
ÎN NUMELE 
TINEREȚII,
ÎN NUMELE 
VIITORULUI

ăptămina care a

S trecut a fost mar
cată de marile 
evenimente ce a- 

parțin istoriei noastre : cea 
de a 40-a aniversare a vic
toriei asupra fascismului și . 
„Ziua independentei de stat 
a României". Marea adunare 
festivă desfășurată in pre
zenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, ctitorul 
măreței epoci de inflorire a 
României socialiste, a pus 
în lumină cu deosebită preg
nantă semnificația eveni
mentelor celebrate, constilu- 
indu-se intr-un înălțător 
omagiu adus eroilor neamu
lui românesc, celor ce s-au 
jertfit pentru libertatea și 
independenta patriei. A fost 
relevată contribuția Româ
niei la victoria asupra fas
cismului, angajarea țârii 
noastre cu întregul potențial 
material și uman iu luptele 
împotriva Germaniei bitle- 
riste.

File de istorie, file de epo
pee înscrise sub semnul ero
ismului unui popor ce și-a 
făcut din dăruirea pentru 
patrie și pentru idealurile el 
un stindard al demnității și 
al permanenței. Cu adinei 
reverberații în clipa prezen
tă care, iată, poartă ca pe o 
desăvirșire de sens plenar, 
împlinirea a două decenii de 
Ia Congresul al IX-Iea al 
partidului, prag al unei epoci 
numite cu îndreptățită min- 
drie „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", timp de înflorire 
multilaterală a patriei, de 
afirmare strălucită a sa in 
lumea contemporană, ca o 
patrie a muncii, a păcii și a 
omeniei.

Prin glasul președintelui 
său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român 
iși face cunoscută lumii vo
ința sa de pace, visul său 
cutezător de construcție a 
unui viitor demn și prosper, 
ferit de pericolul unor con
flagrații nimicitoare.

Acum, la aniversarea a pa
tru decenii de la inchcierea 
unui război care a insingerat 
planeta, acum, cind atmosfera 
de încordare internațională 
generată de continuarea inu
manei curse a inarmărilor 
conține germenii unor posi
bile războaie. România so
cialistă a lansat un apel vi
brant la unirea tuturor for
țelor și energiilor planetei 
pentru apărarea dreptului 
suprem al omenirii la viață, 
la o existență liberă, la co
laborare și pace intre po
poare. ,

Istoria aduce spre clipa de 
azi mărturiile sale zgudui
toare, avertismentul său 
grav. Ele se adresează, poa
te în primul rînd, generații
lor tinere, celor care vor și 
au dreptul să trăiască pe un 
Pâmint eliberat de teamă și 
de injustiții.

In consens deplin cu 
această aspirație a tinerilor 
planetei, tinăra generație a 
României socialiste iși în
dreaptă in aceste zile gindul

spre marele forum care va 
da expresie angajării sale, 
sub conducerea comuniștilor, 
in marele și unanimul front 
al edificării viitorului pa- 

, triel.
Congresul al XII-lea al 

U.T.C., Conferința U.A.S.C.R. 
și Conferința națională a or
ganizației pionierilor reunite 
in Forumul Tineretului ce 
se va desfășura in săptămina 
care urmează constituie deo
potrivă o sărbătoare a tine
reții cit și momentul unui 
bilanț lucid al participării 
membrilor organizației re
voluționare a tineretului la 
tot ceea ce s-a înfăptuit in 
acești ani sau, după expre
sia consacrată de un mare 
poet „la tot ce devine in Pa
trie". Semnind in cartea 
muncii pentru țară pe șanti
erele naționale ale tineretu
lui, la Canalul Dunăre-Ma- 
rea Neagră, la Motru, la 
Porțile de Fier, in agricultu
ră, in mari întreprinderi, in- 
vățind in școli și facultăți, 
perfecționindu-se neconte
nit sub semnul spiritului re
voluționar, tinerii României 
răspund cu dăruire și încre
dere minunatelor condiții de 
viață, muncă și invățătură 
ce le-au fost create prin gri
ja partidului, a secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arhitectul unei 
politici de esență profund 
patriotică și umanistă, cei 
care a definit ți definește 
tineretul drept „viitorul în
suși al națiunii noastre so
cialiste".

Anii noștri, anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu, au con
sacrat și in planul culturii 
realizări de excepție prileju
ind in acest context afirma
rea unui mare număr de au
tori tineri. Putem afirma că 
există, că este in curs de 
impunere definitivă — prin 
mesaj și valoare artistică — 
o literatură a tinerilor care 
abordează cu talent teme ale 
vieții, ale prezentului. Ro
mane ale șantierului. cărți 
de reportaj ori de versuri 
purtind semnătura unor 
scriitori tineri devin argu
mente concrete in sprijinul 
acestei afirmații.

Forumul tineretului are si 
In ceea ce privește angajarea 
tinerei generații românești in 
problemele majore ale lumii 
de azi o semnificație deose
bită, desfășurindu-se in anul 
consacrat — ca urmare a 
unei inițiative românești — 
drept An Internațional al 
Tineretului. „Participare- 
dezvoltare-pace" este deviza 
care exprimă și idealurile 
unei vîrste, voința sa de im
plicare responsabilă in con
strucția viitorului.

Deschiderea spre eveni
mentul major din viața ti
nerel generații a patriei care 
a>e loc in aceste zile de pri
măvară este, așadar, o des
chidere de conștiință sub cu
pola de sens a edificării lu
mii de miine, ea o lume a ' 
păcii, prieteniei, progresului 
multilateral.

Luceafărul

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU — 
EPOCA DE PUTERNICĂ ÎNFLORIRE 

A LITERATURII ȘI ARTEI

Mărturie de conștiință
ntîlnite mai întîi în paginile unor

1 reviste și ziare, o seamă de articole 
scrise de Dan Zamfirescu de-a lun
gul anilor vin acum să se între

gească în imaginea unei publicistici de o rară 
ardență politică militantă. Ea are în primul 
rînd meritul de a depune însemnele inconfun- 
dabile ale unei mărturii de conștiință. E cu 
atit mai valoroasă cu cît vine din partea unui 
cărturar pe care îl știm aplicat în studii de 
literatură veche, de istorie, bizantinologie, 
slavistică, balcanistică. în anii din urmă, Dan 
Zamfirescu putea fi văzut cu figura lui ma
sivă, leoniană, cufundat printre maldărele de 
manuscrise de la Biblioteca Academiei Româ
ne. în pustiul sălii de lectură era de intrigat 
pasiunea lui scormonitoare într-ale vechimii. 
Nu o știam însă tot atit de puternică și 
într-ale realităților în care trăim.

Noua lui carte, (Un Om pentru istorie, de 
Dan Zamfirescu, Editura Eminescu, 1985), pe 
care — mi-a mărturisit — o aștepta cu emo
ție, vine să confirme această din urmă ipos
tază. Cărturarul se arată dublat prin aceasta 
de un om al cetății, de o vibrantă prezență. 
Mărturia lui de conștiință la însemnele epocii 
pe care o trăim e concretă, aplicată, în cu
noștință de cauză, totală. Ea are în centrul ei 
iradiant marea personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărei evoluție în planul 
evenimentelor istorice e îmbrățișată cu fer
voare și dăruire exemplare. Autorul proce
dează cu aceeași pasiune cu care dintre filele 
de vechi manuscrise extrăgea amprentele 
voievodala ale lui Neagoe Basarab, pentru a 
le restitui întregi culturii noastre contempo
rane. Cartea de față are chiar o arhitectură 
în acest sens. Construită pe doâă planuri pa
ralele — unul ăl evenimentului politic, celă
lalt al semnificațiilor culturale — ea urmă
rește configurarea de ansamblu a noii vizi
uni revoluționare pe care a imprimat-o tova
rășul Nicolae Ceaușescu realităților în care 
trăim, pe parcursul celor douăzeci de ani 'de 
cind a preluat în mîinile sale viguroase con
ducerea partidului și a statului nostru.

Structura evenimențială a publicisticii lui 
Dan Zamfirescu din această carte ii asigură 
autorului acumularea treptată a unor semni
ficații de ample rezonanțe istorice. El comen
tează cu pasiune și dăruire idei extrase, din 
rapoartele tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
congresele partidului, — de la cel de-al 
IX-lea, denumit pe drept cuvînt „al Renaș
terii noastre", la cel de-al XII-lea —, din 
expuneri la conferințele naționale sau la ple
nare ale C.C., din mesaje sau vizite în stră
inătate, din volume de opere ale secretarului 
general al partidului apărute în țară sau 
peste hotare. Datarea articolelor, desfășurarea 
lor în ordinea in care au apărut în presă, 
permit infiltrarea în optica aceluia ce le ci-

Blaga, poetul

Tineri vom fi
Tineri vom fi asemenea celor ce acum 
Privesc patria printr-un bob de rouă 
Ca printr-o lentilă ce aduce aproape 
întreg pămintul cuprins cu palmele 

amindouă.

Tineri vom fi asemenea vremii in care 
Totul e trudă, totul e mișcare 
Și pașnică putere de a spune 
Despre un veac de har și-nțelepciune.

Carmen Focșa

Vă aduceți aminte, 
iubiți prieteni tran
silvani, liceeni, cu 
un sfert de veac în . 

urmă, ieșiserăm pe dealul 
Feleacului intr-o livadă a- 
cum în luna înfloririlor și ne 
așezarăm in iarba sfielnică 
și feciorelnică cum eram cu 
toții ajunși de la țară la in
vățătură.

Și unul dintre noi deschi
se cartea de poezie a lui Lu
cian Blaga și transfigurat ci
tea cu glas înalt ca din ceas
lov acele poeme în fața că
rora fără să băgăm de sea
mă ne descoperirâm eu toții 
ca în sanctuar.

începuseră greierii să c-u- 
treiere-n cintec pâmîntul și 
zguduiau văzduhul ciocîr- 
liile, înflorise liliacul și-n 
frunze albinele oerneau lu
mina soarelui ce ne învăluia 
paradisiac ascultind și mur- 
murind în taină corola de 
minuni a lumii. Toți eram 
blagieni atunci, marele poet 
iși retrâia într-o nouă gene
rație o renaștere irezistibilă 
ce ne-a atins adînc sufletele 
pornite in lume revărsîn- 
du-se cu harul lor de pe sa
tele Transilvaniei către -inima 
României și a. Lumii. Blaga 

* ne era câliuzu țle tâină, îl

iubeam, cum o știu asta ado
lescenții neprihăniți incă, iu
birea de la fiu la părinte, 
de la ucenic la maestru, ii 
iubeam și sorbeam poezia ce 
ne ținea loc de casă părin
tească, de căldura Patriei și 
a familiei, de hrană spiritua
lă la virsta celor mai înalte 
avinturi și nădăjduiri.

Ne sfîșiam cu loan al său 
’ in pustie in „î.Iareă trecere" 
și „Lauda somnului", iar 
„curțile dorului" in mireas
ma bunelor vestiri ale flo
riilor mărului. Transilvania 
noastră, văzută prin versu
rile poetului, era pămint al 
făgăduinței, știindu-ne aca
să, aici ajunși de toate bine
cuvântările.

Ar fi implinit acum, în 
mai, nouăzeci de primăveri, 
dacă nu trebuia să treacă 
tot în mai, la numai șaizeci 
și șase, dincolo.

Dar și-a lăsat nu numai 
trupul la Lancrăm, ci și su- 

. fletul in graiul nostru și al 
lumii, unui al ei. dintre cei 
nepieritori dimpreună cu 

, tărimul din care s-a smuls 
ca pasărea de foc intre bine- 
cuvîntările Orionului.

loan Alexandru

CREAȚIE $1 ANGAJARE

Tinerețe și
faptul de a fi tinăr poate fi considerat 

de unii drent o banalitate, un simplu 
stadiu biologic prin care trece în mod 
necesar fiecare ființă omenească. în 

realitate, a Q tînăr Înseamnă cu mult mai mult 
si înseamnă altceva de la o etapă istorică la 
alta, de la un anumit tip de societate la altul. 
Tinerețea aspiră; tinerețea făurește Idealuri, ti
nerețea se asociază cu nevoia de libertate crea
toare și de demnitate. Istoria, inclusiv cea con
temporană, inclusiv secvența ei cea mai recentă, 
ziua prezentă, ne spune însă că rareori si în 
puține loelrfi tinerețea a fost sau este lăsată 
să-și materializeze aceste proiecții ale interio- 
ritătii sale exercitate asupra lumii în care a 
ființat sau ființează prin-oameni cît se poate de 
concteti- Această evidență mă face să mă gîn- 
desc cu toată profunzimea și luciditatea nece
sare la destinul de excepție al generației mele, 
al tuturor tinerilor din România de azi. Am spus 
cu toată profunzimea și cu toată luciditatea 

, pentru că. vorhind despre tinerețe, metafora 
te poate face ușor să înfrumusețezi realitatea cu 
nuanțe sau chiar, sensuri ce nu-i aparțin. Or, in

Impetuoasa pulsație

Primăvara este o înfățișare a visului și 
a certitudinii. Explozia atît de pașnică 
a culorii — nu numai in afara, dar și 
în interiorul omului —, atit de toni

fiantă pentru spirit, explozia de sunete — su
surul apelor, atingerea tainică a florilor — toate 
te aruncă foarte aproape de steaua fosfores
centă a visului — a acelui vis spre care, ai ple
cat de mult, incă din copilărie și pe care îl vei 
ajunge, cindva, cu siguranță, tot intr-o pri
măvară. Nu este mai puțin adevărat că primă
vara înseamnă și o apropiere de o certitudine, 
ea fiind întilnirea cu noua vîrstă a lucrurilor 
neretrasă incă în esență.

A intra în primăvară este sinonim cu a ’te 
apropia de tine însuți, spre a te cunoaște mai 
bine, cu a te apropia de semenul tău, lingă al 
cărui umăr se află propriul tău umăr. Dar a 
intra în primăvară. înseamnă, Înainte de toate 
a-ți privi țara cu ochii tineri — a privi ca pe 
o veșnică și armonioasă mișcare, înseamnă a-i 
desena, incă o dată, in suflet munții, apele și 
cîmpiile. a găsi pentru flecare culorile care nu 
se supun vremelniciei.

Acest ritual al reintilnirii cu; anotimpul de

după iarnă se petrece mai ales in taină, in in
timitatea sentimentelor umane ;. ei declanșează 
întrebări felurite, aduce cu sine răspunsuri de 
mult așteptate. Intr-un sens, primăvara este o 
edificare asupra condiției umane în măsura în 
care implică, atit in întrebări, cît și în răspun
suri timpul.

Nu întimplător oamenii au așezat sărbătoarea 
muncii in chiar prima zi a primăverii, munca 
fiind aceea care edifică, in, modul cel mai rsu- 
bli'm. personalitatea umană. Interdependența 
dintre om și muncă se confundă cu însăși axa 
istoriei. Iată-ne astăzi intr-un punct înalt al 
istoriei noastre naționale. Este punctul care ne 
permite să privim și să vedem — întruparea 
energică a ideilor de independență, de libertate 
națională și progres. Fiecare dintre aceste idei 
a însemnat eroism, putere de dăruire, vis, spe
ranță. certitudine. In luna lui Mai, atît de exu
berantă. atît de fremătătoare și pură auzim, 
odată cu foșnetul frunzei tinere, glasul lui Ko- • i

Florin Costinescu
- Continuare în pag. a 6-a

demnitate
cazul de față nu este nevoie de nici un „retuș", 
de nici un exces de elan subiectiv pentru a re
cunoaște adevărul in lumina căruia stăm zi de 
zi. clipă de clipă. Poate că niciodată tinerețea 
nu a fost îndemnată mai mult, ca in România 
de azi. să viseze, să-și înalțe cutezanța, in aerul 
lipsit de orice primejdii al certitudinii, cu toată 
energia proaspătă ce o definește. Am cunoscut 
de-a lungul anilor nenumârați oameni tineri. 
Unii dintre ei mi s-au părut chiar mie. cel 
care scriu acum aceste rînduri. de un entuziasm 
Împins dincolo de limitele pînă la care reușita 
are credibilitate. Am revenit asupra unora din
tre aceștia din urmă, asupra proiectelor lor ce 
îmi apăreau cindva utopice și am fost constrîns 
să recunosc că, chiar dacă realitatea nu depă
șește întotdeauna imaginația. în orice caz rea
litatea noastră de astăzi oferă un teren fertil 
pentru „coborirea" in fapt concret și palpabil 
a oricărei idei cutezătoare.

Firește, există o explicație obiectivă a acestei 
stări de lucruri, o explicație ce-și află mii și 
mii de argumente în sistemul de valori și prin
cipii ale civilizației socialiste, ale societății în 
care trăim. Numai o epocă de mari deschideri 
umaniste și de uriaș efort creator cum este 
epoca inaugurată în țara noastră de Congresul 
al IX-lea al partidului poate genera această 
concurentă neîntreruptă între cei care cutează 
(și sînt nenumârați aceștia, milioane și milioane, 
tineri și mai puțin tineri, dar toți puternici și 
domni), ridicînd tot mai sus nivelul aspirațiilor 
de devenire umană. '

Dezvoltarea făTă precedent a patriei noastre 
în anii construcției socialiste, cu precădere în 
ultimele două deceriii, reprezintă un proces isto
ric care s-a desfășurat și a atins dimensiunile 
de astăzi prin oameni, avînd drept scop si jus
tificare in fata timpului numai și numai oame
nii. In miezul a tot ceea ce s-a făcut, a tot ce 
urmează să se facă a stat și stă cu consecventă 
omul, un nou tip de om care, alături de faptul 
că și-a. dătuit fără rezerve întreaga sa capaci
tate creatoare progresului multilateral al socie
tății, a.învătat să fie stăpin deplin pe destinele 
sale, să fje demn și liber, să-și redimensioneze 
in permanentă personalitatea, să-și înțeleagă în 
adîncime și să-și pretuiască propria esență. 
Putem spune, pornind de la toate acestea, că 
opera fundamentală a acestui timp eroic in care 
sîntem în întregime implicați este, pîng la urmă, 
omul, și această constatare ne luminează viito
rul nu doar cu marile constelații ale speranței 
ci. înainte de toate, cu cele ale certitudinii și 
încrederii. Iar. mai mult decît toți, tinerii se 
văd astăzi îndreptățiți Si îndemnați totodată să 
fructifice cu entuziasm și responsabilitate aceas
tă mare șansă istorică.

Corneliu Ostahie

tește a unei atitudini cronicărești, rafinament 
pe care numai un publicist obișnuit cu stilul 
vechilor letopisețe putea să-1 imprime activi
tății sale. De aici și posibilitatea de a urmări 
ideile lansate de autor, amploarea și vibrația 
lor in timp. Căci Dan Zamfirescu rămîne, 
orice s-ar spune, un veritabil publicist de 
idei. Impresionează la el cu adevărat larga 
perspectivă istorică pe care o deschide asupra 
epocii pe care o trăim. Personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu este pusă în raport 
cu întreaga dezvoltare a poporului nostru 
de-a lungul timpului, cu toți marii conducă
tori care au ilustrat această dezvoltare, de la 
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, la Ale
xandru Ioan Cuza. Deosebirea esențială față 
de tot ce s-a realizat înainte constă în afir
marea în universalitate a geniului creator al 
poporului român. Această afirmare îmbrăți
șează o multitudine de aspecte, de la cele de 
ordin politic, la cele de ordin moral și cultu
ral.

Prin personalitatea secretarului general al 
partidului nostru, prin uriașa sa activitate 
desfășurată pe plan intern și internațional, 
România a devenit un simbol și un model al 
luptei pentru independență, pentru progres 
economic și social, pentru pace și solidari
tate între popoare, împotriva pericolului răz
boiului atomic, al distrugerii vieții pe Pămint. 
Urmată de tot mai multe popoare, constituind 
temelia unei umanități înnoite, regenerate 
prin încredere in sine, în puterea rațiunii și a 
voinței de a înfrunta răul și a combate necon
tenit, această linie politică i-a adus tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, acela ce o promovează 
cu ătîta consecvență și o energie inepuizabilă, 
un imens și binemeritat prestigiu internațio
nal, fiind recunoscut drept unul din „liderii 
mondiali" ai lumii contemporane. Expresia 
aceasta nu aparține Iui Dan Zamfirescu ci, 
culeasă din presa internațională și adîncită 
de el cu grijă în orizonturile meditative ale 
unei conștiințe de cultură. „Bătălia timpului 
nostru — ne spune el — este, în definitiv, bă
tălia între două moduri de conștiință : între 
aceea care se poate ridica pînă la cuprinderea 
globală a problemelor universale, privindu-le 
din punctul de vedere al interesului solidar 
al speciei umane întregi (expresia ei și sim
bolul universal fiindu-i omul politic ce se 
numește Nicolae Ceaușescu) și aceea aser
vită de demonii tuturor egoismelor și „realis- 
melor" lașe, cu scadențe catastrofice și ma
nifestări umilitoare... O minte românească, 
așa cum o concepe folclorul nostru și filoso- 
fia noastră, se încordează cu toată ființa omu
lui în care arde și a neamului din care s-a 
zămislit și care-1 susține pînă la sacrificiu, 
pentru a înălța un steag pe meterezele vieții 
politice și morale a lumii : steagul conștiinței 
universale despre solidaritatea omenirii întru 
destinul ei“.

In legătură cu acest efort și la flacăra con
ducătorului său încercat, are loc, după cum 
afirmă Dan Zamfirescu, șl o „redimensionare 
a conștiinței de sine a poporului român" și a 
„culturii" sale, sub semnul unui „destin mon
dial". „Un om a așezat România pe un loc de 
unde poate fi văzută de pe ambele emisfere 
și de pe toate meridianele. Acest om ne în
vață să gîndim și să vedem planetar". Trăim 
astăzi, ca niciodată în viața poporului român, 
„un moment de istorie românească devenit 
parte indisolubilă a istoriei universale". Sau 
într-un stil și mai pătruns de lirism : „Ceasul 
acesta este de supremă slavă și supremă slu
jire a umanității, cîrid toate sevele pămîntului 
nostru se încordează într-o sforțare cum n-a 
mai fost, spre a da, într-un ceas de cumpănă, 
un răspuns românesc la întrebările care fră- 
mîntă lumea". Este motivul pentru care, după 
opinia lui Dan Zamfirescu, „cărturarul român 
a dobîndit "o altă conformație spirituală, 
care-1 alătură de oamenii ce au avut privile
giul să deschidă drumuri noi umanității. Este 
darul cel mai prețios ce ni l-a făcut istoria. 
Iar libertatea de a gîndi, vorbi și scrie în 
acord cu propria.noastră conștiință este unul 
din cele mai prețioase roade ale politicii in
augurate de Congresul al IX-Iea“.

încă din 1971, pe baza unei viziuni cuprin
zătoare asupra istoriei noastre, Dan Zamfi
rescu lansa, printre primii publiciști, ideea 
unei „epoci Nicolae Ceaușescu" în dezvolta
rea României și a culturii sale, idee reluată 
de autor în numeroase intervenții ale sale și 
confirmată apoi într-un mod strălucit. „Exis
tă o Epocă Ceaușescu în istoria națională a 
românilor și a pămîntului românesc — și noi 
începem să înțelegem tot mai limpede că 
această epocă înseamnă și pentru cultura 

-română un început de eră nouă, cu orizon
turi largi spre viitor, bătînd dincolo de pra
gul veacului nostru, spre mileniul care vine".

Scrisă ardent, pătrunsă de elan vizionar, 
cartea lui Dan Zamfirescu, Un Om pentru 
istorie, se constituie nu numai într-un oma
giu, — unul dintre cele mai patetice și mai 
frumoase aduse pînă acum marii personalități 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu —, ci și 
într-un buchet de idei și semnificații majore 
pe care cultura noastră în ansamblul ei ar 
trebui să le adîncească mai mult în vederea 
unei mai bune și mai ambițioase dimensio
nări a ei în lumina șansei universale care-i 
stă in față.

Dumitru Bălăeț
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galaxia Grama, volumul de însemnări 
șl articole tipărit recent de prozato
rul D.R. Popescu, face parte din ges
turile de vacantă ale scriitorului. 

Galaxia Grama este o carte despre predilecțiile 
scriitorului, o întrezărire a laboratorului său de 
idei, un „jurnal de creație", dacă vrem șă-i 
spunem așa, fără rigoarea calendaristică a jur
nalului de creație scris de Mihail Sebastian, 
în asemenea ziare de creație asistăm, in mă
sura in care scriitorul o dorește, la felul in care 
se naște o operă. D.R. Popescu este mal avar. 
El nu descoperă modul in care Opera se cre
ează treptat ci fascinația pe care i-o trezește 
materia viitoarei opere, personajele ei. Arc» 
lui Noe sau Triunghiul Bermudelor, (jurnal) 
descrie dificultatea de a face o piesă după da
tele seducătoare ale dramei reale: „Atunci cind 
pleci de la o istorie adevărată (pe care vrei s-o 
și păstrezi in structura ei fundamentală) ca să 
așterni pe hirtie o piesă de teatru (m-am con
vins din nou !) este aproape o aberație 
Acea „istorie adevărată" este istoria cu trei 
presonaje. numite Iosif, Natalia. Anghel, pe care 
în piesă D.R. Popescu le reia cu numele Steo, 
Mitif, Helianta, provenite din literatura care a 
înconjurat celebrul triunghi erotic al literaturii 
române de după 1900. Ce va păstra scriitorul 
din ispititoarea grămadă de documente, de in
formații, de legende ? Dificultatea o constituie 
alegerea, pentru că autorul nu vrea să scrie 
drama unui triunghi etern, cl a acestuia pre
cis desemnat în timp și in spațiu. Pentru un 
prozator care și-a făcut din digresiune și arbo
rescentă o regulă, dificultatea selecției, a eli
minării rămîne definitorie. El nu poate renunța 
decit la puțin : la evaluarea literară a operei 
celor implicați, treabă de istorie și critică lite
rară. Dar restul, tot restul, poate deveni „ope- 
ră“.Scrisorile. amintirile, mărturisirile, etc., tot 
acest bagaj romanesc, atît de incitant, va intra 
în Arca lui Noe.

