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IAȘI-EMINESCU 
„ -POEZIECel care „și-a înmuiat condeiul de-a dreptul în lu
ceafăr", conferind aură limbii și simțirii românești, a devenit de mult o instituție națională și a-l evoca înseamnă un act de-a dreptul de temeritate ; a-l celebra pe Eminescu echivalează, pentru noi, românii, cu celebrarea luminii, aerului limpede și adine al pămîntului strămoșesc, gîndului adevărat,. "Echivalează, în cele din urmă, cu o plecăciune mută — fiindcă în fața geniului cuvintele amorțesc, frazele nu se încheagă, pagina ră- mîne inexpresivă și oarecare. De altfel, făptura Luceafărului se confundă cu însăși Poezia și mi se pare că singurul și cel mai vibrant adagiu pe care Eminescu l-ar accepta ar fi omagiul adus Poeziei. Geo Bogza spunea că pămîntul Moldovei a dăruit patriei, între atîtea remarcabile personalități, mai ales pe domnul Ștefan și pe domnul Poeziei - Mihai Eminescu. Și așa cum voievodul de la Suceava îndrepta orice laudă asupra țării, s:nt sigur că mai marele peste tulburătorul tărîm al versului etern s-ar fi grăbit, acum, să întoarcă vorbele pe care cu smerehie încercăm a i le adresa, asupra poeziei românești, tezaur de simțire națională și poartă prin care spiritualitatea plaiului mioritic și-a făcut largă cale spre universalitate. Dacă Poezia înseamnă 
spunere transfigurată despre lucrurile cele mai adînci, a căror revelație scapă ochiului obișnuit, dacă marea 
Poezie știe să-și rostească această spunere pe înțelesul unui întreg popor și unei întregi epoci, atunci iarăși ajungem la deplina identificare a Poeziei — cuvînt scris cu majusculă — cu instituția națională Mihai Eminescu. lată de ce Festivalul de la lași, ajuns la cea de a lll-a ediție, își propune să celebreze Poezia — și prin ea, atît pe poet cît și pe cititor. Fiindcă mirificul drum rotund al versului de la suflet la suflet se aseamănă cu circuitul apei în natură : picătura de aici și de dincolo și de dincolo de dincolo se înalță și devine nor, spre a cobori apoi iar, fertilizînd tărîmul din care s-a ridicat.In orice colț de țară s-ar putea desfășura un Festival de poezie și mai ales un Festival „Eminescu" ; pretutindeni unde se aude doina și se rotește hora, pretutindeni unde „apa sună-ncetișor" și ninge cu flori de tei, pretutindeni în „dulcea Românie" unde „peste arbori 
resfirați / Răsare blinda lună", unde „codru-și bate 
frunza lin", pretutindeni omagiul adus Luceafărului ar fi solemn și emoționant. La lași, însă, ecoul va fi totdeauna mai adînc și mai reverberat. Nu știu dacă se poate ■vorbi, în acest oraș, despre amintirea lui Eminescu. La lași. Eminescu există. Fiecare ieșean l-a văzut sau crede că l-a văzut sau vrea să creadă că l-a văzut, ureînd Copoul — l-a văzut ca o siluetă ștearsă și totuși familiară, trecînd pe alei la ceasul cînd grădina se îngroapă in noianul frunzelor de tei, l-a văzut drumețind pe lîngă plopii fără soț și privind melancolic la „geamul care strălucea", l-a văzut deschizînd portița bojdeucii din Țicău, i-a auzit pașii răsunînd sub bolta Turnului Goliel. A trecut aproape jumătate de veac de cînd s-a ridicat statuia de pe Copou și ieșenii tot nu înțeleg rostul bronzului, cîtă vreme Eminescu, cetățean de onoare al orașului poeziei, știe a vorbi la fel de cald și de înfiorat, îngînînd pe aceleași ulicioare strofele de dor pe care fiecare generație le descoperă proaspete și noi : 
„Te urmărește săptămîni / Un pas făcut alene, / O dul
ce stringere de miini, / Un tremurat de gene..." Nu cred că Eminescu a iubit vreodată un alt oraș mai mult decît a iubit lașul ; George Panu ni-l arată dispă- rînd împreună cu Creangă trei-patru zile, vreme în care 
„cutreierau Galata și tîrgușorul, treceau in spre ba
riera Păcurarilor, făceau înconjurul pe la Copou și Aro- 
neanu", bucurîndu-se de lumina blîndă a colinelor Moldovei, ascultînd șoapta vechilor zidiri, ciocnind ulcele cu must și așteptînd, copilărește, să se deschidă floarea de salcîm. Acest oraș și tînăr și bătrîn, care-și poartă ca pe un blazon de noblețe titlul de „oraș al lui Eminescu'', sărbătorește poezia, sărbătorindu-l pe Eminescu. Ca întotdeauna, vor participa reprezentanți ai tuturor generațiilor, de la debutanți și pînă la prestigioși maeștri ai strofei. Ca întotdeauna, se va încerca stabilirea dialogului direct între scriitor și cititor, aproape fiecare dintre cele 30 de manifestări programate a se desfășura la lași, Botoșani și Ipotești intre 8 și 11 octombrie fiind concepută ca o nemijlocită întîlnire a celor ce scriu cu acei pentru care se scrie. Pusă sub semnul celor mai frumoase versuri care s-au scris vreodată despre patria noastră, „La trecutu-ți mare, mare viitor !", ediția a lll-a a Festivalului va fi închinată aniversării Republicii și va constitui o manifestare fierbinte a dragostei de țară încrustată în pagini de poeme. Așadar, o adevărată sărbătoare a poeziei, la care — în conformitate cu tradiția ieșeană sintetizabilă în sintagma „generozitate și exigență" — glasul tinerei generații se va auzi distinct. O sărbătoare care, la acest ceas de toamnă deplină, va însemna și un moment de bilanț, juriilor Festivalului urmînd a li se prezenta cele mai valoroase volume de debut, cele mai expresive traduceri și cele mai frumoasei cîntece inspirate din creația Luceafărului literelor românești.