Scrisul își are la D.R. Popescu explicație în 
fascinația materiei preliterare. Atracția este 
mai puternică decit selecția. Dintr-un anume 
unghi, Galaxia Grama este o carte de teme, de 
subiecte tatonate, rescrise, retrăite. Pagini de 
jurnal scriitoricesc, care depășesc deci notele 
de lectură, sint suita de Cupluri, care începe 
cu Dobcinski și Bobcinski. D.R. Popescu are 
în vedere prezența esențială in mai multe scri
eri a cuplurilor șl meditează asupra lor. La un 
moment dat maniera divagantă a acestor note 
de atelier aduce sub stiloul autorului basmul 
Tinerețe fără bătrinețe și viață fără de moarte. 
E vorba de Făt-Frumos și de cal, un cuplu, e 
vorba, dar, și de Făt-Frumos și de Moarte, alt 
cuplu. „Ce piesă grozavă s-ar putea scrie, por

CLEOPATRA
LORINȚIU:

«Terasa 
cu oleandri»

de la un volum la altul, tot mai „fe
minină" poezia Cleopatrei Lorlnțiu. 
Cind afirm aceasta, mă gîndesc, in pri
mul rînd. la obsesiile tematice care cir

cumscriu spațiul poetic ți apoi la atitudinea 
autoarei față de limbaj. în „Terasa cu Oleandri" 
(Editura Dacia, 1985), esențială rămîne tema 
singurătății decupată dintr-un peisaj senti
mental devastat de amintirea unui eros frus- 
trant. Reflecția (încercarea, adică, de a recu
pera un echilibru pierdut, prin analiză rece) nu 
reușește să cîștige teren, căci memoria afec
tivă contaminează obiectele*, născind asociații 
dureroase, abia domolite de tandrețea melan
coliei. „în ibric firele de ceai dansează nebu
nește / Aburul se ridică în camera rece. Ceaiul 
cel / singuratic nu alină nimic din nespusa tris
tețe / și totul se depărtează încet. Fiecare cli
pă / se naște cu greutate. Următoarea o devoră 
în invidie / tainică. Nu rămîne nimîc. Nu mai 
rămîne nimic. // In ibric firele pentru o sin
gură ceașcă de ceai / călătoresc pe traiectorii 
îndrăznețe. Nimic I din ce-mi spui să mă mai 
bucure nu mai poate. / Este golul acesta în
trebător ? Viața / e făcută din viață, dă-mi via
ță, dăruiește-ți fericirea / mea, dar e neînțelesul 
acolo, sub arcadele albe, e neatinsul / și nu 
poți zbura pe clipa prezentă / ca pe un covor 
fermecat. / Păsările plutesc in cerc, / se rotesc 
pînă la sinucidere. Mă rotesc. Mă rotesc / în 
fantomatica ceață. Voi ajunge acolo ? / Acolo, 
sub semnul insulei San Brandan ? Acolo / de 
unde începe nul iertării uitării_  /I In ibric fi
rele au îngălbenit apa I focul s-a stins, nici un 
semn / nu îmi tulbură liniștea. / La să-mă să 
te chem totuși, nu fugi I acum, cind cioburile 
pe jos / amintesc timpul dus" (Păsările pluiesc 
în cerc). Poemul nu este dintre cele mai izbu
tite, căci textul este parazitat de propoziții ex
plicative, care dau impresia unui comentariu 
adăugat din neîncredere (nemotivată) in capa
citatea cititorului de a izola semnificațiile. L-am 
citat, totuși, pentru că probează, in poezia Cleo

poziție li crește In condițiile relevate de redutabi
lul său portretist.BREVIAR

□ „UMBRE PE PlNZA VREMII", recentul volum 
al lui Perlele Martlnescu, apărut la Editura Cartea 
Românească, propune o lectură pe cit de pasio
nanta tot pe atit de instructivă. Ar>*rțintnd el 
Însuși, cum o afirmă in argument, „generației de 
scriitori ce porneau să se afirme hi anii din 
preajma ultimei conflagrații mondiale", autorul 
scrie o carte de conținut memorialistic, ăl cârd 
cel mal de seamă atribut !1 constituie Ideea de a 
da curs unor mărturii, capabile să sugereze un 
punct de vedere personal in legătură cu „eveni
mente și reacții", „mișcări sufletești și intelec
tuale", caracteristice „eroilor" săi : Emil Botta, 
Mircea Eliade, Tudor Arghezl, Baeovla, Iorga, 
Enescu, Panait Istrati șl Nlkos Kazantzakis, Neagu 
Răduiescu. Simion Stolnicu, Matei Alexandru șl 
alții. Observator fin și profund. Perlele Marti- 
nescu, aduce, intr-adevăr, mărturii de reală în
semnătate, a căror materie vie, purtînd insă sigi
liul unei obiectivități lucide, se cuvine a fi valori
ficată cu maximă încredere de istoria literară. 
Fraza ce urmează, desprinsă din argument, defi
nește cu exactitate tonul intim propriu cănii lui 
Perlele Martlnescu : „Dacă termenul n-ar fi fost 
consacrat pe plata mondială a literaturii, mi-ar fi 
plăcut să numesc aceste pagini Antiniemorli tn 
sensul unor confesiuni Indirecte, în cuprinsul

nind de la Tinerețe. Moartea așteptindu-1 pe 
Erou, uscindu-se, făcindu-se cirlig în chichiță ! z 
Si mereu spunind ce simte : că dacă el mai in- 
tîrzie, ea o să se prăpădească !...“. Dacă in ca
zul triunghiului fatal Steo, Helianta, Mitif. avem 
o dramă concretă, trecută totuși in pagina ti
părită a documentarelor, aici e vorba despre fas
cinația unei opere și a sugestiilor ei. Galaxia 
Grama rescrie practic fragmente din Demonii, 
din Don Quljote, din Revizorul, din Tinerețe 
fără bătrinețe și mai ales din Hamlet, in vizi
unea autorului. D.R. Popescu se simte foarte 
bine în pielea altor scriitori, a căror operă și 
spirit îl atrage. îl subjugă chiar. Prozatorul 
glosează la nesfîrșit cu o vizibilă plăcere de a 
se uita în modelul artistic și spiritual pe care-1 
alege ca gazdă. E un fel de tranșă artistică pe 
care și-o propune și pe care o reia aridecite 
ori se simte chemat s-o facă. Cititorul, care 
sedus de spectacolul operei va veni către un 
asemenea „jurnal de vacanță", deci mai intim, 
mai apropiat,nemediat in aparentă, va da tot 
peste un spectacol. Dar acest spectacol al pre
dilecțiilor este totuși o fizionomie a scriitorului 
făcută de el însuși, o mărturisire, o confesiu
ne. Proza lui D.R. Popeșcu devine mai explicită 
pentru amatorii de analize, de „culise" artistice, 
în urma unei cărți precum Galaxia Grama. Di- 
vulgindu-și predilecțiile, marile iubiri literare, 
fatalmente, scriitorul se dezvăluie pe sine. Frec
vența cea mai mare o are in aceste pagini de 
glose libere dramaturgia lui Shakespeare si din
tre piesele acestuia Hamlet. Nimic mai defini
tor pentru un romancier al ciclului F. d«:‘ 
această pasiune. Din orice parte a cărții Gala
xia Grama vom porni ajungem la regele Cla
udius, la Polonius, la Gertruda, la Ofelîa. la 
Hamlet, Ia Horațiu. D.R. Popescu știe această 
piesă așa cum știe un geograf perimetru’ unei 
insule pe care a explorat-o și a cartografia:-o 
de nenumărate ori. îi cunoaște suprafața, tjopv- 
lația, temperaturile schimbătoare, evenimentele. 
Micile detalii sint exhibate si ținute insiste.-1 
sub lupă. Fantoma din Hamlet vine înarmată ; 
prilej pentru comentator să gliseze. D.R. P~ 
pescu nu este în aceste cazuri, -a ?i in tot 
acrie un geometru. Paginile „Galaxiei" au = L-t 
analize severe, conduse cu precizie te ța :- 
enunț către o concluzie. Prevalează sp ritul 
finețe, descoperirea, expunerea ei. cc-z-rt» fi
nețe unor disocieri, asocierile cele tna: ne-.<teî- 
tate. Frazele curg șerpuitor îi umpret rit " a 
și mina și mintea care le condure - kx-. 
de libertate programică r. un moi > = '
expresiv. Predilecția pentru HuHet s ’ r - 
lui. fascinația pe care o exere 'ă ».■ —r 
tot ce scrie Shake=pe-re este <-J --- -i ' 
bilă, dacă recapixdfcn ■espectel - - - 

patrei Lorinua. an spre «ie rigoare ia 
strucție, consăinri ia solidari taie*
jurul temei abordate. Arta fzzg-ririUri; ast» re
luată obsesiv, pe «iiferite tocsn. <Je la rel t>L-„i. 
al reproșului intim, la cei v.tleaz *1 j c:: 
nedisimulate. de. -- * țrir,-.: -
nințător, InUtorind melaacol;*. cj c _p*a 
precauție tipic a *:
venit, exerciții / de casps-are au-i aeveie d 
faci. I Cuvintele hapimite a n -nai durere la 
urmâ-le floritor roze 1-e-am s; ;;mt;t șrtre 
nica ofilire »-au du«. t_-t „ererxt de rrifzt-. 
vaste. trebuia sa te-a«t<t<i ’ o lingoare, otră
vită / chemare, mjri acriuni erxtprocnse. creie
rul ! emite pulfațu. r-.rir.ut-: tireta rt rezonanta-i 
de vină. invoc-, tra-r.sgrestu.-.: vegetale . tzbl- 
vire amneri ,-ă dar trupu-i aice, ec - trupul. i*i 
aduce aminte, salvatorul, : distrugătorul, pa
radoxala incrincenare. și de atunci o rinzură 
<Hpă de suspend,.re. Cum fiifiie o perdea alba 
ftib vlntul sărat. ' nimic nu se poate uita din 
ăeest insingerat abandon. nimic n-am iertat" 
(Neiertarilel. Reproșez acestui poem, altfel fru
mos, o anumită prețiozitate in lexic, care dis
tonează cu francnețea de ansamblu a '.vr.fe-.j- 
nii de aici și din intregul volum. Căci poet-a 
are deplină încredere in limbaj, nu ruspe-teazi 
cuvintole de tnauter.ticitaîe șt. de aceea, nu ezi
tă să-și afijeze •‘-ar-ama sentimentală („un fel 
de viziune electromagnet:ca a sentimentelor^, 
in disprețul sofistccateior sau <ri«ar afectatelor 
disimulări : reni ce. de care suferă o bună par
te din poezia pe care o scriu azi tinerii poeți. 
Nu vreau să spun, prin asta, că limbajul poe
ziei Cleopstrei Lortnțiu este unul frust. Dim
potrivă, imaginea este fin lucrata, asperitățile 
sint de regulă poliaale m minuție, notațiile di
recte, de tipul enumerărilor, tmd «ă configu
reze. In linii mari, peisajul (interior) pentru ca 
apoi o mrmforă sintetică să-l semnifice emble
matic. Mă refeream doar la intensitatea senti
mentală ■ rostirii poetice, asumată ca un titlu 
de noblețe lirica. Șă revin, insă, la tema suve-

cărora, vorbind despre alții, să Încerc > mă des
ene șl pe min* fir, ra prin aceasta să doresc a 
mă ascunde sub macra falsei modestii mal mult 
decțt intrate convenții literare ar putea s-o In- 
gădulască*.

o „JriGt RA« «-XITKri l l'l JN RASPAS". Citim 
cu trepresibllă emoție Intelectuală propoziții pre
cum cele ce urmează, glndite, scrise șl publicate 
de Victor Atanasiu In Suplimentul literar artistic 
al Sclnteil tineretului din »8 aprilie a.c. : -Flgura- 
esențiată a criticii practicate de Al. Dobrescu ar 
fi. schematic spus, aceea a atitudinii «In răspăr-. 
Una insă diametral opusă In manifestările ei 
aceleia a eroului din In răspăr (A rebours) a lui 
Huysmans. E drept, ca șl lui Des Esseints lui Al. 
Dobrescu nu-1 prea plac multe din ceea ce li 
înconjoară In materie de literatură. Critic fiind 
„ambianța" din preaimă-i vor fi scrierile literare, 
ingretesarea progresivă de toate elementele cu 
care Intră In contact, «virgula li aparține lui V.A., 
n.n.) duce la Des Esseints la o anemiere progre
sivă. Nemalfilndu-1 nimic pe gust, protagonistul 
lui Huysmans e la un pas de a se stinge. Dimpo
trivă, lui AL Dobrescu, cu cit lipsa de prețuire 
față de scrieri e mal mare, cu atît crește buna 
dispoziție". In ce privește, proza critică a Iul 
Victor Atanasiu ne-a dat gata, pur și simplu. Cit 
despre Al. Dobrescu. ferice de el, dacă buna dis

manelor sale. episoadele de .roman gotic" pe 
care ele le inserează. Scriind despre Shakes
peare cu devotament, cu dragoste, scriitorul se 
descrie și pe sine cel puțin printr-o linie din 
multele întrebuințate pentru tabloul dramaturgiei 
shakespeariene. Galaxia Grama mai oferă și a- 
ceste rinduri spun mult despre prozator și
itinerarul lu: ș-1 . -.ricesc ; „tu autor nu trebuie 
să-și refuze nirt ■ experiență literară, in marea 
cursă de a se găsi pre sine : altfel condeiul ru
ginește cantonai in același drum și-n același 
perimetru, autorăslignit de bună voie și din 
lene intr-un pai rare nici măcar nu-i al său, 
ei este al m'ilui Procust". Dacă așezăm ca 
formulă descifirat are aceste rinduri deasu
pra trudei la - Area lui Noe, deasupra is
pitei de a rescrie Tinerețe fără bătrinețe, dea
supra num. ■:• w.-- ■;• r pagini despre Shakespeare, 
totul, laolaltă, te’.urw explicit. Pentru scriitor 
importarea răzm.oe ispita, care nu trebuie re- 
îuzaiă, ș; enerva _ns-»:i:-jare. căi pentru forma
rea și găs.rea.per*- calității. A te căuta în viață 
și in literaturi si a reacne din nou toate ipos
tazele care ie atrag, ndrferent de originea lor, 
iată cuvir.tul d ordine al acestui scriitor, cu 
o impezareă 4e o vere la activ prezidate de
această te- iz*. Optica nu e singulară, 
ea a const..-.re energiei literare și la 
Nichita Stăncscu. . mai poate fi găsită Ia alți 
cițiva cotez: de generație, mai puțini energici 
insă m d. • pei gramului și in punerea lui
in pr«Kt jc-î-

Galaxia Grisi este evident un titlu compus 
după Galaxii Gntemberg. dar această primă 
„galaxie" decu-peazi oar o parte din marea 
galaxie a litere; Spărite. Numele el vine de la 
nemulțumit swei tit: Emtnescu strică t!ne- 
celebrul czMtic r.t Btej Alexandru Grama, 
rimea și credință. „Gatex-a Grama" este galaxia 
negărilor ngxte de '.L-r.. In Galaxia Gram* sau 
Jugul lai EaiiBeara. D.R. Pupescu parodiază și 
divulgă terrjț sev-rtL -. călugăr care a văzut 
in Emir-eseu ztis. der.unținda-î inchizi
torial și pnietc. imacere.-a diverselor .juguri" 
literare, D.R. rvt-t--. srx frumoase fi colegi
ale portrete serii: - cești, .tare ateătotesc in 
carte o C—frsgiHnr Graaa. _Tț-ăra cămilă", 
o cămilă ire/sre. tâ de mătsscrise. este loan 
Alexandru ran .re-Tvs ■ re-f;-': cluțone. Pes
carul hri Seresra ra/’rti - kytul adus teatru
lui lut Mărit: S-jeeacs «ple*6»»rs tragică con
ține rinduri InftreraSe teaere boala fi moartea 
Iui H-tr.a iztrwrx Oride Iu" Rcstftus Guga 
sint prezer.ate c-tcfrra-.t—. Un portret
face D 3. Peaeser ra~ Săi rudeatm în
Partretal «crntaraM la ■ararinie -re prdejul 
Bibliaierii Ma AJ« r»**is Finns Nearu devine 
datorită ut>:. mese re teatru fresca 4e lemn* 
j-mplrarui ramLr' T rx_- erte pre
zent si ei-ta z-ere-'l gtimiattdi a • ctrugadexiei. 
Despre „uretbe". ----n.te de FLrara 0• sașu și
despre teiul -u- hrr-.i; te-.-» n.et-în
cet tst-ri* , re-r-i altă fr-rr-.L-re pen
tru pgoprai său pragrac. «rene □ Foarfec* de 
argint. .Meseria l Adaar* e»te te-ra1 țe: 
Marin Prwăa. zn le re țareacr... scrise la
moartea arec-riria. O fee-ri.re s r.--rnermlui 
Pâunesru" is; are sț «* f”* ~ °'*
prozator. DR r«rea»rt. .'art a acrie :n Litre - 
pme c .carie vu rtreteru" Ftei-jg *'mf _ 
ae propose • Caodrapadaxto Grasa.

Dar ceie =a; - pacrr. a> aoesie-
„Crettnzaiam." a aexar: rin picate prea pu
ține sir.: reăe te-scre b:c derpre
l ---c; rerpre AE. Bacocjiv. repere vi:,
rin gerrerscs: it: ie rifertte. ale tutui Cuj ți- 
tarar re reî-rrmcă. D 3 Bapeat. a ac is»aree 
tuni măcmre fri Acribe-reanu p Rings, ra 
OaaMa aooaofto aaor*. fcoMfi. *00*0-
.-L r ririKCiPzl beit-troc-ăm. al Galaxiei 
Grava. - j reV desul razuri tzamCrâ-
nene «rievajtsri-n e«i-r fen-reri:pate ia Duuue*:. 
■5e c Cil u**.-x -e itee să regretăm: ru
-tre rr «re sa cete ic ul zsr.'atoihctat: ațe 
i pssrhrfxre. Gndaxin Gnu «Se B o
pe mânere sen*.

z -z a uc create V3 Ma9n Krx-.tr-tt- insă 
«it-t.tă ■ i cori erecroo» or-earene u?v— 

faază muagiru: • jpă : .re- ta
•'.-■re..- ■ ■ rra ia akătuirea awF. o c-rj

acri —oi resa n-r* - cu »-rs- tr. 
~ cu viță ruste n.nu »t-"-

urc-j .n glnduJ âiorea iii t_. raț*. <L- «
■ re... ?-;< ~ toc > tmie-. u. tt.-.\ 5r*umpA- 

i.- i.ostcna / țaeemâril >*_-e--rir
— - —4 — cafrs:? > »-a asmms . i-.e L~.

. 'xm . i-i-.unre. < hs cutuie -i .~ir. u_o
:1; ■-«« -.■■ilenei', carie seară o -ruu.
l-icul . r.u-.u insecta va ieși i". u • i-

! ~.e ceva despre eserr.itoirare* sta- 
---rvelc delaeaoăt si acele flajE-olete 

-a. mAawtre și acele pimeate cil mai dis- 
s. ttrufii cn oiesrxtn cid mărar nu exls- 

apnaxă de mama s-a stins" 
RJIf-lMteO,

O i.-A mtație încercstă și sortită areiu.asi 
eșec este pecuniare*.-Ființa de acum și fiir.ța 
•i* atunci tentează un dialog imposbiL căci ex- 
p^r.enta a ridicat bariere ittsurm-ntobtle : u<r- 
renao aerul amărui al despărțirii de toam
na pove*teșie in ritm nostalgic o :r.tin-.pi*rs 
iin Turkestan, sufletul. . nesățioasa de tinerețe 
din ce in ce mai limpede / senzația unei des- 
Frijxieri ■• prea străhicitoare / pentru mine ’ in 

de dimineață o boabă întreaga ao- 
rf- «! sMbate emoționat podul / ah. rrtr» «ie 
ideal ‘ Ia uu moment dat / .-.ața. tremură ca o 
Kăneută rn laț durerea > nici n-are asemănare 
răscoleșu cuvinte / fi in zadar (seamănă mult .-u 
re tr-iesli. nn ?) ' departe de mine chiar un 
alt personaj. ‘intr-o cu totu! altă imagine.

. xiodendronuL hisperia. iluzii pen
tru nitntt. stil de densă / senzația neapărăni. 
cine-, a mă impinge ușor / cu piciorul și la fel ' 
ca-titr-iin cadru de seară / sub arcadă, două si
luete se suprapun. I Cum mă împinge, cum ne 
Împinge : Cum încordarea, decojite — sîttt 
toate-mprejur / semințele otrăvite, acum ■’ te 
p?ate m:rw-» pină și umbra pisicii" (Prea stră- 
ladlar pealra mine). Nu in timpii tor (căci este 
vorba de o carte atent construită, cu poemele 
dispuse astfel incit să sugereze, prin alternarea 
i-.tor.*îii;ii, diagrama sentimentală), după aces
te eșecuri ale recuperării, la sfîrșitul volumului 
este așezat un poem pe tema ireversibilității 
temporale, ammțind parcă depășirea tipului de 
poez-« din Terasa cu oleandri, frumoasă, dar prea 
intimă pentru a nu fi minoră : „Ar.ii scurți. iată, 
au și venit. / înșirate, doar pentru ele, vechile 
înțelesuri H Cită tărie în van / Sensul pe care-1 
pierdusem / sensul fals, rătăcit / sufletul vlă
guit / realitatea, ce stranie / frigul compact / si 
memoria, fișii, fîșii / pene zboară dintr-o per- 
nă-nvechită // faci un pas și te izbești / de zi
dul cel nevăzut / Întinzi mina și o retragi ln- 
singerată" (Ani scurți).

Valentin F. Mihăescu

□ REFLECȚII DESPRE MORALITATEA CRITI
CULUI. Absolut pilduitoare pentru profilul moral- 
lntelectual al Iul Pomplllu Mareea sint fără În
doială extrasele din textele regretatului crftlc pe 
care suplimentul llterar-artistic Pagini bucovlnene 
le publică In numărul său pe luna aprilie a.c. 
Pentru acuta lor viabilitate, lată doar citeva din 
reflecțiile in cauză : „Un critic adevărat trebuie 
să fie un om foarte învățat. Altfel cade in culpa 
ignoranței ; Un critic adevărat trebuie să fie un 
om. pe cit se poate omenește obiectiv. Altfel păcă
tuiește prin partizanat î Un critic adevărat se 
cuvine să admită <â șl adversarii săi pot scrie 
cărți foarte bune. Altfel cade în păcatul defăimă
rii ; Un critic adevărat este un interpret al cărți
lor de care se ocupă ți nu un «creator». Altfel 
cade in narcisism. Sintem critici nu pentru <A 
«facem critică literară», ci pentru că rostim ade
vărurile în c»r« credem, privitoare ta cărțile ce le 
comentăm. Să nu evităm, la nevoie, riscul pentru 
ceea ce susținem. Un adevăr pentru care nu riscăm 
este împrumutat".

In același timp, sincere cuvinte de lăudă pentru 
remarcabila ținută a „foii" bucovlnene.

Cronicar

vIata cărțIlor
-------------------------------------- ------------------------------

POEZIE

ÎNTRE

LUCIDITATE

ȘI REVERIE

’ioAtitkt .Vryww în 
In 

Ne-Inmal 
Eul peregrin

Leo- 
puțin 

de debut, 
Prezența

Idealul și, in același timp, 
încrederea absolută 
„poezia pură" răzbat 
versurile Gabrielei 
greanu, autoare a unui 
Imn eseu despre Paul 
Valery șl modelul 
nardo (1978). Mai 
in volumul 
Decorul și 
(1979) sau în Elegii pen
tru sufletul înflorii 
(1981), în chip evident, și 
programatic, în recenta 
apariție *). Jurnal... se 
deschide cu un motto ilus
trativ din autorul Cimiti

rului marin: „...la orizont, mereu, poezia pură... 
Acolo pericolul ; și acolo chiar, capătul. [...] 
Nimic atit de pur nu poate. coexista cu condi
țiile vieții. Noi doar traversăm ideea de perfec
țiune, așa cum mina taie nepedepsită flacăra ; 
dar flacăra este de nelocuit, și lăcașurile celei 
mai inalto serenități sint cu necesitate deșarte". 
Perfecțiunea — ca și puritatea sint „de nelo
cuit" ; a te apropia de ele, a încerca orgolioasa 
aventură înseamnă a depăși „o tușă de lucruri 
stabile". A căuta dincolo de formă parcurgînd-o. 
Ceea ce poate fi, simultan, o lunecare și o 
înălțare.

Invariabil, cele trei cicluri ale noului volum 
semnat de Gabriela Negreanu se numesc Poeme 
și cerul înstelat. Intenția e, desigur, de a pre
ciza propensiunea spre serenitatea ideii, într-o 
poezie care ar îmbrățișa aparent formula liricii 
de notație. Aparent, căci fiecare gest, fiecare 
imagine, fiecare culoare, fiecare frază caută să 
prindă și să fixeze „destrămarea" esențială, sta-
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Cei de-al patrulea vo
lum ai iui Daniel Dra- 
gM*> nu mai este — așa 
cam ne-am aștepta — un 
roman, ci un volum de 
povestiri datina dintr-o 
perioadă de mai bine de 
două decenii și jumătate 
de activitate literară, dis
puse in ordinea cronolo
gică a perfectării lor (din 
1956, pină in 1983), cu 
scopul nonărturisit de a 
oferi ctitorului posibili
tatea de a-i urmări atît 
preocupările tematice, cit 

și evoluția mijloacelor narative... în această 
privință ae constată consecvența prozatorului in 
a reține in obiectiv acele aspecte de viață din 
care se poate desprinde dinamica socială a fap
telor și evenimentelor, respectiv a realului în 
plină desfășurare — a transformărilor revolu
ționare determinate tie ■ acumulări cantitative 
avind drept finalitate trecerea la o nouă cali
tate — cum și a mutațiilor survenite în con
știința oamenilor, in modul lor de a interpreta 
lumea ți viața...

Primele două povestiri (Trei și In gară, da- 
tind din 1956) reflectă protresul de migrație a 
țăranilor spre marile orașe, ca urmare a dez
voltării rapide a industrializării. Imaginile con
struite de autor lasă să se degaje ideea că dis
locările umane nu alterează fondul sufletesc 
originar al acestor oameni,rupți dintr-un mediu 
tradițional-rural și proiectați pe orbit* unei alte 
deveniri, pline de neprevăzut. într-o altă po
vestire, (La căprioare) scriitorul evocă procesul 
integrării lente, dar dramatice al acestei uma
nități eterogene, venită intr-o uzină brașovea-

«CÎMPIILE 

VERZI»

’routs Gotu

ChIPlILE 
VERZI

» •

Măriei in 
și zborul te 
trei ca pi tol<

Sadovenian, cu o artă 
dintr-un început matură 
autorul își definește te
mele de predilecție din 
cele șapte povestiri (dra
ma celor „doi bâtrîni" 
uitați «ie vreme, în aș
teptarea fiului dispărut 
in război, moartea spre 
care trenul îi duce pe 
oameni prin „Cimpiile 
verzi", lupta cu apele 
pentru „întoarcerea pă 
minturilor din adincuri" 
unde au dispărut demult, 
demult, cu oameni și 
animale cu tot, nașterea 

bună", „desprinderea de țărm" 
in viață etc., etc.) grupate în 
„Focul", „Pămint și ape" și 

.Aașterea". „Cimpiile verzi" ale iui Irimia 
Gotu sint câmpiile de la Dunăre, cu bălțile 
Băileștilor, cu rosturile lor, do „dincolo de fe
reastră și cuvinte unde începeau mlaștinile, în 
care „Pămintul cit o fi fost pe mii de hectare 
se noroiso in ele", „pămîntul care se surpa în 
miluri, alunecind In adincuri cu țipăt stătut" 
iar „stufișurile intrau intr-un fel de voroavă 
ra o încleștare de săbii*.

rea de impersonalitate a eului care atinge „ca
pătul", limita, „traversînd ideea de perfecțiune": 
„fugind și / schițindu-mă-n goană / contur vo
latil de care mă apropii / ca o destrămare." 
Cerul înstelat ar fi o parabolă a perfecțiunii 
morale a ideii poetice și, deopotrivă, a frumu
seții ei de nerostit. Este, aceasta, neîndoielnic, 
forma de libertate spirituală pe care tensiunile 
„deșarte" alo urmăririi spațiului „de nelocuit" 
le- creează. De aceea, poate, „priAia mișcare a 
poeziei / e să fixeze norul". Să sugereze, adică, 
și să amplifice imaterialitatea funciară a pro
priei întreprinderi. Poezia în care apar aceste 
versuri se intitulează Ut pictura poesis. „Poe
zia pură" e o „pictură" in care, odată atinse de 
lumină, odată cunoscute, culorile se destramă, 

în apropierea acestei limite gravitează toate 
versurile Gabrielei Negreanu, ca un jurnal care, 
notînd selertiv „întîmplări" și sensuri, își pro
pune să alcătuiască finalmente o muzicală nar
coză. Contraponderea acestei atitudini, motivul 
contrapunctat, ar fi exact — și delimitabil — 
cel al eului peregrin. Al stărilor de conștiință 
care supraveghează lucid incertitudinile. „Mito
logia mea / sint stările de conștiință / te arunci 
in lumi ca-n abis / există un spectru de verde 
și dispariție / de îndoieli și neant / de amorțire 
și vis". „Eul peregrin" poate fi, aici, cenzura 
paradoxală a veritabilei narcoze declanșate de 
căutarea înfrigurată a spațiilor pure. „Mai con
struiesc spiritul / atît cit mă lasă cernerea / 
lentă a lucrurilor, / rosăbura luminii". Frumos 
spus : ,țesătura liiminii" — degradarea, și ea 
pasibilă, a idealului, ori numai zădărnicia „tra-

• versării ideii de perfecțiune."
Extrâgindu-și tensiunile problematice dintr-o 

tradiție pe care nu se sfiește să o arate, poezia 
Gabrielei Negreanu va oscila permanent între 
luciditate $1 reverie. Intre notația seacă șl ima
ginea dorit inocentă, aceasta din urmă ca o 
amorțire plăcută în sfera proteică a cuvintelor : 
„lăsîndu-mă lin către centru / cum privirile-n 
colb trandafirii / sub aparenta liniște, mută, / 
neterminare de vint ; U nu-s, în lăptoase stră
funduri / nici consemnări și nici vine / acolo, 
în punctul de Incidență / dintre cel ce.se moare, 
și sint" .Poezia poartă un titlu semnificativ în 
context : Orizont. E punctul de incidență spre 
care tinde aventura poetică —„la orizont, me
reu, poeZia pură." Dorita impcrsonalizare «fin 
ultimul vers, cea care permite afirmarea de
plină a condiției ontologice ca Întemeiere în 
spațiul ideii, suferă însă de o exprimare for
țată, dăunătoare efectului („cel ce se moare"). 
La fol, în altă parte : „...hotar delurit punînd 
ceață / între mine și ale mele vagurl eterne"; 
sau o imagine nereușită : „...fi-vei păscut ' cu 
egală îndreptățire de oile / luminii". Depășin- 
du-le, versul Gabrielei Negreanu va dobîndi un 
plus de siguranță in tăietura „rece" a frazei, atit 
de convenabilă tipului de poezie practicat.

Costin Tuchilă
*) Gabriela Negreanu, Jurnal / Eul peregrin, 

Editura Eminescu, 1984.

n& de pe toate meleagurile țării... Scriitorul se 
apleacă de asemenea asupra tinerilor și a reac
țiilor acestora — de multe ori neprevăzute — 
in contact cu o realitate dură, care ignoră ade
sea problemele vieții sufletești intime... Neaco- 
modîndu-se cu procedeele birocratice, unii ti
neri părăsesc uzina, căutîndu-și împlinirea pe 
alte planuri, dar eșuind tragic din cauza neaco- 
modării, a respingerii oricărui fel de manipu
lare, așa «mm se intimplă cu Dora-Dorlna, din 
povestirea titulară Mărgele roșii. Un alt tînăr, 
Mihăiță — din povestirea cu același titlu — reu
șește a se adapta, nu fără eșecuri șl poticniri, 
noii lumi uzinale pentru care a optat. Pe linia 
explicitării unor mari eșecuri (din romanele Doi 
ori doi și Oceanul) se înscrie povestirea măi 
lungă (de fapt un epilog la cele două romane) 
Ultima tinerețe a Măriei Suru. Pentru cititorul 
care n-a citit romanele, amintim că Maria Su
ru este un ilustru personaj do ep<TCă supus unei 
□esfirșite • metamorfozări a timpului, tipic pen
tru ua anume proems de radicalizare care are ra 
revere drawMXBzartn «■ „Pentru Moria Suru — 
comentează «eratorrf-'— viața’ nu putea fi alt
fel decit ca un angrenaj perfect căruia li pre
tindea sa funcționeze fără nici o picătură de lu- 
brefiant, fără urmă de Îngăduință, fără o la
crimă de umor* (p. 90).

O evadare din contextul tradițional o consti
tuie povestirea finală Drum spre Arania, pre
vestind o pasibilă orientare spre modalitatea 
magic-simbolică, in genul lui Mircea Eliade. 
Arania este denumirea simbolică a unui tărîm 
fantastic-ideal, interpretat drept „loc teribil și 
dragoste a noastră unică"... „gură de rai devo
rator" în care se consumă „o experiență subi
tă și năucitoare", plină de ciudățenii și stranei- 
tate, evocată prin interferarea realului cu fan
tasticul și care sugerează prin evocarea întâm
plărilor personajului principal drumul unei în
tregi generații de tineri obsedați de culmile 
plenitudinii și confruntați cu o realitate conce
pută prin prisma idealului...

în toate aceste povestiri — ca și in romanele 
anterioare Daniel Drăgan ne prezintă fapte 
„vii", dintr-o lume eterogenă, provenită din me
dii diferite, surprinsă intr-un timp critic — cel 
al trecerii spre o nouă calitate a vieții, a deve
nirii sociale... Atras în permanență de latura 
etică, prozatorul stigmatizează vechiul din con
știința oamenilor, in contexte epice dinamice de 
împletire a evocării consemnative cu dialogul, 
fără a-i rămine străine nici mijloacele satirice 
— toate acestea de pe poziții estetice anticalo
file și antidogmatice, vizînd influențarea din 
mers a tot ce constituie o frînă în calea deve
nirii umane și sociale.

Povestirile din volumul Mărgele roșii atestă 
o dată în plus adeziunea prozatorului la moda
litățile prozastlce evenimențiale, bazate pe o 
scriitură orientată spre problemele social-mo
rale și politice ale actualității...

Simion Bărbulescu
*) Daniel Drăgan : Mărgele roșii, povestiri, 

Editura Cartea Românească, 1984.

în aceste locuri blestemate „cel care ajungea 
să bea apă cu gust de azimă coaptă se-nvred- 
nicea apoi să facă ceață și dădea iama-n aca
returi și-n herghelii și-mpărțea la sărmani 
strînsură de aur".

„Cimpiile verzi" sint o monografie a sufle
tului țărănesc din satele care se-ntindeau din
colo de smîrcuri, acolo unde se-ntîlneau două 
lumi : „Una pe cale'să se nască și a mea, țără
nească, încărcată de înțelepciune".

Mălurenii lui Irimia Gotu, țărani cu o veș
nică taină pe care nu știu s-o exprime, și 
chiar dacă ar ști se feresc s-o transmită, pen
tru a nu supăra duhurile rele din baltă, oameni 
cu nevoi costelive, încep să creadă că „răfu
iala moștenită și așteptată îndelung de gene
rații" va deveni realitate odată cu apariția 
șantieriștilor, odată cu pătrunderea luminii și 
radioului în casă. („Pentru că tovarăși, lupta 
de clasă e bălțile").

Acest teritoriu specific, dunărean, din sudul 
Olteniei, cu o lume veche șl poetică risipită in 
așezări uitate de vreme și supusă spectaculos 
revărsărilor de ape și nisipuri, „o lume aparte, 
ieșită din stufărișul des al bălților în care 
mișunau lichioanele pămîntului" iar „miasmele 
din milul stătut urcau aburind, parcă s-ar 
fi cățărat într-una pe o scară nevăzută in cerul 
spuzit de stele" este o zonă cu o personalitate 
distinctă care intră în literatura română prin 
„Cimpiile verzi".

îmbinînd judicios observația eu evocarea 
prozele lui Irimia Gotu reiau episoade din anii 
de după război, ai foametei, ai începuturilor 
fle colectivizare, cu primii directori comuniști 
cu primele gospodării de stat, „prima formă a 
puterii noastre socialiste în agricultură", cu 
bătălia pentru reintrarea în circuitul agricol a 
mii de hectare de nisipuri etc., dovedind, prin 
capacitatea lui de a surprinde inefabilul și a 
crea o atmosferă romanesc autentică, un real 
talent.

Cu nuanțe diferite de tratare și exprimare, 
„Cimpiile verzi" ale lui Irimia Gotu aduc, in 
definitiv, in literatura noastră un spațiu dună
rean asemănător celorlalte „timpii... albastre" 
de la gurile Dunării ale nu mai puțin talen
tatului prozator brăilean Vasile Rusescu din 
„Moartea fîntînfi".

Dore! Filipescu
♦) Irimia Gotu : Cimpiile verzi, Editura Alba

tros, 1985.
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■■ REPORTAJ PE HARTA MEMORIEI ■HK

DEȘI DINTOTDEAUNA S-A DOVEDIT A FI 
UN POPOR AL SOLIEI DE PACE, POPORU
LUI ROMAN I-A FOST HĂRĂZIT SA-ȘI ÎM
PLINEASCĂ ȘI SA-ȘI APERE FIINȚA, CU 
PREȚUL MULTOR RĂZBOAIE. PRIN ARCUL, 
MEREU ÎNCORDAT, AL CARPAȚILOR, ZEUL 
MARTE ȘI-A PURTAT DE NENUMĂRATE ORI 
SĂGEȚILE SALE, NEDREPTE. CHIAR DE AU 
TRAS CU PUTERE IN EL, MÎINILE PREA 
CRUDULUI ZEU, N-AU REUȘIT SA-L ÎN
DOAIE NICIODATĂ MAI MULT. EL A RĂ
MAS IN ACEA STATORNICA ÎNCORDARE 
DE SINE. DIN CARE DOAR FLĂCĂRILE NE- 
ATÎRNARII AU TIȘNIT, DREPT, ÎN CALEA 
NĂVĂLITORILOR. A RAMAS, PURUREA. VIU 
ȘI FĂRĂ CLINTIRE.

IN ANII CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL. MlNIOSUL ZEU A ÎNCERCAT DIN 
NOU CURBURA VOLTAICA A MUNȚILOR

O DIMINEAȚĂ DE SEPTEMBRIE

. nceput de toamnă. Sub sulițele cu care
— soarele asaltează pașnic pămîntul, dea- 
H prind •». ,***^M. Pe șesurile mă-

■“ noase «le Țării Bârsei fine.Io și din
coace de alun Oltului — aut de strins legat de 
ființa neamului românesc — știuleții de porumb 
neculeși au rămas înfipți în tulpinele Înalte și 
îngălbenite. Par niște felinare. Anume lăsate să 
ardă, zi și noapte. Sint sfeșnicele prin care pâ- 
mintul, muncit și apărat cu atita osirdie, ilumi
nează din adincuri.

El, pămîntul, cel sfînt, și întreg, și românesc 
— răspunde jertfei. Cum altfel, decit dăruindu-i 
curat, rodul său ?

Martor ești Tu, Oltule, dreptății care se să- 
vîrșește sub înseninate privirile tale ! Fie-ți 
undele, nu lacrimi de jale, ci cintece de bi
ruință 1

„In limpezimea dimineții de 7 septembrie 1944, 
nimic nu prevestește marea bătălie ce va avea 
loc. Ne găsim în repaosul de tăcere deplină, 
caracteristică oricărei pregătiri de atac. De la 
inamic, nici un semn. Doar foșnetul porumbilor 
și sborul rătăcit al unui cârd de oerze, dau viață 
sectorului cuprins între aceste șiruri de dealuri 
ce»duc spre Sf. Gheorghe (...).

Urmează acele clipe de istovitoare febră, când 
toate puterile se încleștează și hotărârea devine 
mai dărză. Ochii sfredelesc zarea înainte. Mâna 
strânge cu tărie arma. Este ora C. Și deodată, 
din sute de guri de foc pornește vijelia pregătirii 
da artilerie. Proiectilele sfâșie văzduhul, iar când 
explodează, pământul, se înaltă în valuri negre 
de fum. (...) încă nu s-au sfârșit toate explo
ziile și încep de astă dată bazele de foc ale 
infanteriei și artileriei regimentare.

Pe tot câmpul întins între comuna meni până 
la biserica din Sâncrai — se buciumă pămîntul 
sub forța focului nostru. Prin lunetă se văd cu 
claritate sbuciumările îngrozite ale hitieriștilor 
și ezitările lor intre a rămâne și a fugi. (...).

La ora ;U.>. un- „ura" clocotitor izbucnește pe 
toată poziția. ÎNCEPE ATACUL. Cineva strigă; 
„Trăiască Ardealul nostru scump !" (.—)."

Despre marea încleștare care a avut loc in 
zilele de 7 și 8 septembrie 1944, în apropierea 

I orașului Sfîntu Gheorghe, pentru dezrobirea pri
melor brazde din străvechiul pămînt românesc, 
ocupat de horthyști, s-au scris multe pagini. Vi
brante mărturii, ale vitejiei și faptelor de ne
pieritoare glorie săvîrșite de ostașii Diviziei 
„Tudor Vladimirescu" și ai Corpului de munte 
român, care au acționat pe această zonă a fron
tului. Fragmentul citat — o adevărată secvență 
cinematografică dintr-un film trăit pe viu — 
face parte dintr-o scrisoare de pe front. Sem
nată : locotenent Laurențiu Ful ga, Divizia de 
Voluntari Români, in numărul din 17 octombrie 
1944 al ziarului „Scînteia".

Atacul a început la ora 10 dimineața, după 
o pregătire de artilerie. Depășind liziera satu
lui Ilieni, pandurii se strecoară printre ploaia 
de proiectile. Se iau cu asalt pozițiile inamicu
lui. In inima fortificațiilor hitleriste, cade in 
fruntea ostașilor din primele rinduri, tinărul 
locotenent Costea, secerat de o rafală automată 
dintr-o cazemată. Puțin mai departe, sergentul 
Grecu Vasile se prăbușește, făcind semn cu 
mina camarazilor săi să înainteze.

Pas cu pas, printre barajele de foc, primele 
companii ajung pe malul Oltului. Se caută un 
vad de trecere.

Inamicul contraatacă. Liniile telefonice s-au 
rupt. Muniția e pe sfirșite. De după dealuri își 
fac apariția grupuri de tancuri. Tunurilor noas
tre anticar, le-a fost imposibil să treacă vll- 
ceaua. Clipe de-a dreptul dramatice. In aseme
nea situații, din cele mai grele pe cîmpul de 
luptă, singurele arme rămîn : pușca, grenada și 
lopata.

De acum încolo, lupta se dă pe viață șl pe 
moarte. Șapte tancuri inamice pătrund în dis
pozitivul infanteriei, trăgind intens cu mitralie
rele și tunurile. Lovite, ca de trăsnet, două din
tre ele se opresc. Dintr-un salt, sublocotenentul 
Turturică taie drumul celei mai apropiate dintre 
namile. Două grenade explodează. Pentru o 
clipă, namila de fier se oprește. Horcăie înfun
dat. Apoi pornește iar. Acum, om și tanc sint 
față în față. încă un salt, și omul se află in 
spinarea mașinii blindate. Lmorsează înfrigurat. 
E ultima grenadă și namila de fier nu trebuie 

' să mai înainteze ! In aceeași clipă, se înalță spre 
cer flăcări învolburate. Dar și omul a dispărut, 
pulverizat în explozia puternică...

Acum, toate unitățile noastre se găsesc pe 
malul Oltului și cei dinții trec victorioși peste 
fostul hotar... In fruntea plutonului său, poetul 

i sublocotenent Dumitraș Constantin cade rănit.
La un contraatac inamic, rămîne între linii. Doi 
ostași sar în ajutorul lui ; cad și ei răniți. Cu 
ultimele puteri, trage asupra hitieriștilor care, 
coborînd din mașina blindată, vot să-l ia prizo
nier. Lovit a doua oară, viteazul sublocotenent 
nu mai poate mișca. Cu pieptul străpuns de ba
ionete, își dă sfîrșitul. ca în viziunea dintr-un 
poem al său : „Tot ce-i frunză veștejită ,vântu-o 
ia și-o duce, zboară. / Codrul, va rămîne codru, 
ca în plină primăvară...".

In dimineața zilei de 8 septembrie 1944, sub 
comanda locotenent-colonelului Ion Buzoianu, 
(eroul luptelor de la Oradea, trei săptămîni mai 
tîrziu), ostașii regimentului 2 infanterie intrau 
în orașul Sfîntu Gheorghe, primul oraș din Ar
dealul răpit, eliberat de armata română. La ora 
11,45, pe frontispiciul primăriei, tricolorul româ
nesc, așezat acolo de caporalul Arambașa Gheor
ghe, flutura vestea victoriei.

DIN FOTOGRAFIE
OCHII UNUI FLĂCĂU PRIVESC 

FĂRĂ SA NE VADĂ

]as în urmă cîmpurile inceplnd să în
verzească. De la fereastra comparti
mentului, se văd piraiele rostogolin- 
du-se cu vigoare în albia Mureșului. 

In gara Deda, unde schimb trenul spre Reghin, 
un grup de copii se joacă de-a soldații. Mai 
departe, pe cîmpuri, zburdă turmele de miei. 
Nimic din tot acest decor de liniște și pace nu 
pare să amintească de marile bătălii care s-au 
purtat pentru dezrobirea locurilor. Nici măcar 
„asalturile" pe care copiii le dau asupra unei 
grămezi de cărămizi, în vecinătatea gării.

NOȘTRI. SUB NEMILOASA PORNIRE, ZECI 
DE MII DE OSTAȘI ROMANI AU CĂZUT PE 
DRUMURILE TRECĂTORILOR. TĂMĂDUITE 
APOI CU LUMINA.

DUPĂ DECLANȘAREA, LA 23 AUGUST 1814, 
A REVOLUȚIEI DE ELIBERARE NAȚIONALĂ 
ȘI SOCIALA. ARMATA ROMANA ÎN ALIAN
ȚA CU FORȚELE SOVIETICE, A REUȘIT SA 
ELIBEREZE. PlNĂ LA 23 OCTOMBRIE. PA- 
MlNTUL PATRIEI. NEDREPT ÎMPĂRȚIT 
PRIN DIKTATUL DE LA VTENA. LA 38 AU
GUST 1910. DUPĂ MAI BINE DE PATRU ANI 
DE SILNICA ROBIRE, IMPLININDU-SE 
VOINȚA ȘI DREPTATEA NAȚIUNII, PLAIU
RILE ȘI ORAȘELE TRANSILVANIEI PURTAU 
VICTORIOASE. OȘTIRILE SLOBOZENIEI.

SPĂLAT IN JERTFE GRELE DE SINGE. 
FRONTUL TRANSILVANIEI A FOST UN 
FRONT ÎNCUNUNAT CU SOARE.„

Prin aceste gări și tirguri trec oameni cu de- 
sage grele pe umeri. Amintesc de ranița soldă
țească. roasă de-atita drum, in care se mai gă
seau o bucată de piine și o conservă, pentru 
copilul înfometat, întilnit in cale.

Satele de pe marginea șoselei pe care urc 
acum, adăpostesc cimitirele eroilor. Zecile de 
cruci de piatră poartă numele celor așezați aici, 
in pămintul atit de încăpător. La Eremitu si 
Nadășa. la Chiheru de Sus și Chiheru de Jos. 
Lingă o frumoasă biserică de lemn, după ce 
trec dealul intre două sate, seara mă prinde 
lingă un cimitir ostășesc...

★

Neșterse pagini de eroism au înscris In cartea 
locurilor ostașii Diviziei 103 munte, sub comanda 
generalului Ilie Crețulescu. Marea unitate a 
străbătut Carpații, prin Valea Trotușului, și 
după o săptămină de marșuri prin munți, a 
luat contact. Ia 19 septembrie 1944, cu puternice 
rezistențe inamice, către originea Văii Mirajului. 
Luptele cele mai grele s-au dat în satul Nadășa.

In ziua de 17 septembrie, Regimentul 8 gră
niceri ocupa o bază de plecare in satul Chiheru 
de Sus. Sub focul aruncătoarelor inamice, atacul 
se dă la 18 septembrie, manevrind pe la nord 
înălțimile satului, care este cucerit pină in seara 
zilei.

In ziua de 19 septembrie se continuă atacul, 
pentru cucerirea satului Nadășa. Un contraatac 
german, Însoțit de care de luptă, pătrunde pe 
flancul de nord al regimentului pină înapoia 
punctului de comandă. Este oprit de o compa
nie de pionieri. Regimentul suferă pierderi man, 
sute de morți și răniți. In dimineața zilei de 
20 septembrie, inamicul este contraatacat și res
pins. In cursul nopții de 21 spre 22, se trimit 
patrule care verifică pozițiile. întreaga divizie 
pornește la atac la ora 9,20, pentru a se cuceri 
Înălțimile Împădurite, ulterior satul Nadășa. 
Atacul înaintează incet, pierderile sint mari. 
Dispozitivul se îngroapă- -in. teren, păstrind po
ziția dtxipată; de unde rdspihge toate atacurile 
germane din zilele de 23 și 24 septembrie. La 
25 septembrie, Regimentul 8 grăniceri atacă din 
nou. O ploaie abundentă,- amină operațiunile 
pină in 28 septembrie, cind trupele germane sint 
silite să se retragă de pe toată valea.

★

Vizitlnd teatrul de operațiuni, in dimineața 
zilei de 25 septembrie 1944, in calitate de re
porter al „Universului", Vasile Nefea nota : 
..Deși bubuitul tunului se auzea așa de aproape, 
țăranii iși adunau totuși grinele și cartofii de 
pe cimp, purtind in ochi pacea și resemnarea de 
totdeauna. Ară și seamănă și astăzi cu aceeași 
dragoste și cu aceeași credință, ca și in zilele 
de fericită pace. Doi semănători se intiinesc pe 
acest cimp de luptă : Zeul Marte, care seamănă 
bombe și obuze, și, alături de dinsuL țăranul, 
ce aruncă in brazda proaspătă bobul de aur al 
griului. Un semănător de moarte, cel dinții, un 
semănător și un profet al vieții, cel de-al doi
lea ! (...).

După mai bine de patruzeci de ani descifrăm, 
cu emoție, numele eroilor luptelor de la Na
dășa, Chiher și de pe dealul Urișiului. Țăranii 
i-au acoperit atunci cu flori ți năframe albe : 
căpitanul Dragu, sublocotenentul Murzin, solda
tul Pandoriță, sergentul Serafim

in înaltul cerului primăvăratec, doi molizi iși 
împreună ramurile peste mormintul soldatului 
Hărșan Ioan, pe care zeița Fortuna l-a lăsat să 
moară acasă, in satul lui natal din Transilva
nia— Pe dealuri incă se mai cunosc urmele fos
telor cazemate. Iar martorii evenimentelor, po
vestesc că era atit de mare canonada de lovituri 
incit răsunau aceste dealuri pină peste Gurghiu.

In jurul lui Alexandru Botoș, lingă un cazan 
In care se fierbe „jinarț", tinerii care s-au adu
nat ascultă, (a cita oară ?). împreună cu noi, 
povestea cu lipideele țesute in riște cu trico
lor, pe care, copii, le-au fluturat in calea dezro
bitorilor.

Cea mai emoționantă mărturie se deapănă pe 
o bancă de lemn, in vecinătatea cimitirului din 
marginea satului. Fira Costea, sora eroului Hăr
șan așează In fața noastră, cu miinile tremurinde 
de emoție, o fotografie îngălbenită de vreme. 
Din imagine ne privește, lingă frumoasa Iul mi
reasă, un mindru și chipeș flăcău, îmbrăcat in 
cămașă cu flori, sub un ilie negru. Evocarea 
fratelui căzut, „chiar aci, sub poala nucului" 
este copleșitoare. „Ionic-al nost', băiet tare bun 
și inimos era... Cind o vin’t războiu’ și tancurile, 
chiar in nuc o explodat un obuz ți l-o lovit 
I-or făcut soldații groapă, aci-n sat ți l-or pus 
alături de tăți rumânii căzuți. 'Că mult necaz 
o mai fost pe noi, tiind’că Ardealu’ era ăl mal 
bogat șl mai bun pămint !..."

Aplecindu-se peste ridicătura de pămint cane 
acoperă, matern, osemintele fratelui său, femeia 
izbucnește in plîns : „Cum ți-o fost scris, ca să 
mori soldat, chiar in bătătura casei, bătu-i-ar 
Dumnezeu să-i bată pe-ăi de-or scornit răz
boiu’". ștergindu-și lacrimile, doi obraji curați 
de bătrină s-au întors către noi: „S-o-ndurat ce
rul de i-o dus și soața lingă el. O murit, săraca 
femeie, citeva săDtâmini mal tirziu. Intr-un 
ci mp de explozii de-alea, cum le-or zice—".

Seara ne învăluie in liniște. Un fior trece prin 
ramurile dese de molid. Sufletul celor căzuți 
pare că respiră printre cetini. Dintr-o fotografe,' 
ușor pătată de vreme, ochii unui flăcău chipeș, 
alături de mindra lui mireasă, ne privesc, fără 
să ne vadă...

-Șl JALE DUCE MURĂȘUL...»

Plouă mărunt in dimineața zilei de du
minică, 7 aprilie 1985. Cimitirul ostă
șesc de la Tirgu Mureș este așezat pe 
deal, la intrarea în oraș, cum vii de 

la Reghin. Să ajungi sus, urci zeci și zeci de 
trepte prin serpentinele străjuite de coșuri cu 
flori. Un adevărat drum de triumf, refăcut sim
bolic, printre aceste „cote" ale aducerii aminte.

Pe dealul de cruci, ridicat ca o frunte a bi
ruinței, noaptea se aprind mari sfeșnice elec
trice, iluminind drumurile bătătorite de slavă. 
Pe sutele de morminte, sub semnele de căpătii 
(drapelul liberator, casca ostășească, și laurii 
gloriei) ard panseluțe galbene și albastre, 
împreună cu lalele de purpură formează un 
tricolor floral.

In inscripții, nume simple, de ostași care s-au 
jertfit pentru eliberarea pămintului strămoșesc.

Apelul lor, ca in front, parcă nu se mai termi
nă... Stau strinse de-a stingă și de-a dreapta 
inscripției ce poartă numele locotenent-colone-' 
luluj erou Popescu Mihai. Ca în așteptarea ordi
nului de bătaie. De pe colină, ramurile brazilor 
uriași iși apleacă umbrele cu pietate. De undeva 
dintre șirurile de nori, un soare cald izbucnește 
o clipă imbrăcind locurile in raze de lumină.

Jos, nu contenește freamătul străzilor orașu
lui. Din ruinele lăsate de trupele hitleriste și 
horthyste nu se mai vede nici măcar o urmă. 
Ostașul uriaș de pe soclul Monumentului Eroi
lor Români poartă în brațul său steagpl elibe
rator. Urmează îndeaproape, drumul lui Avram 
Iancu in ființa Ardealului. De pe deal monu
mentele de piatră, de forma unor aripi deschise, 
par că il urmează pe Craiul Munților, intr-un’ 
zbor lin.

★

Din Tirgu Mureș la Iernut trenul ajunge in 
mai puțin de 45 de minute. Port, de mai multe 
zile, drumul străbătut de armata română pentru 
dezrobirea Ardealului. Locurile prin care trec 
imi par cunoscute dintotdeauna. In „ranița" 
mea, hărțile și celelalte materiale documentare 
m-au obișnuit intr-atit cu întinsa Vale a Mure
șului. Gările pe care le las in urmă poartă nume 
intrate in operațiunile antifasciste ale armatei 
române : Vidrasău, Chirileu, Sânpaul, Cipău... 
In gara Iernut, nu mă surprinde familiari‘atei 
țăranului care, poftindu-mă in căruța sa, ii ex
plică muieni : „Dinsu-i paiet și vrea să meargă 
Ia monoment Pe drumul făcut împreună 
ne-arn vorbit ca intre doi oameni care se știu 
de multă vreme. '

In stingă noastră, o șosea o ia spre Band și 
Lechința. Locurile unde au fost cuiburile nem
țești de artilerie. La ieșirea din Iernut, pe dru
mul care cotește spre Oarba, tunurile din curtea 
muzeului militar au rămas cu gurile deschise 
spre cer. încremenite așa. pentru totdeauna. 
Privite din barca ce mă trece Mureșul, par to
tuși că se mișcă pe timpul de luptă.

Povestea pe care o aflu de la alt tovarăș de 
drum, despre ciobanii impușcați de nemți la 
Lechința imi întărește și mai mult acest senti
ment. Fie că erau in straie ciobănești, fie că 
purtau straie vremelnice, ostășești, păstorii aces
tor locuri și-au apărat, după dreptate, pămintul 
și avutul lor, chiar cu prețul vieții. Mi se spune 
ci l-au împușcat mai întil pe ciobanul bătrin 
și pe fiica sa. Apoi oile s-au împrăștiat, spe
riate de bătaia tunurilor. Povestea este o altă 
Mioriță. Născută din durerea, din dragostea și 
din nădejdea acestui pămint.

Străjuit de un pilc des de pini, din care fla
căra de piatră a unui obelisc țișnește spre cer 
c« măiastră lui Brăncuși, Monumentul de la 
Oarba de Mureș e cuprins de o tăcere deplină. 
De n-ar fi vintul, care leagănă cetinile miro
sind a rășină, ca Intr-o tămiiere a naturii, și 
clntecul țurturelelor ca un bocet abia auzit, ai 
avea impresia că aici este locul cel mai liniștit 
de pe lume. E o liniște care răzbună zgomotul 
infernal de acum 40 de ani.

Aliniate in careu, pietrele funerare poartă pe 
frontispiciu zeci de nume simple: Ion, Ștefan, 
Vasile, Gheorghe, Petre... Și iarăși Ion. Soldați, 
sergenți, caporali, ofițeri, și iarăși soldați, une
ori așezați cu sutele în gropile încăpătoare. Pe 
mese de piatră se aștern umbre. Sub tăcerea 
lor, lacrimile toporașiior au izbucnit în geana 
ierbii...

LA CĂREI A IZBUCNIT O HORĂ

din „cărțile" frumos legate in purpură, 
prin strădania de mai mulți ani a 
soților Mihai și Veturia Cădar, din lo
calitatea Tiream, județul Satu-Mare, 

albume pe care Ie răsfoiesc de citeva ceasuri, 
in lumina cu care după amiaza îmbracă cerda
cul in care stăm, mă privesc, surizătoare. chipuri 
de eroi care au căzut in luptele pentru Cărei 
și pentru „întreg Ardealul scump". Așa scrie, 
cu litere aurii, pe copertă. Bărbați mai tineri 
sau mai bătrîni, trăiesc incă Intre aceste foi, ' 
ca și în amintirea vie a celor care i-au cunoscut.

Printre luminoasele imagini, pe lingă bogata 
corespondență (circa trei mii de scrisori), pur
tată de Mihai Cădar (acest om care se reco
mandă : contabil), cu rudele și cu cei care i-au 
cunoscut pe „șoimii" eliberării patriei, un număr 
impresionant de cărți poștale și scrisori de pe 
front, purtind pe ștampile date calendaristice

Ion Mânzală
Continuare in pag. a 6-a

Î Frunzele dorului

In grădini cu chilim 
j'J >• cintece țesute de baladă 

pentru zilele victoriei
•

Î
Hore aurore
pe virfurile țării

Zile prour 
din frunzele dorului 
pe fruntea Eroului

Colorate de vitralii
bat inimile
in temelii

Mihaî Culman

Eroii țârii

Ca tine-i adevărul, sacră țară, 
Străbunii noțtri-n piept il inâlțară.

In scuturi ți in săbii nesfărmate
Pentru un drum de albă libertate.

In chiot dacă se duceau la moarte,
Ei au rămas un nume pe o carte,

Da, sint eroii țării noastre sfinte,
Ingenunchiați, vă rog, lingă morminte.

Rada Cange

Ziua victoriei

Și fost-a războiul 
o iarnă grea de tot.

Frunză lingă frunză
ii desenez inimii harta ;

O țară de munți ți de frunze I —
Apele călătorindu-i prin trup 
Cu toate luminile aprinse 
Și cu toate steagurile fluturind 

a sărbătoare I

★
Și fost-a războiul 

o iarnă grea de tot.
Intr-un colț de cer, 
Ca-ntr-un surghiun al dorului, 
Bocancii lumii cazoni 

sint plini cu pietre -
Nițte stele de-altădată...
Cine nu-ți închipuie 

cit de luminoasâ-i o stea.
Nu poate ocroti o frunză I

★
Și fost-a războiul 

o iarnă grea de toL
Pe streaținile soarelui 

mai sint zăpezi,
Dar frunzele stau drepte in lumină I 
Crucea lor de carne a înmugurit. 
Mirosind a rățină ți a flori de cireți j 
Pentru Victorie I Bună seamă,

Dacă Inima mea bate I

★
Și fost-a războiul 

o iarnă grea de tot.
Dintre toate rănile,
Patria ți iubita sint cele mai adevărate. 
Conturul,
Conturul lor să nu mi-l atingă nimeni I 
Iubita precum Patria are doruri adinei I..

Trăiască Victoria, - strig —
Să nu-mi pierd fiorul ți bătăile inimii I

Nicolae Sinești

Sub flori de vis
Să ne-amintim de cel care-au căzut 
Și dorm sub fiori de vis cu arma-n 

mină 1
Ei au rămas un glorios trecut 
In fiecare inimă română.

Noi cei care ne bucurăm acum
De fericirea libertății noastre
Sîntem chiar visul lor pornit Ia drum 
Spre cele mai înalte culmi de astre.

Și de trăim sub liber cer florar
Cu inimile toate suverane
Mereu să-i preamărim în vers stelar, 
Din flori de mai să le-mpletim coroane.

Constantin Atomii

în bobul de grîu

Am adunat in bobul de griu 
părinții ți riurile și munții 
ți m-am ridicat din țarină ți cer 
intr-o stemă de țară.

Acum mă desprind din legende 
ți trec din memoria pietrei 
in impărăția fără de moarte 
a istoriei.

Mircea Cristea

Amintirea eroilor

Pății mei sint timp in isterie 
Alunecind din ieri spre azi, 
Umbra mea e statuie de viteaz 
Dăltuită cu însemne de victorie 
in amintirea eroilor de la Oarba ți Cărei...

Pății mei calcă incet peste pății nopții 
Plutind uțor peste orațul adormit, 
Umbra mea lunecă pe sub acadele porții 
Acestei vechi cetăți cu crenel străjuit 
De amintirea eroilor de pe Tatra ți Hron..

Pașii mei se aștern incet peste pașii nopții 
Amintirea eroilor-strajă sub arcadele porții...

Radu Vaida

Poema victoriei

se inchină Eroului Necunoscut, 
căzut intru Victoria Neamului

1. PORTRET POSIBIL

...pe El 
nu-l pot țti 
decit ierburile 

primăverii 
decit lumina ergintiu 

de calmă 
a lunii Mai 
decit sunetul 
retezat 
in cădere 
la picioarele iernii 
decit plinsul iubitei 

Lui
El are adresa
in Carta Iubirii de 

Neam 
El incă mai poartă-n 

privire 
coloana infinitului - 
jertfire la masa 

tăcerii 
Jelitu-l-am ți 

cintatu-l-am 
ți-n tunetul vocii 
î-am redat 
fața păminleană 
grai omenesc 
ți vai 
sărmanul 
doar o singură inimă 
avea 
ca o singură viață 
pe care 
ți pe aceea 
□ dat-o : 
„luați-o, altceva nu 

am I" 
Și s-a dus I 
Unde î
Ce devenit f 
Cumva litera A ? 
El I Eroul 
e zborul insuți 
al paserii-n cuib 
e mersul 
e risul 
e visul
E...

2. CIND CERNE 
BUND LUMINA

..cind teme blind 
lumina 

peste floare 
mi se aratâ-n zi de 

9 Mai — 
cumpănă, fiecărui an 
El 
neostoit alfabet 
anonime vocabule 

alte păcii 
laminind Istoria 
de la un mal la 

celălalt 
ți mindră 
biata mea inimă 
prinde-a ginguri pe 
tăcute 
odată cu albinele 
odată cu paserile 

călătoare 
odată cu mierea 
cuvintului Dor 
silabisind : 
„află ți bagă de 

seamă 
că Eroul Necunoscut 
nu a murit I 
El incă se națte 
El incă ne viețuie 
taina 
in taină 
El trăiețte 
întocmai aerului 
întocmai iubirii 
intocmai cuvintului 

întocmai"...
Și nu-ți este nici 

sieți 
jertfelnic popas 
cind cerne blind 

lumina 
in oraț...

3. DESPRE 
CREDINȚA 
Șl IZBINDA

...striga cintind 
pe cimpul de bătaie 
Eroul Necunoscut; 
„hai 
să ne apărăm 
luna ți soarele 
patriei noastre 
hai 
să apărăm ți să 

iubim 
deopotrivă 
ți luna ți soarele 
vecinului"...
Vezi ?
Pentru că de-aceeați 

credință 
noi suntem 
pentru că cel ce nu 

o are 
morții predat e 
pentru că vii fiindu-ne 

o prețuim 
cu strigarea 
Victorie 
victorie 
victorie 
fă-mă tu să ard 
pină la măduva 

zborului 
neingenuncheat 
netrădat 
neaflat 
El 
cel căzut aiurea 
undeva 
imi țoptețte 
deopotrivă 
fii 
cu credința patriei 

tale 
ți nu uita 
o silabă zburată 
e-n somn 
inflorirea 
Și-odată cu ea 
izbindirea...

I. ZBOR DE ASUPRA 
UNUI ȚINTIRIM

...doar eu țtiam 
că El este Acolo 
Numai cine a privit 

moartea in ochi 
numai cine a mirosit 
praful de puțcă 
țtiind că e praf de 

puțcă 
numai cine s-a 

odihnit 
pe patul armei 
va aduce alb liliac 
in țintirimul celest 
in care ne aflăm 
chiar Acum 
In cele din urmă 
va sosi 
noul mileniu 
trei 
ți-mi veți spune 
un zbor de-asupra 

unui țintirim 
de eroi 
e aidoma 
națterii 
fiilor, fiicelor noastre 
Ei 
fiindu-ne-n fond 
viața 
te salut 
din zborul zborului 
Viață I...

5. DISTIH DE SPUS 
PE ȘOPTITE

...ți cind durut veți 
ințelege visul 

să sărutați in somn, 
etern, caisul...

Theodor Răpan
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Poem
Adolescența noastră a stat sab semnul 

cere 
Făcea să înflorească vâzduhu-n verde pur 
Și clipa era însăți o fragedă aflare 
A gestului ce-nscrie in noi un timp matur.

Și cite anotimpuri de-atunci se infăsoară 
In rotunjimea vremit Și anii douăzeci 
Deschid spre împlinire mereu alte poteci, 
Dau alte chipuri celei ce-o numim 

simplu : țară.

Legămintul

Noi vom păstra 
această primăvară
Noi vom păstra oceastă primăvară 
In suflete, ca pe-o mărturisire 
Rostită rar, pe and intreaga fire 
Prinde să înflorească ți să doară.

Tineri vom fi mereu ți o vom spune 
Cit mările vor săruta nisipul
Și-n virstă ne vom recunoaște chipul 
Din har alcătuit ți-ntelepciune

Noi vom păstra această primăvară 
Ca pe un semn ce duce mai departe 
Cuvintul care pentru-ntiia oară 
Incepe-acum o necuprinsă carte

A fi tînăr
A fi tinăr na e niăcind prea brrâ». 
Totul e să poți auzi ca o respirare 
A timpului prefăcut ia nisiptai, in pești 

ți in sare— 
...La lumina mocilor scriu—
A fi tinăr nu e ikiand de prisos 
Totul e să poți privi
Un fluture înflorit pe un fluier de os-

A fi tinăr - oceastă rrinrtă povară 
Pentru pămirvt Pentru tară.

Carmen Focșa

tinărului comunist
Mă leg pe slova crezului de fia» 
al Omului Into mtre ramăm 
să pod cinstit mindrio de stăpân 
in țara mea - civil sau grănicer.

Mă leg, prin B, mcicind să nu amin 
răspunsul da problemelor ce-mi cer 
să loc un astăzi nou din vechiul ieri, 
spre binele acelor ce rămin.

Mă leg pe brazda lutalai străbun 
să țin cuvintul Uri pe-al vieții cer, 
alături de ai ovei să lupt, să sper 
al păcii răsărit etern s bun.

Eroului de ari I orall nuesc 
in graiul comunist ți bneresc I

Sanda Ștefăne-seu

Cîntec de țară

Si spice păguila m holdă stau ca irațâ

Pămintul uită târnele in ponoare 
Șr-n apele bnnimi le văd străLatoare ; 
Poduri de brazi unoodobesc Carpatu

Ce n vecneo lăei ță curg domole agate 
Și buaaMt răsună m depot aud se pornesc 

la rate-
Se duce-n zări privirea— Ca vmhd sere zbooră 
Și mr-e vvăpt total de chipul tău, O țară I

Mihail L Vlad

Ne sărbătorim Patria
Libertate - lumină 

împodobind inimi in cimpii 
strâluminate-

Orizont - terasă de eintec, 
unde păsări măiestre 
zboară deplin ;

unde sirene mișcă trupuri, 
unde caii zburdă grațios ;

Fii ai demnității,
Ne sărbătorim Patria 
cu toasturi din bătrini ; 
ne sărbătorim Patria 
intr-e horă a unirii, aici 
unde Visul de eroi, 
l-a întrupat Partidul — 
ram de primăvarâ-aici unde 
sărutările coc grădini cu flori, 
unde pacea e la ea, acasă, 

Fiincâ aici împlinim — trecerea culorii 
prin anotimpurile Tării.

George Corobea

Luminoasa epocă
Din epoca măreață irm trâinicesc lumina 
Ce Strălucește viu de douăzeci de ani 
Prin rosul său in golana suflet
Dind viemii albul florii de castani

Culorile ou pururi aceeași rădăcină I 
Lumină-ngenunchiatd de noapte nu eiistâ
Gt timp va fi viață si drogerte si zimbet 
In pieptul meu dura-va credința comunistă I

Daltuind statuia păcii
:roternă este mina ce modelează... 
ochi ogari, tăiați ca o lunetă, 
gigantic zbor vibrind spre un Eman,
-cununat cu oameni, gindrt ca o planetă.

Si gestul, gestul decorat 
cu vechi medalii ce stau să strălucească 
spre alte vremuri, spre alte inimi, 
bate din aripi din roca atit de-albastră.

Și, iată, omul inalță-nseninarea 
din zile adunate (ce-n lacrimi se pot pierde) 
ți eintec izvorăște ți duce-n glasuri zarea, 
intrată prin priviri in anotimpul verde.

Viorel Varga

I
.i.Toe» ilui este o materie fas-

ii -..-ti un creator dispus să-i 
atentul. înțelegerea si. * mai 

iisi v .^na parte din timpul său de 
lucre F; --—i, ca nu ti se dezvăluie decit treți- 
ML rs-nr-n-ț .-j -,-^iie de documentare, ea, 
aosmal .nana? rte ee tați sâ-ti ictoarcă astfel 
ea smheiv șdrii si teaâ in .c-«tif. Mă număr 
FlWri ce de Uterasură spre șantier

---■nai aFirssae nerwsîtf. câteva nuanțări. 
M - -i sca '>• a hxra «n in șir pe șantier 
a ;<•»; șsosâ «sn oț-Alve : «odaie. profe-
amah. râse »r «enă. rea. cum s-a
octi a meu de a cerceta pe
om prepris. A"»:- nt-am simțit in stare să ac- 
c»rao r-g-rtfe: a- să n- ism bucuriile pe care 
p le poete afert acăMîi aparte, totuși.

Ccncipiie de jc-s-j si wați aSt de deosebite, 
anotn—.jeeresul* operațiilor. dinamismul. 
intcLm.:. ure- vwtivele suh-erane ale plecării 
saa memnssts pe șantier au condus Ia condu- 
zia că trv' descr.ere a finteJor ți mediului 
este ’••^rituri. Faxul că multe 1 acr-jri țin aici 
de nocnep:--; Sctteali a întărit această atitudine, 
re ;-nd de ace ciCeva cărți sau numai pagini, 
mal’.c Hfi. na. ales, de literaturizare 
(nelvottă.

Capcana In care poți c&ăea este te ne mascată 
mai apot de eaacjf imodeu. se Intimplă atitea 
pe soauu S-c s număr rediu de personaje. 
Timpul in tare dunăre un sat ți ae clădește 
al'—i. mutarea una: întreg cras ma: la dea; sau 
mac la dreapta pentru a face loc unui lac de 
acumulare sa-, meet exploatări carbonifere du
rează «Ura am c de poc fi privite cu ochiul 
liber, «a ia Starul creșterii unu: fir de iarbă in 
cercetarea ricinttScă. Lucruri care se mtimplă
de-a luag-ji irurilor generații, șantierul le re
zolvă repede Comoditatea ra'r evidentă nentru 
orice creator dibaci nu trebuie documentări de 
arhivă, nu e de tderta: prin poduri după acrișor: 
veeîK r parfumate Nu cauți vorba
unor ba:r - care-»; vor rezolva Pe această cale 
și vechile r»>-> r- defuncțn rivali si-ti vor 
oferi cu tcsaiă aerervf-a’.ea date ce se bat !n 
cap 'Ut: »xj: >:■ a-J a fost T) 5: atunci, faptul 
că ai văznz Înainte si zeru acum despre
eL d-jpă pceee. că le-ai saluta: cu citiră local
nic.. 'oale acea te instalează in senzația con
fortabilă i— ^baoaMnă. <ă ai in mină un sj- 
bâect gau acri*.

Lavă wb fapt : ne la ipcepum! anilor șaizeci 
eovr.unai Han eu de pe mal ul Biszrlței se mntă 
la deal. Majțs ă—me localnici ri-au făcut-o cu 
mina 1®-. laaaaeiă adxă la CV-s-tipc'i» baraju- 
Ik de la Bxjb Si-au auuv—-:t cue t«ne pe 
ne-le locwx * fcat etz»aoca-tă 
ca care «a adiatat. fi au ob£s3t. d mucarea 
cimitirelor. Deșt dever seră șanuev-ști ecoto. 
proven iaeră din meserafi specific: loculx 
Ciiet-Ti de lemne, negustori, achictori. ga:e- 
risu evc.1 multi dintre ei nu n-au locuit casele 
ceia ncL jn douăzeci ți ana de ani care au tre
cut. r t~a luni, adunate din zile de concedii sau 
petrecere a odor lumești : o nuntă a unui frate, 
o inmormintare a unei rude. Iată tm motiv li
terar : descifrarea resorturilor care i-au făcut

.azi pe acești oameni statornici. Familii în
treg: de Ci'jcani sau Pasmo tin ..:tt spate* 
puncte de lucru grele, cei din Hang-j sint con- 
srrjctnri cunoscut: si buni. Miza aDarentă a 
fort reoerată. ..s-au îmbolnăvit de oanma san- 
r-er-jluj cu bani buni si viată liberă și duri au 
fost Dar. nu poate C vorba si de o inzzrăi- 
nare. de neacceptare a locului nou? Cercetare 
sncnțocică Dură veți zice, dar intersectate cu 
zona unei mari literaturi este foarte posibilă.

De patruzeci de ani In țara noastră »e con- 
stnrerte enorm, pers pecii vele sint stabilite nrin 
ieri, se va mai construi încă. Lumea șantieru
lui e prezentată ca una cuprinsă de febrilitate, 
grabă mare, recorduri iar ea nu este tocmai 
așa. Există un ritm autoreglat la suportabil, la 
omenesc, tocmai datorită conștientizării, deve
nirii sociale a actului de a construi. Iar litera
tura a jucat un rol important în acest proces 
dificil de cristalizare a unei lumi fundamental 
aparte in peisajul românesc contemporan. Chiar 
și atunci dnd ea a fost superficială și e oferit 
modele posibile a fost căutată, citită, a creat 
probleme de conștiință. A născut, implicit, În
trebări și ele nu au rămas fără răspuns.

Pagini excelente despre oamenii șantierului 
au scris George Călinescu, Marin Preda ori 
Alexandru Ivasiuc și aducerea in ajutor a aces
tor nume lămurește o problemă : reușita nu 
tine neapărat de lungimea în timp a documen
tării ci numai de talent și profunzimea inter
pretării. La fel, pentru scrierea unui roman
bun, „Ceața", prozatorul 
că și-a părăsit catedra

Titus Sudu nu cred 
de matematică unde

predă pentru a lucra măcar doi ani pe șantierul 
descris atlt de exact in cartea sa. Exemple din 
celălalt tip sint. desigur, o documentare pe 
propria piele făcind C. Turturică. Propusă ca 
atare, experiența directă a dat bune rezultate, 
mai ales, in romanul „Filozof de închiriat". Un 
roman cu certe aspecte autobiografice, deși nu 
știu istoria scrierii Iui. este „Crisalide" a lui 
Marius Tupan. S-a întimplat ca printre perso
naje să recunosc pe cîțiva dintre colegii mei de 
muncă, la canal. Le-am dat cartea la lectură 
și de fiecare dată o primeam repede înapoi. 
..N-a fost așa uite cum...” mi se spunea inva
riabil. Experimentul îmi reușise. Din cîteva 
amănunte, situații, intimplâri. autorul reusise 
să creeze o altă lume credibilă, un alt șantier. 
Cei care credeau că nu a fost așa erau puțini. 
Cei care credeau In lumea nou creată, cititorii, 
erau mult mal multi. întimplarea. deși era o 
confirmare a unor chestiuni cunoscute mie, mi 
s-a părut plină de tfleul ei.

Conștientizat de fenomenul literar, uneori 
(de)format de el. șantierul reacționează, intr-o 
dispută deocamdată de suprafață, „victimă" și 
„agresor*. Posesor și posedat in același timp el 
iși așteaptă, provoacă prin straturile sale suc
cesive de realități și aspecte umane, sonda 
marii literaturi.

Petre Domșa

ÎNTEMEIERI

am descoperit lumea șantierelor într-o 
vacanță studențească, simplu și destul 
de Intimplător. cu ajutorul unui bilet 
C.F.R. circuit, adică un bilet ce-ți ofe

rea șansa să te urci Intr-un tren, să cobori unde 
ai chef, să fad acolo o Întrerupere de două- 
zedșipatru de ore și apoi s-o iei din loc. Călă
toria mea nu a fost chiar un dreuit de-o tară, 
m-am oprit ca tot omul la jumătatea drumu
lui. adică pe la Cluj și am urcat pe valea Some
șului de ia Tarnița spre Măguri, atras fără În
doială de scrisorile unul inginer entuziasmat de 
ceeu ne vede, ți făcea el acaU. N-am fost aut 
ie emuzeasoat de r »i ■*Darea roosărseției. niș- 
ae calinri de eațcăn fsncmdarc 1 Fș, dar 
teat aminte la incmirea lumii : acolo, in mur,ti 
numai și numai pentru șantieriști apăruse o 
localitate, cn nume, cu cod pcștal. cu familii, 
cu gospodării și. evident, necazuri familiale, o 
localitate de azi. prin plecarea lor. desigur că 
nu mal există. Acest fapt, precum și imaginea 
unui bătrin. zărit prin parbrizul unei Tatre (sau 
parcă ..SR* ?). proptit in domagul său ciobă
nesc. departe, undeva dincolo de halda șantie
rului zzu s-au legat ia mir.te. le-am purtat cu 
mine vreun a-.-dd și-au devenit eleznente-cheie 
(zic eu) pectru nuvela -Arta de a fi iubit* — 
nuvela apărută, ia avanpremiera volumului, me
reu aminaț. de povestiri, in antologia „Desant*. 
Ani de zile m-am tot purtat pe șantiere, ani 
ce zile am cunoscut oameni, transformări, toc
miri de lume «i de lumi, ani de zile am scris 
despre ei. mari anonimi Învingători, mari eroi ai 
clipei, singurii care nu pling sentimental pe fi
rul amintirilor. Și. totuși, nu am prins toate 
acestea intre coperțile unei cart — nici de re
portaj. nici de proză. Am zuiinat. sfinta pru
dență ascunsă in faldurile moralei autoexigente 
scrierea aceasta pentru că nu am — inca, spur, 
eu optimist — cheia lumii acesteia. Nu știu, 
adică, anume ce resorturi fac dintr-un adoles
cent timid și neplecat de-acasă dedt pentru un 
Clm sau o plimbare in oraș un țantierist, din- 
tr-ua șofer recalcitrant și dur in aglomerația ben
zilor n semnelor de interzis stingă -dreapta- ina- 
into-inapoi. un as al curbelor pe un drum tehno
logie manevrind 50-00-70-100 tone (Încărcătură !), 
dintr-un om pașnic care visează să crească po
rumbei și să-ngrijeaacă zorele și tufăiKle. un îm
pătimit al locurilor mereu in «rhimhan» d:n- 
tr-o parte In alta a tării. Vreau să spun că știu 
toate acestea, că am văzut orașe cu blocuri, cu 
magazine, dar fără nici un nume de stradă, că 
am văzut in padina unui munte ridicindu-se o 
termocentrală, am văzut cum se spală cu Dero 
si Perlan și peria fiecare lamelă de beton de 
pe un baraj înaintea turnări: unui alt strat, am 
văzut cum a apărut o nouă formă de relief in 
Dobrogea. cum curge apa. discret ți limpede 
pe locurile unde mițunau utilaje ca niște mas
todonți. Le știu, le-am trăit ți. totuși, nu pot 
să descifrez tainicele resorturi le așezării lu
mii. r.erri șî mereu, ir. tipare, asa cum cred 
că s-a întimplat ți la Începutul omenirii (care

nu a privit atunci în urmă ci numai și numai 
înainte). Pătrunderea în fascinanta lume a șan
tierelor tine de inițiere, tine de chiar existență : 
fără s-o trăiești nu poți spune decit banalități, 
lucruri deja știute, truisme. De patruzeci de ani. 
țara e-un vast șantier. Ziarele au ținut pasul 
publlcind fotografii, reportaje, note, însemnări. 
Răsfoind colecțiile, această Imagine — a omului 
cu caschetă șl a înălțării din schele metalice a 
unei noi construcții — devine leit-motivul dru
mului parcurs. Nu cred să existe, cu mat multă 
pregnantă și acuitate, un aît simbol, o altă me
taforă dedt aceasta a întemeierii. Ar trebui 
_un datec încăpător* dt p întreagă lume pen
tru a o scrie, pentru > o tace viabilă, rezis
tentă. Slnt convins că V» fi cineva atit de in
spirat indt să poată găsi tonul, cuvintele și 
cheia pentru această lume. Și. de ce n-aș spu
ne-o ?. a« fi feridt să le găsesc eu înaintea ace
lui cineva sau. măcar, odată cu el.

Pentru că aceste două lumi, deopotrivă spec
taculoase și rezistente în structurile lor interne 
ca niște monade, a tinereții si șantierului re
prezintă viața in mișcare, chiar viata de lingă 
noi căreia trebuie să-i inventezi nu numai un 
trecut, d si să-i pr-gnozezi un viitor. Eroul 
tînăr. eroul șantierului tinde să canete. literar 
vorbind, un statut cel outin la fel de bine de
finit ca si cel pe care-1 are în societatea noas
tră. Mobilitatea, puterea do adaotare la locuri 
diferite, la ceea ce reda mă fiecare nouă con
strucție. disoonib 'itatea sufletească — să o iei, 
mereu de la caoăt. in alt colectiv, cu »Iti oa
meni. cu alte obicefuri. modelîndn-te dună exi
gentele si. de ce nu ? tradițiile locurilor unde 
muncești —. și să tii pasul cu ceea ce se în- 
timplă In jurul tău Înseamnă a fi un altfel 
de om. cu o altă structură psihică, anuntind. 
poate, modificări esențiale in modul de a gindi 
și acționa al omului de miine. Receotarea 
acestor schimbări cere desigur o bună cunoaș
tere a multor ți multor șantiere, a multor si 
multor oameni in situații firești si extraordi
nare. cunoașterea destinului individual dar si a 
colectivului. Si mai cere un lucru: a privi și 
a in tele ee toate acestea fără preiudecăti fără 
a pune in paralel sau in comnara*i" viata cita
dină sau viata unei uzine. Sub faldurile unei 
existente dominate de clină, de prezent se află 
insă personalități puternice, exacte si realiste, 
nededate nici un moment compromisului. Toate 
acestea sint argumente ale unei tinereți int»- 
memtnare de valori materiale si sn'rituale. ale 
unei tinereți sure care gindurile si speranțele 
noastre s- îndreaptă in aceste zile de mai. cu 
semnificațiile lor: istoria iși Închide un arc 
de cerc pentru a deschide un altul. Atentia, 
grila cu care problemele tineretului s'nt urmă
rite vin să soună tocmai despre mutațiile ce se 
simt in lume. Să ne bucurăm, așadar, că tine
retul român vrea să-și construiască o lume prin 
care sâ fie. sâ reziste.

Constantin Stan
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f film~

«Ciuleandra»
între romanele lui Liviu Rebreanu, 

Ciuleandra pare să aibă cele mai 
multe virtuți cinematografice ; nu in
timplător o primă ecranizare s-a fă
cut încă in timpul vieții lui Rebreanu, 
dar ea a fost un eșec deși autorul 
însuși a scris scenariul, a controlat 
distribuția și filmările ; și iată că s-au 
făcut filme importante după celelalte 
romane ale lui Rebreanu — mai ales 
Pădurea spînzuraților — dar nu 
aveam încă, un film reprezentativ 
după Ciuleandra. Acum, după o nouă 
ecranizare datorată lui Sergiu Nico- 
laescu și scenaristului A. Salamanian, 
întrebarea care se pune firesc este 
dacă Ciuleandra și-a găsit în sfirșit și 
o interpretare cinematografică, sau 
rămîne pe mai departe doar o promi
siune neonorată.

O primă constatare : Ciuleandra în 
versiunea Sergiu Nicolaescu și A. Sa
lamanian este doar o parte din ro
manul lui Rebreanu ; în datele sale 
exterioare povestea este aceeași ; lip
sește insă conflictul fundamental în 
detaliile sale ; alienarea treptată a lui 
Puiu Faranga pare să fie doar ur
marea propriilor mustrări de con
știință pe fondul unei excesive sensi
bilități ; ceea ce era înfruntarea a 
două voințe puternice, a două cate

gorii sociale in conflict, este estom
pat pini la dispariție ; in locul con
fruntării se strecoară ideea unei re
zistențe pasive la agresiune, a sufe
rinței mute, melodramatice ; între
barea care se pune este dacă cei doi 
realizatori au ales această cale în cu
noștință de cauză, sau este vorba pur 
și simplu de o neînțelegere mai pro
fundă a romanului și tezei sale fun
damentale. Oricare ar fi răspunsul, 
concluzia este aceeași : neîncrederea, 
complexul de superioritate al regizo
rilor Teță de literatura de la care 
pornesc, sprijinit pe argumentul că 
filmul e una și literatura e alta... Și, 
am mai spus-o, n-ar fi un păcat chiar 
atit de mare dacă, măcar din cind 
in cind, filmul s-ar impune ca o exis
tență separată, de sine stătătoare, 
convingătoare prin sine Însuși, mă
car de valoarea operei de la 
care a plecat; simplificările, Inter
pretările parțiale, denaturările chiar, 
nu fac decit să reducă din anvergura 
ideilor modelului literar ; de ce tre

buie sâ fie cinematografia un pat al 
lui Procust n-am inteles-o niciodată 
și nu cred că argumentele despre spe
cificul unei arte sint suficiente pen
tru a explica fenomenul.

Așa cum este, Ciuleandra lui Ser
giu Nicolaescu și A. Salamanian pare 
să fie doar repovestirea, la multi ani 
după lectură, a romanului ; nu tre
buie să se înțeleagă insă că filmul 
este lipsit de calități : de mult Sergiu 
Nicolaescu este, pentru cinematografia 
noastră, un profesionist de primă mă
rime, un bun cunoscător al psiholo
giei publicului și al celor mai sigure 
căi de acces spre succes ; dacă uiți că 
filmul pleacă de la un roman — și 
nu de la unul oarecare — dacă te 
mulțumești să iei faptele doar în la
tura lor spectaculară, ca un reportaj 
al unui fapt divers de la rubrica de 
scandal, incă un argument despre 
alienarea unei aristocrații roase pe 
dinăuntru de corupție și i cinism, poți 
să găsești multe motive de satisfac
ție ; este vorba în primul rind de dis
tribuție, incepind cu Gheorghe Cozo- 
rici și Ștefan Iordache și continuind 
cu Ion Rițiu, Anca Nicola, Cornel 
Girbea și ceilalți ; acuratețea imaginii 
lui Nicolae Girardi, montajul, decoru
rile și costumele sint și ele tot atîtea 
argumente care pledează pentru pro
fesionalismul filmului, al lui Sergiu 
Nicolaescu în principal. Dar căile bă
tute, rețetele consacrate, știința de a 
face film nu sint calități suficiente 
pentru a consacra un eveniment — 
așa cum ar fi trebuit să fie Ciu
leandra. „

Nicolae Mateescu

teatru

<Pădurea»
Piesa lui Ostrovski „Pădurea* este 

descifrată, in recenta variantă scenică 
semnată de Costin Marinescu la Tea
trul Nottara, in registru tragicomic, 
întreaga istorie despre rostul și con
diția artistului in Rusia sfirșitului de 
secol nouăsprezece, despre rapacita
tea și corupția unor categorii sociale 
din epocă, capătă astfel radiografiată, 
un răscolitor dramatism. Evident, 
spectacolul are deschidere și sensul 
lui adine se dilată, dar direcțiile re
prezentației sint ordonate de rapor
turile celor doi actori, Nesciastlivțev 
și Sciastlivțev, cu societatea spiritual 
pauperă care-i repudiază și pe care 
ei la rindul lor nu o acceptă, refu- 
giindu-se in autenticitatea creației ar
tistice.

Impactul celor doi actori cu ea ge
nerează un lanț de intimplâri care 
capacitează dezvăluirile majore ale 
spectacolului. Regizorul urmărește 
atent succesiunea acestor evenimente, 
nuanțind relațiile dintre indivizi, fără 
să alunece in registru comic mai 
mult decit era necesar să potențeze 
amarul din povestire. In această or
dine de idei, cei doi interpreți Mircea 
Diaconu și Ștefan Sileanu sint exem
plari. Cuplul lor este momentul cel 
mai reușit al spectacolului. Stăpîn pe 
sine și pe universul personajului său 

pe toată durata evoluției, fără să 
scape vreun amănunt de sub control, 
dozindu-și gesturile și nuanțind ine
puizabil și imprevizibil zimbetul, ex
presia facială și corporală. ticurile 
chiar apăsind sau sugerind trăsături 
de caracter. Mircea Diaconu reușește 
să-și facă simțită forța copleșitoare a 
jocului său, joc de spirit mai ales, ca
pabil să conducă și să determine 
reacțiile partenerului, lăsind aparența 
unei scinteietoare improvizații. Ștefan 
Sileanu în rolul lui Nesciastlivțev, 
joacă studiat și grav bine pozat, zim
betul său ironic făcind ușor trecerea 
către ipostaza Sdastlivtev, alături de 
alte mărunte trimiteri, sugestii 
verbale sau gestuale, care sudează 
cuplul intr-o relație fără cusur. Gilda 
Marinescu iși construiește în Raisa 
Pavlovna Gurmijskaia un personaj fă
țarnic și dezgustător cu bine mascată 
agresivitate și cu aparența unei fe
mei modeste.

Cele două fațete ale eroinei sale 
sint realizate cu o eleganță care le 
salvează de vulgaritate, dar și cu o 
lipsă de relief care deconcertează oa
recum spectatorul și duce uneori la 
superficiala rezolvare a unor momen
te. Situația este valabilă mai ales în 
contact cu personajele secundare ale 
piesei, interpretate de Ion Punea,

George Buznea, Rodica Sanda Țu- 
tuianu. Radu Dunăreanu.

In replică cu ceilalți se accentuează 
mult relieful personajului, desigur și 
prin capacitatea acestora de distan
țare și de edificare a unui univers 
propriu atit de individualizat incit se 
luminează și zonele din afara lui. 
Adrian Pintea insă reușește in ambele 
ipostaze. Starea materială a individu
lui condiționează atit de strict evo
luția Iui, incit în prima parte ai sen
zația că ființa-i hăituită se girbovește 
în straiele sărăcăcioase, iar spaima îi 
crispează privirea și trupul. In partea 
a doua zimbetul ciinesc de slugă par
venită are suficientă forță pentru a 
da contur individului ce-1 poartă. 
Anca Băjenaru este și de data aceasta 
o prezență cuceritoare prin inefabilul 
și fragilitatea ființei sale, a supleții 
gestului, a nervozității jocului, a gra
vității expresiei, toate la un ioc reu
șind să facă din Axiușa un personaj 
bine integrat grupului de actori.

Rămin in memorie și portretele 
schițate de Constantin Guriță și Va
lentin Teodosiu. Sint puține persona
jele lipsite de firesc. în general ac
torii care nu-și clarifică universul 
personajelor lor. nu reușesc să facă 
un rol veridic. Spectacolul este uni- • 
tar și prin decorul semnat de Mihai 
Mădescu. care se dezvăluie trentat 
pină la finalul piesei, cind, luminat in 
toate ungherele sale prăfuite, ințărcu- 
iește sufocant un spațiu îmbicsit, apă
sind greu peste oameni, hăr*uindu-i 
și mai mult. Nu este o operă de exce
lență această reorezenta'ie, dar este 
un lucru bine gindit și cu inteligență 
argumentat.

Liana Cojocaru



VIITORULUI PATRIEI
A.I.T., O INIȚIATIVA ROMÂNEASCĂ MAJORĂ PRIVIND

Lumea de miine
Se știe, de totdeauna, că tineretul de 

astăzi este omenirea de miine. Adevăr 
care, in epoca noastră, cind ne preocu
păm mai mult» ca oricind de viitorul 

societății omenești, de pregătirea acestui vi
itor, este la rindul său mai mult ca oricind luat 
în considerație. * Responsabilitatea generațiilor 
de astăzi ale planetei față de viitor echivalează 
așadar cu responsabilitatea lor față de tineretul 
de astăzi al lumii.

Este meritul istoric al României, al președin
telui Nicolae Ceaușescu de a fi adus în atenția 
generală a omenirii problematica tineretului, 
infățișată sub multiplele sale aspecte, printr-o 
suită de inițiative de mare audiență lansate in 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, care sint 
încununate de proclamarea anului 1985 drept 
An Internațional al Tineretului.

Și este cit se poate de firesc, cit se poate de 
semnificativ, faptul că acest demers cuprinzător 
privind tineretul, întreprins pentru prima dată 
la scară planetară, este q acțiune românească. 
Ea este emanație a concepției profund uma
niste a președintelui României privind locul și 
rolul tineretului in lumea contemporană. In 
temeiul acestei concepții, tinăra generație con
stituie o uriașă forță a progresului, a luptei 
pentru prefaceri înnoitoare în societate. Prin 
definiție, tineretul este mai puțin legat de stă
rile de fapt vetuste, este mai doritor de înlătu
rarea vestigiilor unui trecut depășit, este mai 
receptiv la nou, este direct interesat în prefi
gurarea viitorului societății.

„Declarația cu privire 16 promovarea în rin- 
durito tineretului a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între popoare", adoptată 
de către Adunarea Generală a O.N.U. în 1965, 
ca urmare a unei inițiative românești, es*e și 
primul document internațional care consacră 
obiectivul intensificării conlucrării intre state 
pentru educarea tinerei generații în vederea clă- 
dirili unei lumi a păcii, înțelegerii și cooperă
rii. Un document care a inaugurat o suită, mereu 
mai bogată de-a lungul anilor, de programe și 
manifestări privind educarea tineretului in con
sens cu marile valori umaniste, in cadrul O.N.U. 
și al Instituțiilor sale specializate. Proclamarea 
Anului Internațional ai Tineretului este conti
nuarea firească dar în același timD și punctul 
culminant al acestor preocupări, devenite cons
tante, privind implicarea tineretului in activita
tea economică și socială, formarea sa pentru 
muncă și viață, participarea sa la soluționarea 
problemelor complexe, de ordin general și de 
ordin specific, ce-i stau in fată.

★
Populația planetei noastre are as ăzi cel maf 

puternic potențial de tinerețe din cite a avut 
vreodată. Aproape un miliard din cele aproxi
mativ cinci miliarde de contemporani ai noștri 
sînt in virată de 15—24 de ani. Cind fiecare al 
cincilea locuitor al planetei este tinăr, proble
mele tineretului nu pot și nu ar putea fi igno
rate. Iar Anul Internațional al Tineretului oferă 
tocmai prilejul unei abordări frontale și cuprin
zătoare. într-o viziune unitară, a problematicii 
tinerei generații de pretutindeni, la nivel națio
nal. regional, continental și internațional, in 
conformitate cu aspirațiile comune tuturor po
poarelor de a trăi într-o lume mai bună si mal 

I dreaptă.
ji Deviza .-generoasă sub care se desfășoară mul- 
i. țiplele și variatele' manifestări prevăzute în ca- 

1 drul A.I.T., „Participare-Dezvoltare-Pace“, are 
darul de a circumscrie ansamblul preocupărilor 
majore ale tineretului lumii și întreaga arie ie
rnatică a politicilor privitoare La tineret.

Participarea presupune prezența activă, con
știentă și responsabilă a tineretului la dezvolta
rea fiecărei țări, la lărgirea cooperării interna
ționale, la dezbaterea și rezolvarea marilor pro
bleme ale lumii. Tinăra generație de astăzi a 
omenirii se dorește cit mai implicată în trans
formarea societății in care trăiește și rolul său 
activ in probleme din cele mai arzătoare care 
confruntă omenirea se învederează în chipul cel 
mai evident.

Dezvoltarea este o condiție sine qua non pen
tru asigurarea cadrului corespunzător de afirma
re a marilor valori și potente ale tinerei gene
rații. Subdezvoltarea, analfabetismul, maladiile 
sînt tot atîtea frîne în calea împlinirii personali
tății tineretului din numeroase țări ale lumii și 
eradicarea acestor flageluri prin accelerarea 
procesului de dezvoltare, reprezintă un obiectiv 
major al tinerei generații și al omenirii în ge
neral.

Pacea, în zilele noastre, este sinonimă cu asi
gurarea viitorului Planetei. Iar viitorul Planetei 
este. populația sa tînără. Războaiele care au in- 
sîngerat. de-a lungul secolelor, omenirea și-au 
luat jertfele in primul rind și în măsură covâr
șitoare din rîndurlle tinerelor generații, secerate 
înainte de a-și fi putut da adevărata măsură a 
vitalității și creativității lor. Aspirație vitală a 
omenirii, pacea, este și unul din principalele 
obiective de luptă care animă tineretul lumii.

Aceste obiective mari și generoase, dar în 
același timp atît de stringente și de concrete, 
înscrise pe frontispiciul Anului Internațional al 
Tineretului, nu ar putea fi desigur atinse de-a 
lungul acestor 365 de zile consacrate, sub egida 
ONU, tinerei generații a lumii. Iată de ce Româ- 

1 nia apreciază că A.I.T. nu este numai un mo- 
1 ment de încununare a unor preocupări mereu 

mai susținute privind tineretul, dar și un înce
put de drum in procesul de soluționare a pro
blemelor de ordin economic, social, educațional, 
cultural, cu care se confruntă tineretul. Aceste 
probleme vor trebui urmărite in continuare in 
mod constant, pentru a li se găsi mereu solu
țiile corespunzătoare.

Inițiatoare a Anului Internațional al Tineretu
lui, sub egida O.N.U., România se distinge prin- 
tr-o contribuție prestigioasă la marcarea acestui 
eveniment major al vieții internaționale, care 
este cea mai importantă manifestare consacrată 
vreodată pe plan mondial tinerei generații. Ca 
semn de recunoaștere a Virtuților politicii țării 
noastre în domeniul tineretului și în același timp 
ca o expresie a prețuirii de care se bucură în 
lume politica României socialiste, președinte al 
Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. 
este tovarășul Nicu Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al C.C.

Geta Mermeze : «Marșul tineretului român pentru pace»

Pilde despre Patria
mea veșnică

I
E timpul să vă vorbesc despre veșnicia

Patriei mele 
nu ca un orologiu desigur
și nici asemenea unei picături de țarină 
nu in felul in care o fată așteaptă nunta 
și cu atit mai puțin așa cum se pregătesc 
bâtrinii de călătorie
dar nici ca un calendar de perete 
sau in chip de simbure ascuns 
intr-o fructă cărnoasă
ci asemenea unui sfint trăind in Cuvintul

Patriei

II

bâtrinii mei pot vorbi : 
mama are in genunchi oboseală și lacrimi 
mie imi dă in ușă murirea cu bulgări 
dar trebuie să știți că
Patria mea veșnicâ este mai sus decit zborul 
acestei păsări închisă intr-o colivie de carne 

și oase 

al P.C.R., prim țecretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului. în cadrul 
activităților Comitetului, ca și la sesiunile 
anuale ale Adunării Generale a O.N.U., nume
roase state au ținut să releve valoarea aportului 
românesc la pregătirea și marcarea Anului In
ternațional al Tineretului. România a găzduit în 
ultimii ani numeroase reuniuni internaționale de 
tineret și urmează să organizeze, in perioada 
3—6 septembrie 1985, o Conferință mondială a 
comitetelor naționale pentru Anul Internațional 
al Tineretului, cu tema „Tineretul Anului 2 000— 
Participare. Dezvoltare, Pace". Pe plan național, 
sub egida Comitetului Național Român, au fost 
și vor fi in continuare organizate numeroase ac
țiuni politice, cultural-artistioe. sportive, turis
tice, recreative pentru tineret.

Marcarea. Ia inițiativa țării noastre, a Anului 
Internațional al Tineretului, in acest an jubi
liar al împlinirii a două decenii de la inaugura
rea Epocii Ceaușescu reprezintă o nouă mărtu
rie a prestigiului de care se bucură astăzi in 
lume România socialistă, președintele țării, în 
această perioadă de istorie românească, cea mai 
rodnică in împliniri și cea mai remarcabilă sub 
raportul afirmării țării în lume.

Corneliu Vlad

ștefan 
bratosin

III
cum in piatră Cuvintul infipt
Patria mea veșnică nu e o închipuire 
glasul meu este ea
la lumina ei stă ulciorul in piept să se umple 
cind mâ aplec pentru odihnă
miinile necontenit i le simt peste mine 
pace să am
și cind toate mădularele mele sini corăbii

PORTRET
A n compartimentul acela de clasa a 
Idoua erau mai ales tineri, băieți și fete 

— elevi — am înțeles din discuțiile pa 
care le purtau, puțin gălăgioși, veseli, 

foarte siguri de ei, ironici — nici că s-ar putea 
altcum, mergeau intr-o excursie la munte. Unii 
scoteau din rucsac o sticlă de pepsi, apă mine
rală sau o carte, o țhitară și nelipsit ziarul con- 
ținind ultimile noutăți din sport, li admiram 
pentru felul degajat de a fi — și nu în ultimul 
rind pentru sentimentul de colegialitate ce am 
simțit că-i animă. Din tot acel plin de culoare și 
farmec grup o singură fată, subțire, blondă cu 
niște ochi mari scăpărind între azur și verde, 
făcea, cum se spune, figură aparte. Nu lua 
seama la dialogurile colegilor ei. nu o interesa 
nici sunetul smuls citorva strune de un băiat 
cu mustăcioară și pălărie cu boruri largi amin
tind alura unui actor de cinema ; fata stătea in 
banca ei și visa'. Nu-i mai puțin adevărat că 
nici ceilalți nu și-au dat mare osteneală s-o 
smulgă din acea reverie blinda. Și totuși cineva 
din grup a încercat o glumă spunind : „Vă rog 
n-o treziți pe bunica noastră Simina". Așadar, 
fata aceea visătoare, cu ochii mari, melancoli- 
zînd peste clipe, era socotită ..bătrină". Deo
dată memoria mi-a readus un vers din Cezar 
Baltag in care era vorba chiar despre „tinerii 
noștri bunici" și apoi un altul dinspre Ana 
Blandiana imi glăsuia că „ar trebui să ne naș- 
tem bătrini". adică înțelepți, cuprinși de între
bările lumii, dar și copleșiți de neliniștea că 
n-am găsit incă pe potrivă răspunsurile jindu
ite. Discutind-peste puțină vreme cu acea tînă
ră. am fost mișcat de lecturile el întinse, de 
cultul pentru fluturi și flori, de modul cum 
Înțelege să-și organizeze viața și timpul, de 
aprecierile nuanțate și fine — nu lipsite insă de 
spirit critic — asupra unor autori, cărți și per
sonaje. Nu, interlocutoarea noastră nu e deloc 
așa cum a încercat să insinueze malițiosul și 
preagrăbitul et coleg!

Să fii necontenit însetat de spusa nerostitâ. 
să-ți alcătuiești ființa lăuntrică în consens cu 
universul de care aoarții. să te sprijini pe pro
priul tău gind rotunjit cu migală și scăpărare in 
miez — să vezi, să auzi, să înțelegi și discerni 
— dincolo de zgomotul străzii — acestea âmi 
apar ca atribute inalienabile ale viratei tinere. 
Să spui na monotonului gest" cane-lți tețitle o 
secundă in penumbră fizionomia, să te cunoști 
pe tine însuți, raportindu-te permanent la cei
lalți — sint semne ale personalității autentice. 
Să nu-ți refuzi nicicînd o făgăduință adîncă. o 
bucurie integră, o neliniște, o nemulțumire de

împrăștiate de valuri 
drum imi pune sub tălpi 
așa că patria mea veșnicâ nu e o închipuire

IV
eu sint încredințat
și nimeni nu imi poate smulge rădăcinile 
nici frunzele nici cuiburile nici roadele 
și cu atit mai puțin umbra - 
că veșnicâ Patria mea este

V
dar cine na a fost strivit de Cuvint 
nu poate râmine cit veșnicia Patriei mele 
orizontul ii stringe gitul ca un laț 
și nu ii sunâ nostalgic ploaia pe casă 
e singur pe stradă 
și se trezește bătut pe umăr de o frunză 
iarba ii trece prin talpâ și il oprește țarinâ 
fără candelă in pâmint inima ii va sta 
și va privi cum infloresc sălciile și curge riul 
tăcut printre pietrele de pe mal 
dar cine n-ar putea fi strivit de Cuvint I

VI
toate drumurile ființei in care stau 
sint răstignite eu fața spre cer 
in veșnicia Patriei mele

COLECTIV

tine, o vrere lucidă și trainică. Pe cei mai mulți 
dintre tineri ii caracterizează dorința perpetuă 
de autodepășire. crezul statornic intr-un ideal 
asumat cu totală dăruire și ardere interioară. 
I-am intilnit in marile amfiteatre ale sudorii. In 
spațioasele și modernele laboratoare ale ciber
neticii și electronicii industriale, în liniștea bi
bliotecilor cu incunabule și dicționare de toate 
ramurile. Revenind la colegii care se pătrund de 
tainele artelor, la cei mai tineri, firește, ne sur
prinde plăcut seriozitatea cu care ei intră în 
arenă, apetitul pentru cultură, starea aceea de 
veghe semn că nimic din ce se petrece in 
preajmă nu le este străin. Dovadă în acest sens 
sint cărțile semnate de ei. scriitorii tineri : Cor
neliu Ostahie, Traian T. Coșovei. Mircea NedeJ- 
ciu. Nichita Danilov. Magdalena Ghica. Mariana 
Bojan. Ștefan Agopian ș.a. — cărți purtind pe
cetea unei insulare originalități. Citindu-i pe ai 
noștri tineri colegi rememorăm spusele autoru
lui „Jocului ielelor" în legătură cu virtuțile 
acestei deloc lejere Îndeletniciri : „Arta presu
pune sete de mal bine, umanitate, suferință, 
nostalgie, o neobișnuită curiozitate, nelecuită 
fantezie, entuziasm clocotitor (...) atenție pentru 
nou (...), zbucium sterp, zîmbet și lumină, sar
casm și autoironia melancolică, dragoste pentru 
cei mici, o universală simpatie pentru inteli
gență și frăgezime sufletească".

Cei care miine vor acoperi cu opere remarca
bile spațiul Mileniului Trei sînt tinerii de azi, 
generație crescută în frontul cel viu al revolu
ției noastre refuzind de la început rutina și 
somnolența, impunîndu-și cu autoritate dorința 
de perfectare continuă a propriei personalități, 
la confruntarea cu lumea de azi, optind pentru 
valorile perene ale culturii și civilizației con
temporane. El nu-și fac — și e bine așa — nici 
un fel de concesii, maturitatea lor de gindire 
și acțiune se cuvine înțeleasă ca act politic res
ponsabil subsumat idealurilor patriei noastre.

„Anul Internațional al Tineretului" ca și apro
piatul forum al uteciștilor români vor marca, 
sintem încredințați, momente revelatoare ale 
unor noi și fertile fapte de conștiință și trudă. 
Astfel, tinerețea ni se dezvăluie ca un atribut 
sensibil și admirabil al însăși lumii de care 
aparținem, spre care tindem mereu sub semnul 
armoniei și .bunului gust.

George Chirilă

f plastică^

Retorica
monumentalului

Tematica de inspirație eroică a con
stituit dintotdeauna o sursă generoa
să pentru creația artistică. Capitole 
întregi ale artei universale stau sub 
semnul evenimentului istoric exem
plar. Dincolo de valoarea documenta
ră, aura simbolică pe care asemenea 
opere de artă o conțin modelează con
știința contemporană prin densul lor 
mesaj.

Un prilej aniversar de amploarea 
celui ce-1 sărbătorim astăzi — 40 de 
ani de la victoria asupra fascismului 
și 108 ani de la dobindirea indepen
dentei de stat a României, evenimen
te ce printr-o fastă coincidentă ca
lendaristică sensibilizează puternic 
ființa întregii suflări românești — nu 
putea să nu deschidă emoționantele 
pagini, încă atît de vii, ale acestei ga
lerii imaginare ce înnobilează azi con
știința de sine a unui popor, destinul 
său istoric și național, vocația univer
salistă a rostirilor sale artistice. Sala 
Dalles inmănunchiază intr-un corpus 
reprezentativ opere ale artiștilor noș
tri din ultimul secol, o bogată 
serie de studii, desene și uleiuri din 
opera grigoresciană, unele puțin cu
noscute publicului larg („Spionul", de 
exemplu), ca de altfel și studiile in 
ulei ale lui Oscar Obedenaru, un con
temporan al lui Grigorescu, sau pro

iectul de monument aparținind lui 
Oscar Spăthe-fiul și surprinzătoarea 
pinză „Soldați atacind" de Șt. Lu- 
chian, cred, pentru prima oară expuse 
laolaltă intr-o incintă publică. Aces
tora li s-ar fi putut adăuga, desigur, 
și carnetele lui Sava Henția, unul din
tre primii noștri artiști — „documen
tariști", sau alegoria antirăzboinică din 
seria „Himerelor" imaginată monu
mental de marele sculptor Dim. Pa- 
ci urea, ca să ae limităm la omisiunile 
cele mai importante.

Ceea ce se reliefează cu pregnanță 
din intreg parcursul acestei expoziții, 
depășind in semnificații caracterul o- 
magial al ilustrărilor, este continuita
tea spiritului militant al artiștilor noș
tri. Un militantism închinat marilor 

. idealuri umaniste : pacea, libertatea, 
demnitatea morală, civismul și patrio
tismul ardent. Modalitățile de expre- 
sîe în redarea acestor ipostaze ale spi
ritualității sint diferite, insă, cel mai 
adesea, ele sint dominate de realis
mul viziunii plastice. Sigur, sublimă
rile alegorice sau apelul la simbolis
tica ori juxtapunerile de factură poe
matică în compoziții de largă evocare 
sint tentative justificate de însăși sub
stanța tematică fntr-un asemenea de
mers creator. Ele sint mai vădite în 
operele sculptorilor — Ion Irlmescu,

Peter Balogh, Ov. Maitec, I. Kassar- 
gian, Ef .Birleanu, Lugoszy Laszlo, T. 
Zamfirescu, Demeter Wilhelm — dar 
și în lucrările unor pictori de talia 
unor Ciucurencu, Cilievici, Baba, Oct. 
Grigorescu, Almășanu, Bălașa, Mărgi
nean, Bițan, El. Greculesi. O altă ca
tegorie de lucrări impune prin drama
tismul evocărilor și prin puternicul lor 
caracter educativ .Căutările artistice 
de acest gen concentrează o maximă 
obiectivare ce se implinește în planul 
expresiei plastice într-o patetică reto
rică a monumentalului. Asistăm la de
rularea unui fel de scenariu plastic, 
dacă se poate spune astfel, a cărui 
finalitate este degajarea unei morale 
a eroicului, tn expoziție, această linie 
estetică este bine reprezentată, de la 
cunoscutele opere parietale ale unor 
Szonyi, Paul Atanasiu, Chintilă, Bră- 
dean, Șaru, Eug. Popa, Gh. Labin la 
compozițiile mai noi și solid elaborate 
ale lui Doru Rotaru, I. Țarălungă, M. 
Rusu, Cornelia Ionescu (în tapiserie), 
I. Pândele și mulți alții. Expresiv și 
limpede in transmiterea mesajului se 
prezintă ansamblul selecției de gra
fică ce poartă semnăturile unor pres
tigioși artiști din trecut și de azi, de Ia 
Grigorescu, Jiquidi, B’Arg la Ivan- 
cenco, Dobrian, Cerbu, Chirnoagă, Ad. 
Dumitrache, Bulacu, Feszt, Nicorescu 
și alții. Valoroasă prin consistența ma
terialului expus, ca și prin temeinicia 
idealului artistic asumat, expoziția de 
la Dalles ilustrează convingător cali
tatea de martor lucid și angajat al 
istoriei, pe care arta o exercită de la 
Înălțimea unor consecvente comanda
mente etice și estetice.

Corneliu Antim

Ba lerina 
de hîrtie

Ne luminează viața, în sfirșit, și 
lăcrămioarele, flori gingașe și parfu
mate privite In coada ochiului, ne în
călzește soarele cind poate, cerul se 
înseninează încetul cu încetul, ne 
înveselesc diminețile și ne îmblinzesc 
serile amintirile celor care au fost și 
care nu mai sunt. Pe de altă parte am 
auzit că în Piața Matache există un 
cintar frumos împodobit cu sălcii pe 
care scrie : „Cintăritul des aduce 
succes". Un asemenea cintar n-am 
auzit să existe și în Piața Dorobanți, 
altfel sigur m-aș fi cîntărit și eu 
împreună cu televizorul. Ar mai fi 
de spus că după dispariția atît de 
tragică a lui Alexandru Bocăneț. sin
gurul realizator de „divertismente" 
de maximă, originalitate este Titus 
Munteanu. Cîntăreți și cîntărețe care 
în alte emisiuni par făcuti din asfalt 
devin sub mina maestrului trestii gîn- 
ditoare. ceea ce este, să recunoaștem, 
extraordinar, aproape o minune. Nume 
necunoscute au devenit cunoscute nu
mai si numai pentru că au apă
rut alături de el, spre deosebire 
de cele cunoscute care au devenit 
necunoscute cind au apărut ală
turi de alții. Nu est". desigur cazul 
celor din acel „trio formidabil" si cu 
Marius Țeicu zece. Corina Chiriac, 
Radu Gheorghe, Alex. Arșinel și ace-

lași Marius Țeicu sunt profesioniști 
de primă mină. Corina Chiriac, 
după Anda Călugăreanu, este sin
gura actriță-cintăreață care ar pu
tea ea singură să susțină un show 
de mare succes pe oricare scenă din 
tară și din străinătate. Ea este nu 
numai talentată, dar și inteligentă, și 
aceasta i se citește in ochi, acolo unde 
recuziterii si macheurii nu pot face al
tora nimic. Marius Țeicu e un com
pozitor cu priza de cîntăreț. el ar pu
tea foarte bine să joace și la operetă, 
dar mai ales la revistă. Este un „fer
mecător), ca și Mihai Constantinescu, 
vrea să aibă succes și-l are. Alex. 
Arșinel e, la ora actuală, cel mai 
simpatic actor de revistă, nici fru
mos. nici urît. nici gras, dar nici, 
doamne ferește, slab, cintă plăcut, 
dansează caraghios, se copilărește. 
Farmecul lui Radu Gheorghe vine din 
urîțenia sa. doamne, el este un copil 
atît de urît, îneît îți vine să-l iei 
acasă și să-1 faci din nou. In același 
timp are in ochi lacrimile ascunse ale 
clovnului mereu îndrăgostit de o ba
lerină de hîrtie. Un „trio" formidabil 
intr-adevăr, o sărbătoare...

• Se intîmplă uneori să-ti aduci a- 
minte de judecata cadiului in care nu 
numai că amîndouă părțile au drep
tate, dar chiar și cel care se miră de

asta are și el dreptate. Deci, iată ce se 
poate intimpla intr-un foarte scurt in
terval pe micul ecran. Intre majori
tatea emisiunilor dedicate sărbătoririi 
zilei de 9 mai, bine documentate isto
ric, sobre, într-un deplin respect al 
adevărului (mai ales cele realizate de 
Alexandru Stark și Vartan Arache- 
lian), iată că duminică a fost repro- 
gramat un film — „Ultima frontieră" 
(regizor : Virgil Calotescu) in care 
fapte larg cunoscute sint relatate (cit 
de cinematografic, nu mai vorbim) to
tal denaturat. Filmul ar putea părea 
ignoranților o rememorare a tragediei 
de La Moisei, insă nu este decit o fal
sificare incalificabilă a adevărului is
toric. Uciderea celor 33 de țărani ro-- 
mâni din Moisei la 14 octombrie 1944 
de către fasciștii horthiști este pusă in 
seama hitleriștilor, iar Monumentul 
Țăranilor Martiri din aceeași locali
tate a lui Vida Geza este atribuit unui 
creator popular fantasmagoric. Dacă 
am lua acest film ca ficțiune atunci 
el ar fi trebuit să se petreacă oriunde, 
dar nu la Moisei, unde actul tragic al 
execuției a îndoliat atîtea inimi șl su
flete românești. Este ca și cum ai pre
tinde că la Călugăreni austriecii l-au 
învins pe Mihai Viteazu I Cred că nu 
mai e nevoie să insist asupra acestui 
film „insolit", care încearcă să trans
forme un simbol jertfei pe altaruj 
conștiinței naționale (căruia i s-au 
dedicat cărți, opere, lucrări de artă 
plastică, monumente) într-o joacă 
de-a războiul a unui maior neamț pa
ranoic. Ceea ce mă nedumerește este 
însă cum a apărut el, între mărturia 
unui supraviețuitor si balada celor u- 
ciși la Moisei. Cum ? I

Iulian Neacșu



FANTASTICUL, DIMENSIUNE 

A „PROZEI SCURTE" ROMANEȘTI

VASILE
VOICULESCU

1. Epicul și iradiațiile lui mitic- 
arhetipale (3)

Ulei d.
Mircsa Bariuco

chipul in care acesta

Prinși in arca
nele tentației de 
aproximare a nu
cleului coace *.ual- 
simbolic in virtu
tea căruia se con
stituie. subiacent, 
tema fantastică a 
nuvelei, e reco
mandabil totuși să 
fim cit se poate de 
circu mspecți cu 
formularea postu
latelor de acest 
gen. Spre a evita 
riscul aproape imi
nent de a ne în
depărta mai mult 
deat se cuvine de 
substanța reaLst- 
mitică a timpului 
epic căruia „poves
tea* pescarului A- 
nun ii aparține in
tegral, este ne
cesar să urmă
rim indeaproatxr 

trăiește Ia nivelul
eului fenomenal irepresibii-subconstiecta dra
mă declanșată de „amintirea* identității 
arhetipal. Extraordinara autenticitate a moda
lității fantastice voicuiesoene iși are "v-, - 
inflexibila putere a biograficului de a
nu-și fi lui insuși suficient u. astfel, de a-ș* 
proiecta preaplinul trăirilor moral-af ecu i e 
intr-un spațiu al libertății absolute care nu 
este și nu poate fi altul deat al
eului arhetipal. De aceea, translația 1 supra- 
realitatea fantastică nu are semnificația eva
dării din real a eroului ; pur și simpla, acesta 
iși asumă riscul trăirii madentulin de viată 
concret biografică la treapta .-*■
absolut, adică despovărat de tot ce reprezintă 
spirit de conservare individualistă, cu - 
tabilul ei corolar : frica de riostudiiuie vietu. 
in general, și de teribila amenințare a morții. •* 
speaal. Intrind intr-un sistem de 
ce-i aparține in exlusivitate cu semnele ew-ie- 
tenței lui a-temporale identificate in ființa uri
așului morun. Amin incepe a se confrunta cu 
realul Înarmat cu alte criterii de vioare deat 
ale celor din jurul lui. Intiia chemare a eului 
mitic-arhetipal are drept efect strania u cris
pare sufletească pricinuită de anti opatiz ' l 
unghiului din care Amin receptează neaș
teptata realitate potrivit căreia giganticul peste 
este morun și nu somn, deși continuă incă a 
se prevala de codul moral propriu meseriei de 
pescar : „Cu somnul, da. avea pricini și răfu
ieli, cum avea cu vecinii din sat, megieși de 
ogrăzi. Somnul ii inhăța regulat rațele și gu
tele de pe baltă. I-a apucat intr-un rind mWnl 
din cirdul de oi adus de copii la adăpat. Inșfă- 
case botul vițelului care bea apă. Retezase pi
ciorul unui copilaș la scăldat. Avea de ce să-l 
prigonească, să-l prinză și să-1 judece. Dar mo
runului ? Se știe, ăsta nu se repede, nu sfipe. 
Se mulțumește cu pești mărunți. pe care-i 
apucă numai tind vin ca niște nerozi să-1 gidxe 
pe la mustăți*.

Treptat, insă, simțul realității impus de ava
tarul existenței fenomenale incepe a-4 părăsi pe 
Amin. îngrijorarea pricinuită de pericolul 
aproape inxnent ca ființa purtătoare a eului său 
arhetipal — morunul — să piară, capătă forma 
celei mai intim-umane neliniști metafizioe. tul
burătoare prin a-conceptualismul ei originar 
(„începu să-l apese o. neagră grijă Decunoarută. 
să-r gîrbdvească povara une: «păimtatâ^HF* 
răspunderi*), capabilă să atragă crapă su de
reglarea funcțiilor r.r.ologx» („M- i-a > ăo*A 
fierea 'fn tfhge. gindi. rfmdu-^ seama ce i se 
intimplă*) și. drept urmare, capabilă să deter
mine un tip de relație de-a dreptul ..bolnav* cu 
mediul înconjurător („Privi apa. pămintuL ză
rile; ochii lui puneau pete galbene peste ioc 
unde i se așezau privirile. Pleca: peste unda 
lucie, lși căută chipul : j se arătă așisderi 
verde-galben. Râsfringerea frunzișurilor? Se ri
dică, icni de dteva ori niște bale verzi, in 
gustul pelinului*).

Ne așteptĂm ca, după o atare atroce suferință 
morală'și fizică, eroul să cadă In somnul eli
berator. Ceea ce, de fapt, se și intimplă: „Obo
sit. sleit, se urcă și se lungi, împotriva oricărui 
obicei, pe bima punții din față, o incoiăci cu 
brațele.. Sub ei apele curgeau cu vuiet din ce 
in ce mai legănător. Șl. ca niciodată, *e eafaa- 
dă intr-a beznă de somn ea on prue* (in). 
Așadar, potrivit precizării din urmă.* istovitoa
rea suferință a lui Amin, in acest punct, nu 
are alt efect deci*, un somn fără vise, adică un 
somn care isi refuză virtuțile eliberatoare de 
sub presiunea realului obsesiv. Nici măcar 
acum presupusul eu oniric al eroului nu-și vă
dește prezența benefică, așa cum, de pildă, se. 
intimplă cu eroii lui Eminescu sau Eliăde. Mai 
mult decit atit. pentru Amin somnul reprezintă 
un mijloc de binevenită odihnă, menită a-i re
vigora capacitatea de trăire in real sublim tra
gică chemare. Imperceptibil, cealaltă identitate 
iși exercită funcțiile tocmai in asemenea con
diții : ,3e dezmetici. Scoase capul in afara 
grinzii și privi adincul 'bulboanei... ciudat : așa. 
dintr-odată, acum o stravedea ușor pină la 
fund*. Cu toate acestea, fabulosul răs-strămor 
intirzie incă să se arate și. pentru moment. 
„copilărindu-se“, Amin speră a-i provoca apa
riția recurgind la practicile din lumea basmu
lui : „Căută morunul îndelung. Nu-1 află. Se 
ascunsese 7 Și se-nciudă. Iși aminti de harm : 
cineva dinlăuntml lui il învăță să se dea de ve 
ori peste cap ca voinicul năzdrăvan, și are să 
se prefacă in gind... Gindul pătrunde pre tu un
dent ..“ Acuitatea realistă a chemării, insă. 11 
determină pe loc să-și dea seama de naivitatea 
soluției. Adevăratul ei tațeles stă in asumarea 
„scenariului* propus la treapta trăirii Ham-ire 
a sugestiei magice :

„— Nu așa... ci in suflet, ii șopti lătmtruL 
Aha... să-și întoarcă de trei ori peste cap su

fletul 7
Așa se poate.
Se auzea și se asculta vorbindu-și fi răspun- 

zîndu-și singur. Să cerce. Și se incocdă— Oda
tă, și intră ca in fundul morții. A doua oară 
și ieși ca dintr-un înec. A treia oară : se oor*. 
intr-un luminiș adine. Si iată, se făcut gind. 
De ce nu știuse asta mai înainte ? Treix e să 
vie ananghia să-l Învețe î*

Ceea ce uimește in cd mai Înalt grad este 
desăvîrșita absența a senzației de a: fiau 
livresc, or ici t de tulburător ar fi acesta prin —- 
tangibilitatea lui conceptual-metafizică. Con
cretețea uman-spirituală a trăirii practic Ne 
inițiatice se delimitează net de solemnitatea *b- 
stractizantă. inefabil convențiocalizantă. proprie 
retranșării nirvanice consacrată de prototipul 
narativ eminescian. Din aceeași spiță cu „bol
navul* rege Tlă. eroul votculeetian percepe 
chpmarea „archaeului* cufundat in „cerul* ac- 
vatico-neptunic nu pe calea trăirii halucnatane 
a conceptului de eternitate, ci prin re-iafiiața- 
rea, așa zidnd. palpabil arhetipală a acestuia :

„Un mare, solemn fior il străbătu, din creier, 
prin măduvă, pină in virful tuturor mădula
relor. Ca țipătul de atac al trimbiței. Apoi altul 
și altul, tot mai iute, tot mai dese. Tremura gol, 
prins ca de un ger năprasnic. Dinții ii clănță
neau ca o meliță nebună. îl întorseseră fri
gurile copilăriei ? Apoi zgilțiiturile încetară «i 
simți că incepe să ardă. Arsură lăuntrică, 
dulce și bună, ca o mingiiere de sobă dnd intri 
iarna in casă. Se potolea... îi era bine. Acum se 
putea uita fără să cadă în cerul de dedesubt.

Se scrută singur : simțea că trece intr-o altă 
adincă prefacere. Nu mai avea nimic de-a face 
cu fapta, cu lucrarea... de acum se închina cu
getelor, odihnei in ginduri...*

Nicolae Ciobanu
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Cezarina — Victoria Adamescu
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CKă de cnucu! VT. Mțheeșcu, urmează un dia
log intre Marin Mincu și membrii cenaclului, 

a cărui arie este foarte largă : de la 
avangarda românească la „I Novissimi*. de la 
Kana^ăzare pneticâ la Ion Barbu șJ.m.d. dia- 
kz ce captează pe invitat și pe cenacliști și 
din care desprindem : „trebuie să încercăm să 
intrăm ix competiția culturală prin produsele 
nozrtrz ce astăzi* : „cit timp nu avem acces la
surse. atTta timp nu putem participa la concu
rența artistică europeană* : „sinceritatea reală a 
artistului este posibilitatea lui de invenție* ; 
„literatura trebuie să producă sens, a se citi im-

Impetuoasa pulsație
Urmare din pag. I 

gălniceonu. anunțind independența românilor, 
auzim, de asemenea, glasurile ostașilor români 
intorsi de pe frontul antihitlerist, auzim pro
priul nostru glas, al bucuriei și al increderii, 
traversind toate lunile Mai libere ale patriei.

Despre anii cei noi, in care lunile Mai au 
vibrat de adinei simboluri, Lucian Blaga scria : 
„Rare sint timpurile in istoria noastră care să 
se contureze cu aceeași pregnanță, cum se în- 
timplă cu acești ani. la a cărui impetuoasă 
pulsație am luat parte nu o dată uimiți, totdea
una sincer interesați, cuprinși de curiozitate și

pact*. șt pentru acee-ta ..trebuie »-o puhlicâm*. 
nu s-o dosim fun-ruvni.-aiSe. am odnuaa not 

!-. panea a doua a feerărilor re-iacl^ui. lan- 
poet a Smaraoga Cosmig dă au- 

■. grafe oe cea de-a doua carte zi» 'ă la Edi- 
: ,:;3 Cartea Românească și ia-iitulată „Sărbă- 
toaaea lu- Alexandru*. d~opă care ateste cites a 
d *re cele mai frumoaae poeme d:r. velum (in 
aceei sens ar fi putut iă-I citească in miregi- 
m- — nji.l.

Seara, tund umplută pină la refuz eu Marin 
Mmeu și Smaranda Cosnin. lectura poemelor 
șjnuse discuțiilor cenaclului a fost amsnata pen
tru data viitoare.

Hero

Bogdan Stihi : „Apioape de mal*

de pasiunea pentru mal bine inerentă firii 
noastre*.

„Impetuoasa pulsație* despre care vorbea au
torul „Mirabilei semințe* a continuat devenind 
dinamismul de azi, cu multiplele sale ipostaze 
care înseamnă tot atitea înfăptuiri in toate 
punctele cardinale ale tării. Pe pămint româ
nesc primăvara pare mereu că vine spre a se 
mira și bucura ; ea vede mereu lucruri noi 
izvodite de oameni harnici, iar lumina ce-o 
aduce cu sine aureolează înfăptuiri care vor
besc — prin semnificația lor — de continuitatea 
unei istorii neasemănătoare cu alta.

Din nou despre epoca și locul
de formare al poporului român

• nteresul recentei lucrări, apărute

I postum, din opera lui Tache Papaha- 
gi *) este evident din titlul ei. Intr- 
adevăr — cind s-a format limba 

română, în ce epocă și pe ce arie geografică 
anume, sint întrebări puse mereu, de peste un 
secol și jumătate. Și-au pus. iși pun aceste 
întrebări filologi, istorici, deci oameni de 
știință, dar ele- interesează și omul de cultură 
în general, ba chiar publicul-mai larg, din cind 
in cind. Fiindcă problema a căpătat adesea șl 
o coloratură pasional-politică, ieșind, în ase
menea situații, din sfera rigorii științifice.

După părerea lui Tache Papahagi — care ar 
fi fost in stare să treacă peste orice conside
rente de ordinul intereselor naționale și de 
stat, de dragul respectării adevărului științific 
— procesul de formare a limbii române și im
plicit. a poporului nostru, se situează spre 
sfirșitul secolului al VII-lea, e.n.. pe un terito
riu vast, de La nordul, ca si de la sudul Dună
rii. pină spre țărmurile Adriaticei și ale Mării 
Egee.

Supoziție logică, pe care dealtfel au avansa
t-o și alți învățați. atit români, cit și străini. 
Logică, deoarece imperiul roman, in expan
siunea lui in Peninsula Balcanică, a transfor
mat în regiuni proprii, rind pe rind, sudul ța 
și nordul acestei peninsule, trecind apoi și in 
Dacia. Proces început în secolul al Il-lea i.e.n. 
și încheiat, cum se știe, in prima decadă a 
celui de al Il-lea secol, e.n.

Cum se explică unitatea limbii române — 
pe spații atit de largi, evidentă șj azi ? Evi
dentă și azi. deși din secolul al VIII-lea. ro
mânii din nord și cei din sud au fost despărțiți 
de slavii așezați sub Dunăre.

Explicația nu poate fi decit una singură : la 
acea dată — in secolul al VIII-lea — limba 
noastră era, in linii mari, formată, poporul ro
mân deja exista, ca entitate distinctă. 
De altminteri, din secolul al X-lea apăreau cele 
dinții alcătuiri statale românești in Tesalia, 
cunoscutele Vlihii.

Diferențierile lingvistice, cite sint, au început 
după secolul al VIII-lea. Româna din nord, 
din Dacia, ocrotită de formațiuni statale 
românești, continue, odată cu secolele al XI-lea 
— al XII-lea, consolidate după aceea, a evolu
at. imbogățindu-se, perfecționindu-se in timp. 
In vreme ce limba română vorbită in sud, 
ncavind o asemenea șansă, nu a putut evolua 
constructiv, formațiunile statale ale românilor

Frontul Transilvaniei
Urmare din pag. a 3-a

șl nume de localități, intrate He-acum in isto
rie. Ne poartă iarăși gindul, acolo, lingă linii, 
unde in scurtul repaos a fost scrisă, la repe
zeală, o epistolă, care, apoi, cine știe de unde, 
după ce a fost purtată mai multe zile in buzu
nar, a fost expediată...

Ianculești (lingă Cărei) este o așezare de moți 
care au coborit acum 60 de ani Apusenii, chiar 
din Albacul lui Horea și s-au așezat aci, în 
urma primei reforme agrare, înfăptuită după 
Marea Unire. Urmași vrednici ai împăratului 
Dreptății s-au dovedit a fi moții de-aici, in 
apărarea întregului pămint al Transilvaniei. In
fanteriști sau artileriști, voluntari pe front, după 
ce Ardealul de nord. împreună cu pămintul pe 
care l-au primit „după dreptate*, a fost răpit.

Este de-a dreptul minunat să stai de vorbă 
cu Toader Ion. cu Todea Nicolae sau cu frații 
„Jurj* (Giargiu Gheorghe și Giurgiu Ispas), de 
Ta care poți să afli atit de multe, trăite. Poți 
să afli, de la cel mai virstnic dintre frații Jurj, 
ci.Tl se incendiază un avion inamic, cu tunul 
antiaori—n, dupâ ce I->i pâcilit eu niște trun- 
ctiferi netzde- de copac, ridicate in rus. simu- 
*nd țeava de m Saa cum distruge, tot
n rsciaer^aaa. 5 ... ’.xert >*"*
trag țâră Încetare ir. camara rii tăi infanteriști. 
Poți sâ afli, de Ia celălalt frate (și el artilerisL 
dar intr-un regiment de timpi, cum se poate 
trage ca turnir,le direct de pe șosea, ănd ina- 
m.cul te surprinde in marș. Și mai poți afla cum 
cad. secerate s: ele. lanurile de floarea soarelui, 
in care te-a adăpostit r in care inamicul aruncă 
cu brandurile. Și câ, de fapt, nu-ți mai este

O contribuție majoră
^-au scurs 14 ani de dnd prof. Gheor- 

ghe Mușu a publicat un prim volum 
dtatr-o întreagă serie dedicată eva
luării si re-evaluării reiictelor cultu

rale de pe teritoriul balcanic, un loc esențial 
ocupindu-1 lumea tracă, alături de cea greacă, 
in cootext vechi european. Citeva din datele 
prezentate și analizate (cele mai multe) sint 
remarcabile. cu totul noi. citeva premiere mon
diale. de o importantă capitală ta înțelegerea 
unor fenomene de cultură și civilizație intru 
care azi doar foarte putini mai au gust și aple
care. In mod cu totul Inexplicabil, lucrările 
prof. Gh. Mușu au rămas neobservate de spe
cialiști. deși unele fapte ne apar de o evidentă 
absolută. Cel puțin două studii de amploare tre
buie să rețină atenția noastră, deoarece ele pri
vesc esența, tundamentele civilizațiilor succedate 
pe aceste locuri : Zamelxis (in volumul Zei, 
erei, personaje) și Crăciunul (ta volumul Din 
istoria fermelor de cultură arhaici). In primul 
din aceste studii, dedicat zeității supreme la 
tracii de nord (getii), autorul ne oferă o prezen
tare completă și. in același timp, concentrată, 
a unui subiect de maximă dificultate in litera
tura de specialitate. Credem (fără a subestima 
contribuția altor eruditi ce au abordat acest 
subiect) că avem aici poate cel mai bun studiu 
dedicat zeului Zamolxis. Intr-un text dens și. 
este drept, nu totdeauna accesibil integral la o 
primă lectură. cititorul este introdus în 
atmosfera unor tipuri de cultură de mult apuse. 
Ni se dezvăluie aid un procedeu frecvent folo
sit de autor : analizarea unor documente antice 
și interpretarea lor prin prisma lumii noastre 
dar lncercindu-se o „identificare* cit mai com
pletă cu acele timpuri. Multe din datele prezen
tate ta acest studiu ne apar clare, definitive.
— cum ar fi — de exemplu — explicarea pa
sajului din Herodot in care geții trag in sus. 
spre cer. trag cu arcul chiar in zeul lor, ori — 
legat de aceasta — ne apare definitivă ideea 
caracterului chtonian/solar al lui Zamolxis. In 
sfirșit. apelindu-se la folclor, ni se relevă urme 
păstrate pină azi dtatr-un sistem mitologic de 
mult apus, dar fascinant si uimitor atit pentru 
grecul Herodot cit mai ales, pentru noi. oame
nii sec. XX.

In studiul Crăciunul prof. Mușu urmează un 
drum invers, dar nu mai puțin emoționant : 
apelează la folclor și la credințele populare 
românești, apoi la datele gramaticii comparate, 
pentru a reconstitui o sărbătoare tracă de tip 
solar, ținută ta jurul solstițiului de iarnă. 
Această sărbătoare ..a arderii buturugii*, Cră
ciunul (care dialectal are si sens de „butuc, 
bucată de lemn*, precum la albanezi kercu) in 
mod clar precreștină (cum a arătat de mult 
Frazer in Creanga de aur) a fost preluată de 
români ca atare in numire și cu ritual îmbrăcat 
in noile forme cultice. Din păcate, rezultatele 
clare, definitive din aceste studii au fost și sint 
total ignorate de cercetători, cum tot ignorată a 
rămas și o lucrare dedicată integral credințelor 
trace : Din mitologia tracilor, prima și deocam
dată singura de acest fel în literatura mon
dială !

Prof. Gh. Mușu nu a abordat însă numai pro
blemele legate strict de traci și de cultura lor. 
ci le-a privit într-un larg context carpato- 
egeean dintr-o perspectivă pre-indo-europeană 
sau, cu un termen aparținînd prof Marija Gim- 
butas. o admirabilă cunoscătoare a pre-istoriei 
sud-est europene, din perspectiva Vechii Civili
zații Europene (Old European Civilization) care
— potrivit aceleiași cercetătoare — și-a avut 
centrul („heartland") pe teritoriul României. Ni 
se pare nimerit a lega acum concluziile prof. 
Mușu (venind dinspre datele lingvistice) de cele 
ale profesoarei-arheoloa Marija Gimbutas, 

de aici, deși mai timpurii, fiind dominate 
cultural și ca structuri statale de populația de 
origine greacă și slavă, mult mai numeroasă 
în Peninsulă, luată împreună. Așa se face că 
aromâna, de pildă, pare, față de limba română 
actuală „ca o fotografie a ei anterioară secolu
lui al XV-lea“, cum scrie Tache Papahagi în 
lucrarea sa. Lucrările chiar așa și stau, repu
tatul filolog mai atrăgind atenția că dialectul 
aromân de astăzi este apropiat, ca expresie 
lingvistică, de limba cronicarilor de la noi. ca 
și de cea a textelor bisericești din secolul al 
XVI-lea.

Unitatea limbii române nord și sud-dunăre- 
ne mai explicîndu-se. după Tache Papahagi. și 
prin participarea substratului autohton comun 
(graiurile traco-geto-dacice) la formarea ei.

Desigur, argumentele filologului în susținerea 
tezelor sale sint și de ordin gramatical-lexical. 
El analizează în lucrare — ilustrind copios din 
atare perspectivă — identitatea diferitelor ca
tegorii gramaticale din * graiurile românești : 
substantiv, articol, numeral, verb. întărind 
astfel afirmația sa că. la dața despărțirii 
românilor sudici și nordici, prin așezarea sla
vilor în regiune, limba română era de acum 
formată. Avind același fond principal de cu
vinte și aceeași gramatică, moștenite din latină, 
ca si același substrat lexical autohton, modifi
cările ulterioare. diferite in nord și in sud. 
nu-i puteau afecta configurația într-atît incit 
sâ se poată vorbi azi de limbi deosebite, ci 
doar de dialecte ale unei și aceleiași limbi 
unitare, pe tot spațiul proto-românei de 
odinioară : în fosta Dacie, ca și în insulele 
lingvistice românești ce se mai păstrează incă, 
la sud de Dunăre, in Grecia. Albania. Iugosla
via și. mai puțin, în Bulgaria.

Argumentele regretatului filolog nu sint cu 
totul inedite, cum spuneam mai sus. Ele au 
fost susținute in nuanțe diferite si de alți cu- 
noscuti invățați cercetători, de-a lungul timpu
lui. Meritul lui Tache Papahagi este insă, 
in lucrarea de față, acela de a fi sintetizat și 
precizat datele unei probleme atit de disputate.

Lucrarea este prefațată și îngrijită de Ecate- 
rina Nadu.

Hristu Cândroveanu
•) Tache Papahagi : „Din epoca de formațiu

ne a limbii române*,• Editura Științifici și 
Enciclopedici. 1985.

frică de moarte, mai ales cind părinții tăi au 
sfirșit in bătăi groaznice, intr-o zi fierbinte de 
august, la Alba Iulia._

Toate acestea, nu le mai uită omul, în veci ! 
EI iși dezvelește puțin pieptul, să-tl arate unde 
a fost rănit, și de sub cămașa lui, albă, vezi că 
răsare o cicatrice mare cit o floare de marga
retă. Apoi, tot el, omul, care acum te privește 
din înălțimea căruntă a anilor săi, pe care i-a 
trăit, mai mult in nevoi decit in bucurii, trage 
un sertar, în care ține o fotografie de pe front 
și constați că din imagine privește un bărbat 
mult mai tinăr, desigur altul dedt cel care stă 
acum in fața ta. Iar dacă te uiți mai bine, vezi : 
ochii au rămas aceiași. Ard. Lumini nestinse...

★

Comunicatul special al Marelui Stat Major al 
Armatei, din ziua de 25 octombrie 1944. anunță 
această mare bucurie poporului român : „După 
ee trupele române, in colaborare cu cele sovie
tice, au eliberat orașele Cărei și Satu-Mare, 
au depășit frontiera romăno-maghiară, desro- 
bind astfel intreaga Transilvanie*.

După lupte de circa șase săptămini. Ardealul 
a fost eliberat Eliberarea lui a însemnat elibe
rarea întregii Românii.

In ziua de 25 octombrie 1944, la ora 9.45. pe 
soclul unei statui a fost arborat, la Caret, de 
sergentul -fawu» £îui«a_4cel..car.«_jvea să cadă 
eroic ta munțu Tatra), tricolorul românesc.

Sub un soare blind, care a însoțit marile vic
torii pe tot frontul, in decorul arămiu de toam
nă, pe sub ferestre împodobite cu flori, s-a În
cins o horă.

„Hora de la Cărei* era hora bucuriei între
gului Ardeal. Era hora Înfrățirii și libertății pă- 
mîntului românesc.

deoarece ele converg șț se completează reciproc, 
constituind un solid punct de plecare pentru 
viitoare cercetări. Ne gindim, în primul rind, la 
concluziile lucrării Lumini din depărtări, in 
care, pentru prima oară pe plan mondial, restu
rile pre-hellenice sint analizate dintr-o perspec
tivă (a) geometrică (a „simfoniei adincurilor*) 
și alta (b) cromatică (a „simfoniei culorilor*). 
Cititorul este purtat intr-o lume fascinantă, de 
mult apusă, dar care stă la baza civilizației 
europene de mai tîrziu. Prof. Mușu propune 
aici un drum cert spre descifrarea enigmaticu
lui Linear A din Creta. Spre netă deosebire de 
erudiții apuseni, care au încercat să apropie 
silabogramele cretane de diverse numiri răspin- 
dite în tot spațiul mediteraneean (pornind 
edesea de la premisa greșită că acest linear ar 
nota un idiom indo-european, eventual semitic), 
prof. Mușu pornește analiza de la izolarea și 
descifrarea elementelor pre-hellenice din chiar 
echivalențele găsite în limba greacă. Punctul de 
plecare in acest ■ teribil periplu (în sensul cel 
mai bun de „încercuire a adevărului") îl consti
tuie paginile dedicate zeiței Athena, ce va fi 
însemnat „bortă, scobitură* (— „Zeița scobitu
rii*). — și tot astfel — ni se dezvăluie sensu
rile altor termeni fundamentali ai lumii gre
cești și, prin aceștia, ai culturii europene mo
derne : Orion, ce înseamnă „uriașul* ori Oly- 
tteus/Olysseus, devenit ulterior Odysseus, prin- 
tr-o deformare de pronunție frecventă în ele
mentele pre-hellenice. ce va fi însemnat 
„adincul, ascunsul*.

Credem că lucrarea Lumini din depărtări este 
o carte de referință pentru orice studiu care 
se va îndrepta spre descifrarea reiictelor Vechii 
Civilizații Europene. Am regretat aici lipsa unui 
indice care să rezume numeroasele forme ana
lizate și, mai ales, am regretat lipsa unei pre
zentări mai ample (nu de numai o pagină) 
intr-o limbă de circulație, care ar fi ușurat 
mult accesul cercetătorilor străini, acces oricum 
îngrădit de tăcerea (ostentativă ? !) care a încon
jurat această lucrare de înalt nivel științific.

disponibil nu ne permite să 
obținute de 
rezultate la 
Italia. Pro- 
(am făcut-o 
vom ampli- 

care 
bun sfirșit). De altfel, 
care a ajuns prof. Mușu 
deoarece circumstanțe 
puțin două lucrări ale

Firește, spațiul 
analizăm în detaliu rezultatele 
prof. Musu, și să extindem aceste 
alte spatii geografice : Albania, 
vence. Elveția și firește. România 
în lucrarea noastră Byzantion și o 
fica în Lexiconul pre-indo-european _pe 
sperăm să-1 ducem la 
multe din rezultatele la 
ne sint necunoscute, 
ingrate au făcut ca cel _____ _____
sale să rămînă în manuscris. In orice caz, există 
cel puțin două direcții mari de cercetare abor
date : a) analizarea fondului pre-hellenic și 
crearea unui drum sigur spre descifrarea Linea
rului A și b) analizarea civilizației trace în 
dubla sa perspectivă pre-indo-europeană și indo- 
europeană în strinsă legătură cu celelalte zone 
etno-culturale ale Europei. Sint direcții de cer
cetare care ne vor duce, poate chiar înainte de 
finalul acestui mileniu, la reconstituirea celor 
mai vechi idiomuri vorbite în Europa. în pri
mul rînd la citirea Linearului A din insula 
Creta.

Sorin Paliga

Principalele lucrări ale prof. Gheorghe Mușu : 
Zei, eroi, personaje. București 1971 ; Din istoria 
formelor de cultură arhaică. București. 1973 ; 
Lumini din depărtări, București, 1981 ; Din mito
logia tracilor, București 1982. Kronos sau creația, 
manuscris ; Cuvinte trace și pre-trace, manu
scris ; Din lirica elină, manuscris.



CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCA (XI)

Recviem, pentru Nichita
ggnitiatul Pytagora era convins că su- 
Ifletele poeților treceau, după moarte, 

în trupurile lebedelor. 5i tot el afirma 
că melodia de pe urmă a păsării lui 

Apollo nu era altceva decit un cintec de bucu
rie. exprimînd fericirea de a trece în viața de 
dincolo. Așa s-a născut și sintagma referitoare 
la operele din urmă ale artiștilor, iar dacă ne 
gîndim că poeții și lebedele sînt aidoma, jalea 
e cu atît mai mare. Dacă sufletul prietenului 
nostru, poetul Nichita Stănescu, a trecut într-o 
lebădă, atunci preț de cîtiva ani buni îl mai 
avem printre noi și îl putem desluși mlădiin- 
du-se pe lacuri.' risipind cu dărnicie armonii și 
umbre de zăpadă, scuturfnd pagodele înflorite 
ale cireșilor... Așa maiestuos trece el printre 
nodurile și semnele presărate spre aducere 
aminte, primind onorul satelor de pescari și al 
elfilor din nuferi, sfidînd deșertăciunea lumii 
cu o șuviță rebelă de păr înspicat. Am tot amî- 
nat să-mi scriu amintirile despre Nichita Stă
nescu. poate că le-am lăsat înadins să se dos
pească și să văd care sînt mai durabile, între 
timp a apărut șl un soi ciudat de copilandri 
care parcă ar dori sâ-i monopolizeze memoria, 
dar să-i înțelegem și pe și. pentru că a fost 
idolul lor, Primul semn frumos pe care mi l-a 
trimis poetul a fosta exact acum 10 ani. pe cînd 
citeam la cenaclul de dramaturgie al Uniunii o 
farsă politică intitulată „Viata pe scaun". Pă
rerile erau împărțite : aprecieri de la Iosif 
Naghiu. Dina Cocea. Ion Băieșu. critici violen
te de la Radu F. Alexandru. L-am văzut pe 
Dorel Dorian dispărînd pentru o jumătate de 
oră. după care a apărut cu un petic de hîrtie. 
solicitînd îngăduința să-1 citească. Era o poe
zie de Ia Nichita. care cina cu un etaj mai jos, 
o adeziune totală la ideea piesei (povestită de 
Dorel Dorian) și la tinerețea mea care trebuia 
sprijinită. Gestul lui m-a înduioșat si. ca să fiu 
sincer, m-a făcut să mă simt foarte mîndru. 
Ani de zile ne-am adus aminte de acel episod, 
iar Poetul, ca un adevărat luptător, mi-a expli
cat că nu-i place să vadă tineri încolțiți si că, 
de fapt, este loc pentru toată lumea în litera
tură. O dată mi-a dedicat biliar un cațren. cu
ceritor prin simplitatea și marele adevăr pe 
care îl conținea : „Vadime, Vadime / Eu pm loc 
de tine I Tu ai loc de mine / Vadime. Vadime I" 
Un al doilea gest surprinzător, care m-a uluit 
atît prin rapiditatea cu care s-a produs, cîț si 
datorită gratuității sale nobile, a fost o caldă 
prezentare pe care a făcut-o la radio volumului 
meu de debut. în 1977, cronică publicată ulterior 
Si de „Scînteia". Eu nu îi cerusem practic ni
mic. niciodată, dar. el s-a simtit dator să mă 
ajute, pentru că era din cale-afarâ de generos, 
cu absolut toți tinerii cu care soarta făcuse să 
1 se întretaie pașii. Nu m-am priceput vreodată 
să-i întorc darurile, el avea oricum atîtea da
ruri de la natură, dar în inima mea. Poetul s-a 
instaurat treptat, cu îndreptățirea ne care i-o 
dădea nu numai harul său exceptional, ci și 
curățenia morală nemaivăzută la alții.

Nichita era un patriot, la modul cel mai fru
mos si pașnic al cuvîntului. Era în stare să de
monstreze. ore în sir. că Bacovia. de Dildă. e 
mai mare poet decît toate celebritățile altor cul
turi euronene. dar lipsa de circulație universa
lă a limbii române l-a îmniedicat să obțină 
laurii meritați. Avea un cult pentru Emlnescu. 
în ipostaza căruia s-a complăcut cîndva cu ve
selie. Se afla în vizită printr-unul din satele 
nord-estului Moldovei, acolo pe unde bădia 
Mihai încă nu a murit, fiind încă o legendă 
vie precum mestecenii si fagii. Un țăran ro
mân. care ÎI găzduia la nrînz. știa că-i vine în 
osnetie cel mai mare poet român, și cum pen
tru simplitatea lui genială acesta nu putea ti 
decît Eminescu. asa i s-a adresat si el. tot tim
pul. aceluia care îi călcase pragul. Nichita îmi 
povestea scena cu mult umor : „Domnule Emi- 
nescu în sus. domnule Eminescu în tos. tot ara 
m-a ținut, dragul de el. Tar eu nu l-am con
trazis. Puteam eu să-i stric plăcerea ? Tio min
te că umbla desculț în iurul meu si că îl che
ma Pistol. Era un dialog dat în pește între poe

tul Eminescu și țăranul Pistol !“ Desigur, unii 
pot zice că Nichita mai și fabula, tot ce se 
poate, dar o făcea atît de frumos încît trecea 
pe nesimțite în teritoriul poeziei, ori asta nu 
era un păcat, ci un mare ciștig. Din noianul de 
amintiri comune, atît de răzlețe din păcate și 
deloc fundamentale pentru biografia sa, aș mat 
alege cîteva. In seara de Crăciun a anului 1961, 
pare-mi-se. luam masa cu Eugen Barbu pe un
deva. prin Piața Amzei. La un moment dat, ne 
pomenim cu Nichita, viscolit din cap ptnă în 
picioare. Venise să mai facă ceva cumpărături 
pentru casă, de sărbători. A fost o bucurie 
imensă, pentru toți trei, ți tin minte că a in
sistat foarte mult să petrecem Crăciunul la el. 
fiindcă stătea aproape si era păcat „ca să se le
pede / clipa cea repede* a unei nopți a*:t dc 
frumoase. Am acceptat cu plăcere și am rtrt 
împreună cu mult duoă miezul nopți!. Poetul 
era în vervă, ne-a dedicat versuri si a fost 
o gazdă fermecătoare. Marea lui plăcere era 
să-și exhibe colecția de monede antice, și avea. 

.Intr-adevăr, ce să arate ! Atunci mi-am dat 
seama, de fapt mi-am Întărit convingerea, că 
Nichita era un om de carte și un pa»«r.at de 
istorie cum puțini scriitori se mai află. Preț 
de vreun ceas, ne-a purtat într-o călătorie fan
tastică. populată de republicani si imperiali, 
de macedoneni si vizigoți. sestertii « «tnter!: 
însufletindu-se sub respirarea sa si strălucind 
ea flăcările pe comori. Aceasta era lumea sa de 
taină, exodul său plin de făgăduințl. Și dacă 
mă gîndesc că Pomul de iarnă scinteia intr-un 
colt al camerei, ca un minei pe decembrie, că* 
era pace si belșug și că Poetul trăia — atunci 
seara aceea îmi apare ca un colț de rai pe pă- 
mînt șl cred că este una dintre cele mai fru
moase amintiri ale mele. Am auzit voci care 
l-au criticat pe Eugen Barbu pentru unele ju
decăți mai aspre din serialul său „Ariei spre 
toamnă* cu care si-a început „La judecata de 
apoi a poeților*. Adevărul este că maestrul l-a 
iubit foarte mult pe Nichita. considerfndu-1 
(hai s-o spun pînă la capăt) cel mai mare ta
lent nativ pe care l-a avut vreodată poezia ro
mână. Aprecierea aceasta, extrem de gravă ti 
de responsabilă, a făcut-o în repetate rîr.duri. 
si nu din curtoazie, pentru că nu e felul său. 
Iar atunci cînd a fost mai aspru a fost tot din 
dragoste, din dorința de a-I determina pe Poet 
să nu dea la tioar chiar tot ce scria sau impro
viza. întrucît blocul lui de marmură era prea 
măreț pentru a-1 mal orna cu artificii sau witz- 
uri perisabile. La vremea aceea. însusi Nichita 
nu s-a supărat, asa că nu văd de ce s-ar su
păra acum unii dintre eoteonii lui care r.u in 
acest mod îl vor glorifica memoria.

N-aș vrea să mă pronunț acum asupra crea
ției poetice a lui Nichita Stăr.escu — ea ert» 
nrea complexă si novatoare ca să poată fi tra
tată de un sineur om. oe spatii rertrinse de 
gazetă. Tot ce visez, deocamdată, este o selec
ție riguroasă din ceîe mai bur.e ar.tume î: pos
tume ai° acestui elegiac-unlrat ner.tr-j că ma
rele public are o sete continuă de poezie r.icbi- 
t’ană. Din păcate, dacă Err.irefcu l-a avut ne 
Mainrescu. Nichita nu ri-a »ăs:t îr.că un critic 
și editor ne măsura onerei sate.

Iată că trecem ș! «rin această primârn-*. f:- 
nou fără Nichita Stănescu. ir.a: tragic, ri mai 
Săraci decît înainte. mir.g::r.du-ne numai la 
cindul că acest popor a mai putut să dea la 
iveală o minune de om car» din risipiri’» eraiu- 
lui a avut darul dumnezeiesc d» a imolet! c 
cunună de griu si nesteme’e. El emite» con
tinuu poezie, aceasta ara starve 'ui naturală, iar 
unui om care n-a știut în viată decit să fee* 
bine, numai bine, cultura română cuvine-se a-i 
aduce mereu la mermint lalele za’.ber.e. stin- 
jenei st roze de mal. Un astfel de om a fort, 
este si va fl mereu Nichita Stăr.escu. îr.trcpat 
în lebădă dntăteare care plutește oe sttb cla
rul de inimă a! umanității. co:bărindu-se pe 
veci intre trestiile limbii române.

Cornelia Vadim Tudor

alexandru 
ivânescu

Poem
I

Sint cheia orphycâ
a tuturor timpurilor eiiștenței mele - 
unice, nesfirșit», ș< care m repetă mereu, 

latâ-mă, orice aș face
sint complicele meu nedorit 
(uneori chiar propriu-mi Herostrot).

$i umblu prin mine ca Diogene 
cu lampa aprinși in plină si—

Desenez pe nisip teoremele lumii 
in timp ce soldatul străin imi io viața.

Dor nemurirea mea nu vine da-acolo, 
ci din cucuto pe care singur mi-o fierb 
ca un zeu pedepsit să porcurgâ 
drumul lui Tontei ta nesfirșit...

II
Zeii dorm și nu se gindesc la nimic, 
Mii ne ror avea din nou sobor — 
se vor ce-ta și plini de patimi 
vor hotărî destinul muritorilor pentru 

a doua zi - 
Pe mine mă vor condamna să scriu poem» 

ș poate chior să iubesc.
Apoi, retroși in necuprinsele lor incăperi, 

vor ride-n hohote

III
Și tată, am încercat să forțez 

mina destinului meu poetic.
Muzele mă ceartă din eind in cind 

si loorte rar mă alintă.
Delfinii doar mă salvează 

aruncindu-mâ la mal...
Oamenii nici nu mă iau in teamă, 

in cazul cel mai bun mă acoperă eu 
prundiș.

lor eu imi fac locuința de piatră 
și ascult de-ocolo, din hrubă, clocotul 

mării 
și cintul sirenei care azi vrăjește rotundul 

soare și știrbită lună.
Apoi ■ leagă 

și mi-i aduce in progul casei.
Eu mă bucur și fac din ei femeia.

IV
Patul meu, în care-oi fost osnoapte, 
fu cea mai frumoasă grădină din lume,- 
Luna, printre crengi, se 'mbătase și ea - 
cinto ca o ulcică

și dansa ea o negresă 
sfirșitui și inceputul, 

sfirsitui și inceputul tar_

V
Acum » o simplă barcă 

ce lunecă din loc in loc—
- Aș fi putut să te inec - imi spuno, 
și ride legănată de talaz.

Iar pe mine mă cuprinde din nou răul de 
mare 

și mă doare capul cumplit 
precum pe Zeus cindva—

PROBABIL/POSIBIL

0 carte despre H. G. Wells

deși părea la un moment dat că va de
veni unul dintre puținii noștri proza
tori specializați In literatură SF (poate 
chiar singurul dintre autorii consa- 

crați), Mirced Opriță a oferit în ultima vreme 
probe ale faptului că.intențiile sale literare sînt 
mult mai complexe. Astfel, el s?a dovedit a fi 
un autor avizat de antologii SF, dar și un bun 
prozator orientat către observația socială (roma
nul ironic Cina cea mai lungă, 1983, nu are nici 
o Jegătură cu anticipația). In fine, monografia 
H. G wells. Itopi* modernă (Editura Alba
tros. 1963) arată în chip convingător că Mircea 
Opriță posedă energia și mijloacele pentru a se 
ilustra in istoria literară ; această carte a obți
nut două premii : al Asociației Scriitorilor din 
Cluj-Napoca și al revistei -Știință și tehnică".

Metoda critică folosită în H. G. Wells. Utopia 
modernă este cea tradițională (să convenim a 
denumi astfel un mod critic dominat de „analiza 
cugetată* a lui Lanson), dar sînt urmate și unele 
suges-’t metodologice mai recente, cele mai vizi
bile fiind derivate din structuralism. Teza funda
mentală. n*rind a fi de proveniență croceană, 
constă intr-o disociere intre retorică si poezie. 
Mai intii, rertunțind la criteriul prezentării cro- 
noiogioe. autorii trece in revistă partea cea mal 
perisabilă * operei literare ți -rm Istice a lui 
Wells, anume cea legată de dorința argumen
tări. teziste a unei osaturi ideologice. Analizind 
cu meticuloeltate ideile teoretice ale „utopistului 
modem*, monogrr"latul le "«acoperă neajunsu
rile. dar si calitățile (acestea din urmă aflin- 
du-se intr-o netă inferioritate, de natură să fa- 
voriaere o tot mai accentuată alunecare in 
uitare a respectivelor texte). La concluzii ase
mănătoare atur.se Mfrcra Oprită si atunci cînd 
analizează utopiile, adică acrie romane și proze 
scurte unde Write prezintă un viitor „amelio
rat* conform convingerilor sale soco-polftice.

Punctul forte al operei lui WeHs. conchide 
criticul, sînt ă:stonz:'!e (utopii tmde viitorului i 
se trasează configurații străine de tezismul opti
mist) scrise in prima parte a carierei. Cum este 
firesc, anaîîzfcx’u-’.e. ‘ discursul critic se învio
rează In chip vir Mirrea Oprită găsind din 
ce în re itj: multe ft?r—ilări memorabile. Un 
exemplu de xr ‘iză remarcabilă, cuprinz'—1 
certe note de origri.-2-ih’te erte Interpretarea 
cap-jdevcre-l hr. H G. WeCs. Mașina timpului, 
tmde se lasă 'toevăzntă o certă energie eoei.«- 
*câ : „Ce este, așadir. Mas»na timpelui ±±că —: 
un poem filoeofie a> cirri eni.«rede principale 
alcărir.e»c eta turtle ri*.ne înri-un De reram 
„atara care si-er orritme: aria de cuprindem 
tems iei de la un capăt la celălalt a! existente:

’••craut-j? î”. Apreciind că celebrul roman 
«rilsian este us Utoeta al «temerității (i »oii-

CUMPÂNĂ

Așchii
L O carte a*ăraU reeeat (Al doilea răznoi 

moodtaL Acriun: militare, politice și diploma
tice. Cronric.gie. E4. rabtiea) semnală de Leo
nida Logbin ne faee să fim, după aproape a Ju
mătate de secai, martori stăpeflati la împărțirea 
lumii ea pe nn met de către marile șl micile 
puteri imperlalisie. Strădaniile de a păstra Bal
canii și partea noastră carpatică Iu afara loeuled 
marii eeanacratil sint sortite eseculni Pentru a 
avea aceea la timpurile petrolifere românești. 
Hitler sprijină acțiunile criminale de împuținare 
a teritoriului României. Războiul cuprinde nuri, 
mări, oceane, continente, marile puteri tși vtnd 
și tși împrumută arme in schimbul unor insule 
si ai unor peninsule. Viețile omenești nu mal 
sint decit niște cifre din care bătăliile mnșcă 
in trena. Hărțile șe schimbă peste noapte intr-nn 
iureș incredibil fără să fie întrebați istoricii și 

tudinii cosmice a spiritului uman" și reușind să 
argumenteze în piod convingător această afir
mație, Mircea Opriță reușește să ridice discursul 
său dincolo de cotole la care obișnuitele preju
decăți critice referitoare la genul anticipației 
plasează opera scriitorului englez. Analize reu
șite sint dedicate și celorlalte cărți din seria 
distopiilor de tinerețe : insula doctorului Mo
reau, Omul invizibil. Războiul lumilor, Primii 
oameni in Lună.

Scriind despre Wells, Mircea Opriță scrie insă 
și despre genul SF. Alături de remarcabilele 
analize și generalizări legate în mod, direct de 
opera avută în vedere, releririle la uncie din
tre marile probleme ale genului anticipației 
constituie a doua reușită a cărții sate. Ih mod 
semnificativ, termenul de science-fiction apare 
pentru prima oară in carte la pagina 286, pînă 
atunci fiind preferați termenii legați de noțiu
nea de utopie. Atunci cînd vorbește despre pre
judecățile care l-au -nedreptățit pe Wells, auto
rul (el însuși, ca oricare dintre bunii autori de 
proză SF, parțial „beneficiar" al unor prejude
căți întrucitva analoge) găsește formulări exac
te : ..Poate cea mai periculoasă prejudecată 
gravitind în jurul utopistului modern — 
periculoasă pentru că îi trivializează opera, o 
aruncă din virful condeiului dincolo de frontie
rele literaturii, prin refuzul oricărui nivel de 
profunzime și al oricărei sugestii estetice — 
este cea care declară romanele tinereții lui W^-lls 
literatură «populară» în accepția peiorativă a 
termenului. Cînd se însoțește snob de grimasa 
caracteristică disprețului, opinia aceasta emană 
de la rafinații insultați de imperfecțiunile sti
lului (reale unele, inventate altele) și de «vul
garitatea» unei formule înșelătoare (romanul 
de aventuri), căreia U refuză aprioric șansa 
sublimului".

Voicu Bugariu

șe»<rafii. De«tn! dictatorial iși arogă forțe geo
logice pentru a șterge de pe fața pămintuliri 
graniți. reliefuri, orașe, destine.

Întoarcerea armelor a însemnat pentru români 
lucrul cei mai firesc : declanșarea revoluției de 
eliberare socială ți națională. Copiii, nepoții, 
strănepoții n»ștri trebuie să existe, trebuie să 
se joace, trebuie să zimbească, trebuie să aibă 
zilele acestei lumi de partea tor.

II. Silvicultură. In medie, pomii fructiferi tră
iesc mai puțin decit cei neroditori.

ITL Jocul stilistie nu exclude gravitatea — 
doar o amină ; ti ■■ « amin» la nesfirșit

IV. Ferește-ie dc discipoli : ei tint viitorii iâl 
ad ren ari.

V. Da» o earte pentru un tiuu (de earte !).

VL Riscul de a au te mal putea referi la alt
ceva decit la lucrul la care te referi.

Vn. Muzica anonimă ipune cit pierd» sa» ett 
dsfigă un popor.

REMEMORĂRI

Două ceaiuri

am organizat nu de mult un ceai 
pentru fiica mea fiindcă toți colegii 
ei au dat ceaiuri și evident că nici ea 
nu putea face o excepție. E inutil să 

descriu cită alergătură m-a costat chestia asta 
în aparență simplă.

Cînd am găsit pepsi, (băutură absolut scîrboa- 
să cu gust de iod), n-am avut sticle și pînă 
m-am dus după sticle nu mai era pepsi. Apoi a 
urmat problema casetofonului. Trebuie musai să 
împrumut o sculă ultimul răcnet cu boxe pu
ternice dărimătoare de geamuri și casete cu 
muzică disco care-ți fulgeră șira spinării. Și a 
mai trebuit să mut mobila din camera de zi să 
aibe loc pentru zbenguială. Am făcut sul covoa

rele și mi-am luat adio do la parchetul dat cu 
palux și obosit ca un maratonist începui să 
aștept invitații ce-și anunțaseră sosirea în jurul 
orei opt seara.

După ce am dat un tur diplomatic la etajele 
inferioare și superioare pentru a anunța vecinii 
asupra plăcerii pe caro trebuiau vrind nevrînd 
s-o accepte, am aruncat un ultim ochi de control 
peste masa așezată într-un colț al camerei, (sin
gurul mobilier de altfel), pe care se lăfăiau tot 
felul de minuturi apetisante. Sfătuit să rămîn 
în bucătărie spre a nu intimida invitații m-am 
supus și am început să gîndesc cu melancolie 
la primul și ultimul ceai al adolescenței mele.

Eram in ultimul an de liceu și un prieten 
mai mare care făcea figurație la teatru a orga
nizat la domiciliul său de burlac un asemenea 
ceai.

Am făcut nost de cinci lei primiți de la 
bunica din pensia ei. de văduvă de război, 

mi-am periat cu sirg cos—'rrml de haine și, fiind
că stăteam intr-un cartier al orașului, am Îm
prumutat unui vecin bicicleta lui veche dar 
bine unsă. Cu banii mei și ai celorlalți băieți 
invitați a fost cumpărată o sticlă de rom Ja
maica. Actorul avea o cameră hi centru cu o 
mică debara ce slujea ca bucătărie. In această 
debara dăduse foc de cu seară lămpii de petrol 
deasupra căreia așezase o oală in care apa înoe- 
puse să clocotească. Restul dependințelor sani
tare erau în fundul curții.

Și mai avea actorul un patefon cu arc îm
prumutat din recuzita teatrului și patru plăci 
mari și late cu tangouri languroase. Și într-un 
colț al camerei pe un fel de ladă acoperită cu 
ziare așezase șase pahare desperechiate și un 
morman de biscuiți de culoare incertă. Noi șun 
fost patru perechi, opt persoane adică și ciad 
a venit rindul să sorbim ceaiul îmbunătățit cu 
picături de rom subsemnatul și gazda am fo
losit două căni de tablă cu zmalțnl sărit. Nu ne 
cunoșteam partenerele care erau muncitoare 
tricoteze la o filatură din oraș și Înainte de-a 
începe dansul, din linsă de convers?tie, sor
beam "reocupați lichidul dulce aromat. Am 
băut in neștire .zece căni cu ceai, partea mea, 
și am dansat de o sută de ori tangoul care ne 
sfîșia tuturor inimile si se numea: „O Mariana, 
o. mică dulce Mariana...* Eram încălțat în 
bocanci cumpărați pe puncte, din lipsă de alte 
încălțări mai comode, și în cel sting aveam un 
afurisit de cui care-mi dădea dureri năpraznice. 
Spre zorii zilei am condus-o pe partenera de 
dans plnă în cartierul ei. pe ghidonul bicicle
tei, si mi-a fost rușine s-o întreb cum o chea
mă. Pe drum un afurisit de milițian m-a oprit 
și mi-a cerut permisul și actele vehicolului si. 
neavîndu-le. m-a dus la circă, mi-a ars un pro
ces verbal și mi-a confiscat bicicleta cennd să-i 
vin a doua zi cu cele doveditoare. Si am ajuns 
acasă in cartierul meu de pe malul Mureșului 
cam pe la orele zece dimineața, și mama și bu
nica și încă vreo zece vecini mă așteaptau in 
fața porții crezînd că fugisem în lume cu bici- 
clu cu tot. Si cînd m-au văzut venind per 
pedes au scos un : tolvai î jalnic și vecinul de 
la care împrumutasem mașinăria a început să 
tiDe isterlzat : „Mi-o pierdut blțicla, mă omoară 
Saveta!" (Saveta era nevăstă-sa și ajuta la să
patul gropilor în cimitir).

Am simțit că mă ia amețeala și m-am apro
piat mai mult tîrîș de grupul din.fața casei. 
Bunica s-a uitat la mine crîncen, ♦ebuia că 
arătam groaznic după atîta ceai șl dans și 
șchiopătam datorită afurisitului de cui din bo
canc. Și nu aveam decît o singură dorință. Să mă 
întind imediat In pat și să adorm sau să mor. 
Am intrat în curte săgetat de priviri necruță
toare și curioase.

Bunica m-a întrebat cu glas sever : „Unde-aî 
fost vandrocule 7“ și eu am zis cu glas pierit 
la crai și ea a holbat ochii neîntelegînd nimic. 
Apoi m-a întrebat unde-i bicicleta și unde 
slht cei cinci Iei dacă tot am fost la ceai. 
Si am explicat totul și ea a făcut o socoteală 
rapidă adăugind și cei douăzeci și cinci de lei 
din procesul verbal reprezentînd amenda. Și 
după ce â tras linia ți a adunat a zis senten
țios : ,.Bată-te puterea lui Dumnezeu de van- 
droc. Mai bine stăteai acasă si cumpăram ceai 
de treizeci de lei, două kile de ceai cumpăram 
și ne-ar fi ajuns plnă la moartea mea..."

La toate acestea m-am gîndit stînd seche
strat în bucătărie ca un călugăr pus la postul 
de patruzeci de zile în timp oe dincolo caseto- 
fonul împrumutat de la un prozator cu pipă 
urla demențial datorită celor două boxe. Veci
nii exasperați începură să bată metodic în țevi 
uitînd înțelegerea, iar invitații plecară acasă, 
comandînd taxiuri, înveșmîntați în blugi și șal
vari, rind pe rînd, abandonînd sticle de pepsi 
și alte cele și fără să-și manifeste dorința de-a 
mă cunoaște și-a rosti uh „la revedere" conven
țional și, mai ales, fără să consume o picătură 
de ceai...

Mircea Mim

:
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PSEUDOCULTURA PE UNDE SCURTE

De la metoda rupturii
Ia retorica <echilibrului> (i)

Pe la începutul anilor șaizeci, cind li
teratura română dădea semne izbitoa
re că se orinduia in seriile verificate 
ale tradiției, grupul diversionist al 

„Europei libere" incepu și el să dea semne, nu 
mai puțin tzbi’oare. de-., inconsecvență. Nu e 
vorbă, pînă la acea dată ocaziile acestea nu fu
seseră multe și mișcările de giruetă Întreprinse 
de aceia Dot fi revelate mai ales prin examina- , 
rea programelor din ultimele două decenii ; 
douăzeci de ani grei pentru diversiune.

Cine ar fi studiat tabloul tezelor „Europei li
bere" de prin 1960 și chiar de mal înainte 
și-ar fi putut închipui, călăuzit poate de naivi
tate, că odată ce „epoca modelului unic* s-ar 
fi sfirșit, nimic nu ar împiedica diversiunea să 
semnaleze în pozitiv această reformulare, din 
toate punctele de vedere pozitivă „Tradiționa
listă", chiar „protocronistă* (precum s-a ob
servat), certînd pe români că nu apelează, așa 
cum ar trebui, la „clasici* și li lasă numai în 
bibliotecile pecetluite, „Europa liberă* trecu, 
(îndată ce aceste idei deveniră și ale literaturii 
promovate in România), pe cu totul alte pozi
ții, exhibînd un soi curios de amnezie care se 
explică poate prin sentimentul că vorbele zboară 
și documentul lipsește. Documentele insă, cel 
puțin unele, s-au păstrat, nici Virgil Ierunca și 
nici Monica Lovinescu (care se numără printre 
veteranii diversiunii) nu au avut prevederea să 
nu publice, negru pe alb, ceea ce spuseseră 
acum treizeci și ceva de ani, poate chiar două
zeci. O filosofie » revizuirii (care se știe de 
unde vine) se puse în lucrare nu doar la apli
cația asupra cite unui autor, ea ajunse chiar și 
pînă la modificarea principiilor.

Această corecție a opticilor începu "îndată 
după 1965 și înaintă treptat pînă după 1971, In- 
fățișîndu-se mai apoi ca un proces In continuă 
adaptare, întotdeauna aplicat Împotriva doctri
nei literare românești celei mai IntemeUls. 
Așadar, Înainte de 1970, grupul diversionist 
abandonase „tradiția* și pe „clasici* (deși nicio

dată nu li simpatizase, precum s-a țjîzut, pe 
Sadoveariu, G. Călinescu și Arghezi iar pe 
Eminescu il Izgonise din universalitate); ea pro
punea acum românilor nu pe clasicii români și 
nu o direcție literară românească ci un număr 
de formule de aspect „modem*, cultlvînd para
bola, fantasticul, făcînd, cum se zice, toate sfor
țările spre a evita realitatea. Acest evazionism 
era bun atîta vreme cît se așeza în urmarea 
unei inițiative a diversiunii și avea să fie aban
donat îndată ce el s-a prefăcut într-o mișcare 
literară cu autonomie. Iritată de acest insucces, 
Monica Lovinescu va nota după mai bine de 
cincisprezece ani, în 1983 ; acea literatură nu 
era totuși bună, ea vehicula un fel de Alaln 
Robbe-Grlllet de colhoz (? !). Așadar, „evazio
nismul", cu toate formele lui (intre care „oni
ricii" au și ei o funcțiune, cel puțin dacă ne 
conducem după biografia de mai tirziu a lui 
Vif-gil Tănase, D. Țepeneag, Vintilă Ivăn- 
ceanu, Andrei Olșteanu, S. Reichmann, Florin 
Gabrea etc.) avu o clipă pozitivă în tactica „Eu
ropei libere* și trebui să fie, mai apoi, lăsat 
deoparte ; nu definitiv, o resurecție a procedă
rilor teoretice pare a surveni, în tacticile diver
siunii, în chip periodic șl s-ar putea întocmi 
chiar și o de tot semnificativă analiză a cam
paniilor care se consumă acolo și după o vreme 
se întorc, determinate de moment. Sigur este 
că evazionismul era, în 1970, corespunzător, și 
apărarea lui, întreprinsă de Monica Lovinescu 
cu o insistență care ar fi putut să spună cite 
cșya (știindu-se că encomiastica diversiunii nu 
se face la întîmplare) se potrivea cum nu se 
poate mai... rău cu ideea „românească" pc care, 
înainte da 1965, „Europa liberă" părea că o îm
brățișase, bineînțeles pentru rațiuni de strategie. 
O intervenție a lui Paul Anghel, îndreptată îm
potriva literaturii lipsite de adevăr, dădea 
grupului antl-românesc putința unei campanii 
susținut», aprobatoare pentru evaziune, produsă 
la o temperatură înaltă. Ieșirea din dogmatism 
nu fortificase totuși direcția pe care epoca an

VIII. Războaiele au existat înainte d» naște
rea acestui copii. După ani de zile, pe nesim
țite, se va gindi la ele ca la propria lui istorie. 
Biologii spun (și nu vreau să-i cred ptnă la 
capăt) că ontogeneza repetă filogeneza, că 
transformările unei ființe vii de la stadiul de 
embrion pînă la sfirșitui vieții, oglindesc proce
sul evoluției formelor organice de cînd există 
viață pe pămint.

IX. Ehei, de eită vreme și-au dat seama oa
menii, după rotunjimile femeii, că pămintui 
este rotund, dar faptul că pămintui „era* rotund 
răminea o chestiune intimă.

X. In copilărie, aveam vreo zece oi pe care 
părinții le țineau la iernat in curtea noastră. 
Intr-o primăvară, dădeam drumul unui berbe
cul, mă așezam in fața Iul frunte la frunte și-I 
învățam să impungă. Tată nu mă lăsa („Nu-1 
învăța, mă, să impungă că te-mpunge pe tine !*) 
dar cum il prindeam că nu e acasă deschideam 
ușița berbeeuțului. Cind l-am adus din nou Ia 
inceputul iernii, crescuse, era ditamai cirlanut 
și cum m-a văzut și-a încordat grumazul. L-am 
lăsat închis in țarcul Iul.

George Alboiu

terioară o eliminase ori încercase fără succes 
s-o elimine (adică aceea a „specificului națio
nal*) ; în loc să se așeze în cadrele ei sigure, 
literatura română era impinsă (și la aceasta di
versiunea hu protestă, ba dimpotrivă) către o 
sincronizare cu totul inconformă cu necesitățile 
ei de constituție spirituală. Acest mic curent 
pseudo-lovinescian se potrivea în efecte cuanti- 
lovinescianismul programatic, însă de natură 
sincronistă, al epocii proletcultiste (exclus din 
doctrină, E. Lovinescu era, cu toate acestea, în
trebuințat de către dogmatici, numai că prin- 
tr-o confuzie de puncte cardinale). Pe acest ca
nal ideologic, anti-național prin teza sincroni
zării forțate indiferente la obiect, era cu putință 
să se producă joncțiunea celor două forme de 
dogmatism, determinate istoricește, acela ime
diat postbelic și acela, ca să zicem așa, contem
poran. Acest moment se produse fără piedici 
numeroase și unii dintre vechii apologeți al 
dogmatismului ajunseră la „Europa IibeTă" 
și in grupul ei (cazul Popper este cel 
mai semnificativ, deși nu e singur). Odată 
cu această coaliție, precauțiunea încetă și 
în mediile diversiunii începură să apară cele 
mai stranii reconsiderări de poziții, multe din 
ele ă propos de autori, cunoscuți pînă atunci în 
exclusivitate pentru un soi de operă hagiografi
că și treziți, prin cine știe ce minune.?, la reali
tatea... diversionistă. Imaginea ultimilor două
zeci de ani ai grupului diversionist e, de aceea, 
o continuă alăturare de contradicții.

Insă și de eșecuri : Îndată după 1965, tendin
țele „Europei libere* mergeau către prospecțla 
forțelor noi, către o abstractă „generație tînără* 
care (am citat acestea) era convocată „să se tre
zească". Aceste apeluri nu ajunseseră decît ara
reori unde'trebuia și, la un moment dat. Virgil 
Ierunca simți că trebuie să renunțe la o campa
nie de „lămurire" care nu avea nici un efect 
(ea va reveni, o 6pune Virgil Ierunca, abia în 
1977) : apărea, s-ar zice, o „nouă gardă a com
promisului". „Compromis", și încă de înalt ni
vel estetic, era și acela practicat de Eugen 
Barbu (simpatizat o clipă de diversioniști, pe 
cînd prozatorul vizita, în 1966, Parisul, și pus, 
mai apoi, la stiloul infamiei, cînd omul începu 
să polemizeze cu ei) ; „Luceafărul" nu dădea 
semne că ar putea să ilustreze în vreun fel te
zele evaziunii și ale unei direcții anti-româ- 
nești. Evazionismul însuși, considerat o vreme 
regula esteticii eliberate de dogme, întimpină o 
rezistentă conjugată șl un adversar redutabil 
precum Paul Anghel. Nimic nu păfea să încu
rajeze operațiunile diversiunii : la începutul 
anilor șaptezeci ea simțea că este momentul să 
creeze un șoc.

Artur Silvestri
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a m o n d
participare, dezvoltare, pace

Raportul valorilor

CULTURA ROMANEASCĂ IN LUME REVISTA STRĂINĂ

reau: să trăiesc într-o lume în care 
să io u mai existe excomunicați. 
Vreau să trăiesc într-o lume în 
care ființele umane să fie pur și 

simplu oameni, fltrâ alt titlu decit doar aces
ta, OM, fără să fie obsedați de o regulă, de un 
cuvint, de o etichetă... vreau ca imensa majo
ritate, singura majoritate : lumea întreagă, să 
poată vorbi, să poată citi, să poată asculta, să 
se poată împlini în pace...". Mi-ăm amintit de 
aceste cuvinte scdise de Pablo Neruda în cartea 
sa autobiografică — manifest de conștiință tot
odată și testament literar posterității — „J’avo- 
ue que j’ai văcu", citind o recentă luare de po
ziție a unei cun-oscute scriitoare boliviene. Sil
via M. Avila, vicepreședinta Uniunii boliviene 
a lucrătorilor pe tărimul culturii. Este o lu
are de poziție semnificativă nu numai pentru 
modul în care scriitorii, creatorii, oamenii de 
cultură’ din întreaga lume înțeleg să-și preci
zeze locul în lupta generală pentru o lume a 
păcii, dar este, îit același timp, o invitație spre 
discuția unuia dintre cele mai importante as
pecte pe care le indică, la nivel planetar. Anul 
Internațional al Tineretului : rolul operei de 
artă in formarea conștiinței tinerei generații, 
acțfctnea ei in amplul proces pe care 11 definim 
ca „educația penltru pace".

„Lupta pentru dezarmare și pace în lume 
extrem de importantă și urgentă care nu poate 
fi nicidecum disociată de procesul dezvoltării 
sociale și de bunăstarea întregii umanități. 
Ideea culturii înțeleasă ca expresie a umani
tății în gindire și acțiune nu poate fi separată 
de cea a conștiinței sociale. In acest sens, putem 
spune căjirta se dezvoltă ca un produs cultural, 
teoretic șf ideologic în interiorul acestei conști
ințe sociala ca un mijloc de comunicație cu 
propriile «aid trăsături caracteristice. Fără în
doială, există și un fel de pseudo-artă, o artă 
cu adevănat inumană, exemplificată prin 
incursiunile în lumea drogurilor și morbidită
ții. prin gktrifcarea violenței și a războiului, 
a cărei existență este posibilă prin folosirea și 
specularea prostului gust, promovînd cele mai 
diverse forme ale alienării prin intermediul fil
mului, literaturii, muzicii și a altor forme ale 
artei. '

In contraponderea acestei pseudo-arte există 
arta umanistă, cea care susține idealurile și 
speranțele mișcărilor de eliberare națională, 
ideea luptei pentru viață, pace și progres pen
tru întreaga omenire. Creatorii și exponenții 
acestei arte militează zi de zi. într-o activitate 
fără răgaz la dimensiunea întregii planete, 
prin mijloacele specifice poeziei, desenului, 
picturii, fotografiei, muzicii, filmului, teatru-

lui, expunindu-și convingerile în această uni
versală luptă pentru pace. în acest fel, cultura 
și lupta pentru dezarmare sint două entități 
strins legate intr-o indestructibilă unitate, opu- 
nind brutalei și necruțătoarei curse a înarmă
rilor, 
brațul

Iată, 
lorilor 
ne, ce 
omului de cultură, nu numai in crearea valorii 
culturale propriu-zise, dar și în propagarea și 
apărarea acelor valori și bunuri culturale defi
nitorii pentru patrimoniul civilizației univer
sale. Răspunzînd, firesc, idealurilor umaniste 
ale păcii și bunei înțelegeri intre oameni. Este 
un principiu statuat, prin intervenția Româ
niei. in documentele ce au- devenit principii și 
modalități de acțiune unanim recunoscute și 
aplicate in cadrul Anului Internațional al Ti
neretului, ca parte integrantă a efortului for
mativ al tinerei

Iată, amintesc 
gramul regional 
urma Reuniunii 
a avut loc la Costinești în toamna anului 1983. 
Se cerea, in acest document, tuturor guverne
lor, „să propage in rindul tinerilor idealurile de 
pace, înțelegere reciprocă și cooperare... invi- 
tind tinerii la înțelegerea faptului că. pentru 
a promova pacea, înțelegerea reciprocă și co
operarea, trebuie să înțeleagă cit mai bine sur
sele de neînțelegere și conflicte, consecințele 
acestora, precum și necesitatea de a se pune 
capăt cursei înarmărilor, aceasta intr-un mod 
în care tinerii să fie incitați să cunoască și să 
studieze modul în care se poate ajunge la pace 
în lume și la dezarmare...".

Un program generos de acțiune, o amplă 
deschidere în care creatorul contemporan poate 
propune o largă paletă de valori și mijloace 
de expresie vizind stabilirea unui astfel de 
climat. Excluzînd deci — dar și luind o poziție 
activă în discutarea și condamnarea lor — ace
le producții, in număr din ce în ce mai mare 
in ultimii ani, glorificind brutalitatea, violența, 
paradisurile artificiale ale drogurilor, pornogra
fia. înțelegind astfel că ..educația pentru pace" 
pe care o propune Anul Internațional al Tine
retului este nimic altceva decit o firească — și 
adaptată condițiilor acestui timp pe care-1 
trăim — continuare a marelui principiu al edu
cației umaniste a tuturor timpurilor, cel al res
pectului pentru om și pentru valorile create 
de civilizația sa multimilenară.

• LA BARBICAN Centre din Londra, de pildă, 
a fost organizată o seară de poezie românească, 
prilejuită de lansarea a două volume de traduceri 
din opera scriitorului Marin Sorescu, expus în 
cadrul Tirgului de carte, deschis aici. Manifestarea 
a inclus un recital de poezie și dramaturgie, la 
care și-au dat concursul Alan Browngohn. pre
ședintele Societății poeților din Marea Brltanîe, 
poetul John Silkin. actorul Barry Foster și tradu
cătoarea Brenda Walker.

participat redactori șefi si sefl de secție de la 
principalele studiouri de radio și televiziune elve
țiene. de la marile cotidiene, șefii unor întreprin
deri și agenții de voiaj din Elveția și ai firmelor 
particulare care organizează călătorii turistice in 
țara noastră.

distrugerii posibile a vieții pe pămint, 
puternic și salvator al civilizației...", 
exprimat cu claritate, un raport al va- 
semnificativ pentru ce poate să insem- 
trebuie să insemne rolul creatorului, al

■

generații de pretutindeni, 
aici, citeva puncte din „Pro- 
de la Costinești**, adoptat in 
regionale pentru Europa care

Cristian Unteanu

LIRICA Bill.«ARA
KLIMENT ȚACEV

Vechiul prieten
Ai venițl.- Cerul fără nici-un nor 
tal mai pâine, mal albastru se face.
Și nu vcțrbim... Și timpul trece-n zbor... 
Se stingi! ziua sub roze buimace...

Și toate cite mă dureau mai ieri, 
le-am ți ziitat, nimic nu mă mai doare. 
Neliniștile mele-au fost păreri.
Și ai avut dreptate nu arare I

Iți simt fierbinte raina-n palma mea. 
Nu ți-am wduut-o eu atunci întinsă— 
Și am plecat... In riul ce veghea, 
cădea grăbită noaptea, ca prelinsă...

Acum stau singur, amețit. Și mut... 
Sub mine-nfiorat adoarme lutul.
Am stat un tknp... Din suflet am tăcut... 
Și-n locul nostru a vorbit trecutul.

Ca și la noi
Carpaticele plaiuri mi-amintesc 
de plaiul meu balcanic bulgăresc.

In ceața dimineții orgintoase 
aripa ciocirliei iute bate, 
iar cintecul căruțelor frumoase 
din somn trezește adormite sate.

De cite ori nu am văzut in zori 
la noi cum ies țăranii in cimpie 
impărtășindu-cm de atitea ori 
inalta lor stâpină bucurie.

Și-această mină aspră de țăran 
ce-mi strings mie mina cum e criță 
și fața zimbrtoore-am intilnrt-o 
pe undeva la mine pe Marița._

Trezit e-orațu-n vuiet de tramvai, 
pe străzi pornește Iurnea-n lung șirag, 
privesc din geamul meu și-aud un grai 
străin, necunoscut ți totuși drog.

Și înțeleg aproape tot ce zic, 
căci zorii-aici ca ți la noi sosesc : 
cu griji pentru copilul cel mai mic 
ți cu dispute-n ton prietenesc

sau cu discuții grave duse-n șoapte 
ce gindurile toate-ți răscolesc 
ori te trezesc din somn ți peste noapte 
căci ele .ți in somn te urmăresc.

Prieteni dragi, pămintul românesc 
cu-al țării mele il asemuiesc

și cind de voi, de țară-mi amintesc, 
un dor incepe să mă răscolească, 
Balconul meu cu glasu-i haiducesc 
mă cheamă-atunci la vatra părintească.

Dar cum pornesc cu oamenii la drum 
și-aud sunind sirenele inalt, 
eu simt cum merg cu mine-n rind ți cum 
prieteni, frați mă însoțesc pe-asfalt

și parcă sint printre ai mei, in țară, 
in fabrică, in mină, pe cimpie... 
văd schelele ți-un ulm ce se-nfioară 
și steagul fluturind pe primărie...

Aicea-s toate ca la noi ți-mi amintesc 
de plaiul meu, de tot ce-i bulgăresc.

Ploaia
Și aslM ploa'e s-a surpat din nouri. 
De zile toarnă parcă spart e cerul 
ți apa se strecoară prin panouri, 
piraiele brăzdează țantierul.

E seară-acum. De oboseală frint, 
iți zboară gindul către cei de-acasâ. 
Nici-un băiat nu scoate vreun cuvint, 
culcați, ei pradă visului se lasă.

A mai trecut o zi. O zi de plumb 
si nici mincarea n-a fost prea gustoasă. 
In timp ce «intui trece prin porumb, 
baraca noastră noaptea o apasă.

Se-oude-afara-ol stropilor semnal, 
cite-o țigară licărește iarăși, 
cind cineva tisneste vertical :
- m-am săturat de-ot. a somn, tovarăși I

în românește de 
Valentin Deșliu

Bogdan Stihi : „In pori

LILIANA DIRIAN
Partea nordica

Aerul va curge aidoma cuvintelor 
Intr-o frază
Iar ecoul chemări lor se aude incă

Cind golul adevăr nu poate 
Ore in șir 
Să se strămute In trunchiurile vii

H___  de la
poalele muntelui

— Intoarce-te, incă e ziuă !
la-o pe marginea nordică precum 

mușchial
Care-și așterne pielea pe piatră 
Bagă de seamă
Cum schimbi direcția 
Fiindcă omul poate într-o după amiază 
Stind singur intr-o odaie să-și spună
— Am pierdut calea.

Luceaîărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

■ CU OCAZIA inaugurării sezonului turistic 
1985, la Ambasada română din Berna a avut loc 
o tntilnire cu reprezentanții mijloacelor de infor
mare în masă din Elveția. A fost organizată o 
expoziție documentară și de certe l’.ustrind frumu
sețile tării noastre. In expunerea privind posibili
tățile largi pe care le oferă România turiștilor, s-a 
pus accentul pe diversificarea traseelor și obiec
tivelor vizitate, pe cunoașterea mai aprofundată a 
valorilor culturale și spirituale ale poporului 
român șl istoriei milenare a țării noastre. Au

• LA INSTITUTUL de studii române din Roma 
a avut loc o masă rotundă asupra unor aspecte 
ale culturii și civilizației daco-romane în țara 
noastră, cu participarea unor muzeografi români 
șl Italieni. Au fost prezentate diapozitive înfățlșii’.d 
mărturii istorice și arheologice pe a'ceastă ' " 
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste 
șl Muzeul ..Porțile de Fier“ din Turnu

temă din 
România 
Severin.

d LA SEDIUL Bibliotecii române din 
avut loc vernisajul expoziției de pictură a artistei 
Gabriela Pătulea-Drăguț. Manifestarea, la care au 
participat oameni de cultură și artă, s-a bucurat 
de succes.

Roma a

• O INCITANTA LUCRARE este semnată de 
Christine Jager, Artizanatul și capitalismul. In 
contra mișcării firești a roții istoriei. Tînăra cer
cetătoare lucrează la Reims, fiind asistentă de 
științe economice la Universitate. Cartea sa con
stată faptul că practicile artizanale au supra
viețuit tăvălugului capitalist șl că răspund unei 
vocații firești a naturii umane. Un comentariu 
definește în felul următor acest studiu insolit : 
„Cu toate discursurile asupra-* marginaljtății șl ca
racterului său arhaic, artizanatul contemporan se 
prezintă ca un sector viu, in plină mișcare, care 
nu încetează să dea dovadă de adaptabilitate, cu 
atît mal mult in această perioadă de criză, 
supune el oare acelorași legi ca întreg 
blul sistemului economic 7 Sau poate că 
independență la care artizanii sint atît de 
chiar dacă este plătită scump, chiar dacă 
duce in fapt pirntr-o mare nesiguranță, 
aparentă sau reală ? Provizorie sau ’ ___.
Este ceea ce trebuie să elucideze examenul știin
țific al locului și evoluției artizanatului in socie
tatea modernă.

Se 
ansam- 
această 
atașați, 
se tra- 
este ea 

durabilă ?

„Un parfum de România"
Originalitatea Universității Lyon III — 

Jean 'Moulin constă in locul cu totul 
privilegiat acordat limbii române : ea 
a introdusă ca materie obligatorie 

in programul studiilor de romanistică. Din acest 
punct de vedere Universitatea Lyon III conrsti- 
f.iie un caz unic, nu numai in Franța dar și în 
Europa. După cum imi mărturisea domnul Jean- 
Louis Courriol. profesor. Facultatea de limbi, 
Universitatea Lyon III. care a vizitat Craiova în 
vara anului 1984. studenții de italiană, mai ales, 
studiază zatoriu. timp de 2 ani. limba și li
teratura română, în al treilea an. aceiași studenți 
au posibilitatea sâ-si prelungească inițierea, ceea 
ce si fac in majoritatea cazurilor. Astfel, se asi
gură un număr însemnat (in jur de 50) de ade- 
vărati români--;.

Acest privilegiu se datorește voinței dirze a 
actualului Președinte al Universității Lyon III — 
Jean Moulin, domnul Jacques Goudet, romanist 
pasionat, responsabil național al studiilor de ro
mână pe lingă Ministerul Educației, cu publicații 
cunoscute despre locul esențial al limbii române 
in domeniul cer-etărilor de lingvistică romanică. 
Tot dumnealui ii revine proiectul — realizat in 
1980 — al înființării unui post de profesor titu
lar francez, de limba română, pe 
alt romanist convins. Jean Louis

în acest cadru extrem de favorabil, la care 
trebuie adăugata ronstituirea unui lectorat și a 
unei hibliotec'. bogate, se Dropune studenților 
francezi și tuturor persoanelor interesate o ade
vărată inițiere in ezltzra română. Incercind a-i 
pune oe student: ir. contact cu realitățile vii ale 
culturii românești s-a organizat anual o săptă- 
minâ culturală româneasca. Astfel, in 1962. a fost 
invitat Tudor Gbeorghe care a avut un mare 
succes de pubL-r. studenții și publicul lyonez în
drăgind r.umâ-.dect: acest exceptional ..ambasa
dor* ai Romă-.:?;. Ar.t:! universitar 1982—1983 a 
cuprins p^rr-rsparea profesorului AL Nicu- 
lescu. professeur aasocie la Sorbona. ce a confe
rențiat despre latinitatea limbii române-.

în perioada noiembrie-decembrie 1964 e-a re
petat „experiența- cu participarea lui Dumitru 
Farcaș alături do T taior Gheorghe.

„Un pa-fum de Românie cu Tudtw Gheorghe 
și Dumitru Firea»...", era de Diidâ. un titlu din 
presa franceză jesore spectacolele susținute de 
cei doi artiști rocr.â-.: de valoare.

— ..Sped arate le lai Todor Gbeaevhe. aplaudate 
indelung si lăudate iară rezerve de presa fran
ceză au eoBstitau a ■epretaită iaitiere a unui 
public străin ip valorile «piriiaaHtăbs i ■âoc-ști", 
seria profesorul Jeaa-L* ■ Coamei despre dra
mul iplrltnal al <«teac*vea«ra de «r-a doi am, 
stimate Tudor Gheorghe. Cui a f**« orom "

— A toa ub— osam de foodr» 1 Cred <a >ec- 
tnra articolelor din presa acelor rSe. dh măsura 
ecoului produs de prenenta noasârâ. Am împărțit 
împreună cu Dumitru Fărcaș. acest mare amsl 
din Transilvania, bueuruie ur. Jt real -saeces la 
Lvon și in Franța. Dumitru Farces faded pane 
din uategoria acelor mar-, ariști de 2 ro
mânilor care cuprind pm sensibilitatea nu 
r.uma.! zr>ti:- limitate, ct întreaga sjpnalatâ a tă
rii— Tacr.tnindu-L la -n mvn.t itt :-am spus 
hr Fă rea» că a devenit er?ra->rdinar. ia seara 

’jn.'z: soectacoL abia cind a trec— sâ t'ntemreteze 
•cinteze din Oltenia 1 Spectaolese de muzi.â si 
poezie pe care le-am avut la Lyon s-au desfășu
rat De scena unui teatru celebru, „Theatre du 
Huitieme-. al cărui director r.u este altul decit 
Jscq-ues Weber. artiștuL regizorul ru reoztat’.e 
bine stabilită. După spectacolele și inrilr.irife cu 
siuderoii și rlevii din Lyon. ne-am deplasat in 
nev. ocș< 
întâlniri

pind eu 
d; r-x.

Api-, am fost lntr-un sat- Și țăranii francezi, 
.testau" dntecele noastre.

Am avut marea bucurie să „calc" pe urmele 
unui „consătean" de-al nostru, numit Marii So- 
reecu, căruia ii apăruse la Paris intr-o colecție 
de opere reprezentative ale lumii, o carte foarte 
fnmoasă. ..La Ceramique". Și Sorescu. ca și 
mine, participase la intilniri cu studenții fțortn- 
țcri de limba română de la Universitatea din 
Lycn. Cartea amintită (apărută sub egida 
UNESCO) s-a bucurat, după cite mi-am putut d 
seama de tm real succes. Studenții mi-au vorbit 
foarte mult de Marin Sorescu. entuziasmați că 
le-a fost dat să cunoască un om atit de soiri- 
uiaL atit de fermecător, și atit de voIubiL Pe 
mine m-a pufnit risul. eu știindu-1 pe Marin cit 
de circumspect e..., adică nu circumspect, ci pon
derat e în a-și exprima părerile... în acest ultim 
periplu artistic al meu in Franța, am „spus" mult 
dm Sorescu. in traducerea excelentă a lui Jean- 
Louis Courriol.

— Are dreptate ce) ce spune că intr-o călă
torie descoperim numai ceea ce ducem ca noi 2

— Da... dar la alt nivel, la alt grad, la altă di
mensiune...

care il ocupă 
Courriol.

e. acde. intr-un colegiu, am scot alsc- 
interesante cu elevii. Mare mi-a fost 
o. «d elevi din clasele mari reacți--

. ma-e nj-cere la dntecele interpretate

M| • TIlui Esop
Desroperirâ-ntr-o zi un trup care plutea 
Pe mare. L-au privit de pe mal.

Se ffindiră 
O ie țindiră și hotârîră : vor sorbi apa. 
Vor micșora întinderea, se vor apropia 

de el
Pe drum de uscat.

Se înecară.
L& fel și tu te apropii cu setea și vorba-ti 
Sorbind calea, apa, direcția...
Marea se-neacă
In afară pe cei

in mine. I-am scuipat 
inghițiți.

Identificare
unei revelații : Zis-amIati, ca in fața

Și mi-am salvat sufletul.
Fină atunci : Robinson iși va miri insula.

In românește de 
Dumitru M. Ion

• POEZIA POPULARA a negrilor americani 
constituie tema centrală a cărții lui Guy-Claude 
Balmir, sub titlul : „De la cîntec la poem“. Auto
rul este profesor de literatură franceză șl en
gleză, specialist în culturile neoafricane, cum au 
fost numite unele forme de expresie ale negrilor 
din Statele Unite. Cartea sa este unică în genul 
ei, presupunînd integrarea unor tematici diverse 
și radiografierea unor mijloace diferite de ex
presie, urmărind metamorfozele intelectuale care 
conduc de la expresia cvasi-naturală șl spontană 
a cintecului șl ritmurilor corporale la poematica 
subtilă șl transfigurată a speciilor moderne 
poezie. La confluența dintre critica literară 
eseistica tipologică, propunind o gamă largă 
probleme de filozofie a culturii, cercetarea 
Guy-Claude Balmir este o strălucită afirmare

de 
Și 

de 
lui 

___ ________ _. a 
vitalității uneia dintre cele mal atrăgătoare zone 
de cultură actuală.

— Deci rămine destul loc și pentru multe re
velații ! Cum ați caracteriza (re)intîlnirea cu pu
blicul francez ?

— Un pas in plus spre cunoașterea, din partea 
lor a valorilor fundamentale ale cântecului și 
poeziei românești, și un pas in evoluția mea in
terioară.

— Mărturiseați spectatorilor craioveni, că i-ați 
„speriat" pe francezi cu literatură autohtonă și 
poezie românească ? !

— I-am impresionat... Iar in discuțiile intere
sante pe care le-am avut după spectacolele de 
muzică și poezie, tinerii francezi erau realmente 
uimiți de frumusetea poeziei române in tălmă
ciri diverse — de la rafinatul Romulus Vulpescu 
pină la autotraducerile lui Macedonski. Bunăoară 
« oe mirau de „Valțul rozelor“ al lui Macedonski 
dr.tat de mine in francată. N-au știut de pildă, 
că Tristan Tzara era pornit de pe meleagurile 
noastre ! Atunci le-am cintat acel cintec dadaist. 
I-a amuzat ! „.Nu știau nici că Mihail Steriade 
e«e tot originar din România și că scrisese acel 
superb cintec de leagăn pe care l-am ..combinat" 
frumos cu poezia lui George Tămea. Am mai in
tercalat apoi poezii de Verlaine în poezia noas
tră populară... A fost, zic eu, o inspirată și reu
șită îmbinare. Am arătat astfel publicului 
f-a-cez că noi românii sintem preocupați în con
tinuare de cultura franceză' dar că avem și noi o 
forță si care ar trebui cunoscut..

— Privite de la Lyon. lucrurile cu adevărat 
importante ce le aveți de făcut 
isi pierd cumva dimensiunile 
reale ?

— Nu. dimpotrivă... De fapt, 
străini, intr-o liniște cu totul specială, gindurile 
te frămintă in continuare și te gindețti la ce al 
de făcut acasă. Adică, cel puțin, așa am făcut 
eu... Si am enorm de multe de făcut aici. Acasă.

aici, la Craiova, 
și contururile

acolo, printre

Convorbire realizată 
de Ion Jianu

• UN INTERES crescînd pare sâ stirnească opera 
lui Pirandello, căruia Georges Plroue l-a dedicat 
mai demult o monografie la Denoel, în timp ce 
Grasset a publicat traducerea volumului lncitant 
al lui Leonardo Sciascla, Pirandello și Sicilia, 
după ce tot teatrul și proza marelui scriitor apă
ruseră în deceniul trecut la Galllmard șl Gonthier- 
Denoel. Un studiu semnat de Marle-Anne Lcscour- 
ret in revista Critique (nov. 1984) face un bilanț al 
acestor preocupări : „Din cauza utilizării curente 
în scrierile lui Pirandello a unor filozofeme ca 
„identitate" și „adevăr-, unii, mal ales Benedetto 
Croce, au vrut să vadă în Pirandello un filozof. 
Dramaturgul protestează însă, afirmind că nu s-a 
recunoscut niciodată în interpretările care s-au dat 
operei sale. El contestă lectura textelor sale, care 
n-ar reține decit ideile cele mai generale șl ab
stracte". N-am vrut niciodată să rezolv problemele 
filozofice prin arta mea. Voi spune chiar mai mult : 
n-am căutat niciodată să exprim aceste idei care 
mi se atribuie. Preocuparea mea esențială șl unică 
a fost de a culege aspecte de'viață, comporta
mente ale oamenilor, pentru un scop unic : arta". 
Iar arta sa, Pirandello a definit-o in felul urmă
tor : „Arta mea nu e niciodată un concept care se 
exprimă cu ajutorul Imaginilor. Chiar, dimpotrivă, 
este o imagine, adeseori chiar foarte vie, o ima
gine a vieții, care se hrănește din frămîntărlle spi
ritului meu, asumindu-și ea însăși, prin legitima 
și unica coerență a artei, o valoare universală".

• S-A SPUS de multe ori că celebrul Jacques 
Vache ar fi fost o „invenție- a lui Breton, cel care 
i-a purtat o admirație nețărmurită, neumbritâ 
vreodată de cea mai mică îndoială asupra genia
lității unui artist care a murit înainte de a-și 
compune o operă. Tot ceea ce ne-a lăsat Vache 
fusese publicat de Breton în Scrisori de război, la 
Sans Parell, in 1919, iar legenda sinuciderii șl a 
genialității sale a înfierbîntat mințile tuturor „uce
nicilor vrăjitori" ai suprareallsmulul. Chiar șl in 
România, un devotat admirator i-a fost Tascu 
Gheorghiu. Materiale de istorie literară, scoase la 
Iveală de curînd, precum și citeva monografii și 
filme documentare au pus din nou în discuție ca
zul Vache, aruncind o nouă lumină asupra desti
nului său, așa cum aflăm și din articolul Noutăți 
asupra lui Jacques Vache, semnat de Jean-Pierre 
Barou tn Critique. Se subliniază rolul fundamental 
al lui Vache în trezirea conștiințelor artistice ale 
lui Breton și Aragon, faptul că genialul adolescent 
din preajma primului război mondial a inventat 
dadaismul. irqpreuțiâ cu cercul său de liceeni de 
la Nantes, înaintea grupului de la cabaretul Vol
taire din Zurich. C mentind filmul documentar 
Jack din Names al Mariannei Goalei, precum și 
volumul lui 3. Sarment, Cavalcadour, Jean-Pierre 
Barou lămurește și sensul inițialelor cu care Vache 
iși semna scrisorile : JTH, adică Jacques Tristan 
Hilar. Așa se semna și pe desenele sale, conside
rate astăzi a exprima un geniu.

• FONDATORUL celebrei edituri Galllmard se 
bucură de o amplă monografie, sub semnătura 
lui Pierre Assouline. Un recenzent sever, Bernard 
Alliot, discută cartea pe larg, în ziarul Le Monde, 
evocind personalitatea cuceritoare a lui Gaston 
Gallimard, supranumit Gaston I-ul, tocmai pentru 
a sublinia caracterul dinastic al conducerii cele
brei edituri. Lucrarea lui Pierre Assouline este o 
bogată colecție de documente și mărturii in legă
tură cu omul care a inițiat o aventură intelectua
lă de mare prestigiu, susținută cu un gust sigur 
și cu o preocupare continuă pentru demnitatea 
autorilor. „Galllmard" a devenit cu timpul o em
blemă de intelectualitate șl finețe a spiritului. 
Bernard Alliot scrie : „Cea mai mare parte din 
scriitorii de renume figurează în catalogul său. 
Printre ei, Pierre Assouline menționează : optspre
zece premii Nobel, (între care 6 francezi) două 
zeci și șapte de premii Goncourt, optsprezece Mari 
premii pentru roman decernate de Academia 
franceză, douăsprezece premii Interalliâ, zece Re- 
naudot șl șaptesprezece premii Femina. Jos pălă
ria, Gaston 1“
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SPORT

Sub plopii de la Tismana
laltâieri umblam cu pictorul Constan- 

atin Piliuță 
ăutare de

bori buni de imbrățișat. Ne bucuram 
că. după o secetă nenorocită, care-a uscat cim- 
pia română, plouase cu bulbuci, toată noaptea, 
tunase și trăsnise. Pil insista să sărbătorim 
evenimentul sub plopii de la Tismana (bodegă), 
en mă dădeam indăratnic și pieziș — rol fructi
fer intr-o piesă bintuită de intenții frumoase. 
Tocmai cind ne hotărisem să dăm cu banul 
(cap de vițel rasol, fetească regală) ne-a tăiat 
calea un copil jueindu-se c-o minge.

— Mă. tu cu cine ești, l-a intrebat Pil. cu 
Steaua sau cu Dinamo ?

— Eu siut eu mama, nene, a răspuns ăla 
micu* — și la vorbele astea, sunind a cintec și 
a poruncă, am apucat pe hotarul unde se beau 
vedre de iinzi^u trestie spintecată. Și. de la 
artă, sărind peste un foc purpuriu Și neveste 
trădătoare, am căzut in lumea fotbalului. Adică 
in seara nnnțij jn rare toată lumea se pricepe 
la de toate numai mireasa la nimic. La ora 
actuală, fapt care s-a văzut și-n meciul cu 
Anglia, fotbalul nostru e o moară de vini, 
clădită Pe icoane de sticlă. O pală de venin din 
Crivăț, sau o adiere de iasomie de la Sud il 
crapă și-l despică pină-n simburele amar. 
Steaua, care si-a luat cap compas titlul de 
campioană, trece in marș triumfal Pe deasupra 
tuturor fortificațiilor (in ultima săptămînâ a 
jucat trei meciuri in Elveția și Pe toate le-a 
riștlgat) și nimeni nu-i mai poate stăvili furia. 
Mă bucur mult pentru antrenorii Jenei și Ior- 
dănescu și pentru toți băieții de sub porunca 
lor — minus Lăcătuș, din pricina scăderilor 
temperamentale și de caracter. Steaua dovedește 
că tinerețea e cutezătoare chiar și in desnădejde. 
Nu-mi place să merg pe stadionul din Ghencea. 
așa cum nu-mi place si trec prin orașul cel

pe sub niște paltini, in 
arțari și frasini sau aiți

mai plin de mărăcini din România (știți cu 
toții care e ăla), insă beau cu plăcere picăturile 
de lumină pe care echipa militară le seamănă 
de-a lungul unui drum inalt. Dinamo e umbra 
unui leu jerpelit, nu mai rupe gitul antilopelor, 
iși linge rănile Și zgîrieturile, se aranjează cu 
Buzău! fără nici un Pic de jenă și trage nă
dejde, ca ursul de coadă, că va mai fi odată 
echipa care învinge Hamburgul. N-are rost să 
stric vorbe pirguite pe cine nu le merită; e ca și 
cum ai aprinde luminări intr-o catedrală făcută 
din bete de chibrit.

Sportul studențesc a luat bătaie la Oradea. 
Salutări peste munți lui Horia Cosma și revistei 
Familia și nimănui altcuiva.

Toți prietenii noștri fac parte din desfătarea 
duminicii. E cazul, prin urmare, să vă spun că 
mi-e dor să văd Rapidul ajuns in pogoane cu 
iarbă grasă ?i vinuri lirice.

— Ce zici. Pil, de Rapid ? intreb eu peste 
buza paharului.

Si Pil graseiază :
— E bine să ai școala cuvîntului, chiar cind 

n-ai noroc.
Mă uit lung la Pil și-mi dau seama că n-am 

știut niciodată care-i temelia mărgăritarului : 
culoarea sau simbolul ? De cele mai multe ori 
eu le visez ascunse in aceeași temniță, dar 
fiecare pilind altă gratie.

— Și nu mai intreba, te rog, prostii brăilene, 
noi am intrat aici să ciufulim două sute de Iei. 
n-are rost să ne certăm Pe picioarele altora !

Plopii se uită la noi și le curg balele. Vintul 
ăsta, nemernic de fericit, și pelinul de mai... 
Ehe, falnică dumbravă !...

Fănuș Neagu
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