Mircea Radu IACOBAN
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DAN MUTASCU:f

Oglinda lui Cagliostro
Călătoriile lui Sindbad Marinarul

La un interval relativ scurt, Dan Mutașcu apare 
din nou în librării, după volumul Oglinda lui Cagliostro, cu o elegantă plachetă de versuri, Călătoriile lui Sinbad Marinarul. Nu este, credem noi, 
un simplu accident editorial, chiar dacă îl socotim 
printre cele mai jericite, și nici rodul unei proli
ferări facile, ci matura afirmare a unui talent care 
a ajuns la punctul cînd poate stabili definitiv, în- 
tr-o revărsare bogată, reputația unui poet. Cu toa
te că un proces de decantare formală, de limpezire 
și concentrare a expresiei, se poate observa de la 
unul la celălalt, cele două volume recente ale poe
tului comunică intre ele prin numeroase vase. Sem
nul unificator, care exprimă un crez afirmat nu 
de mult deschis de autor și teoretic, este dat de 
ceea ce poetul numește „starea de visare", care nu 
poate fi ruptă însă de o gîndire bine direcționată\ 
de elementele unei culturi asimilate în profunzime 
și necesar largă. Orice volum de versuri este o in
vitație la vis, figurată de poet prin oglinda lui 
Cagliostio, un vrăjitor care dezvăluie fața nevă
zută a lucrurilor, un vizionar și un făcător de mi
racole, un etern călător spre nemaiintîlnita aven
tură din care au ieșit și Odiseea și încîntătoarele O mie și una de nopți. Fără acest magician, care 
este poetul, lumea ar fi lipsită de sens: „casele 
fără noimă, străzile fără farmec dacă nu plouă cu 
/ niscaiva capete de magicieni..(Un fel de epi- fanie). Atît Ulysse cît și Sindbad, fețe ale poetului, 
caută cu o neistovită sete de experiență necunos
cutul. Care sînt mijloacele prin care Dan Mutaș
cu încearcă să ajungă pe acest țărm miraculos și ce 
aventură poetică, pe care o putem numi a sa, tră
iește în momentul actual din odiseea sa lirică 1

Călător pe spații vaste, poetul folosește imagi
nea cu un dar care îl impune atenției generale, 
pentru a da cotidianului o dimensiune nouă, de 
lume fantastică: „varul tumefiat al pereților tre
sare / sub calendar, respiră, umbra ta / se ridică 
ritmic, ca o ancoră, / e prea tîrziu ca să-ți mai 
alegi / o imagine falsă a fericirii, / deschizi fe-< 
reastra: sîrmele de telegraf / miros curios a pojar- 
niță, / un tigru cu ghiare foșnitoare, / e vorba de 
vînt, / atinge prevenitor pomii și posesiv, / cren
gile devin crotale sub rasa ploii, / ceva fantomatic 
pîlpiie în totul...“ (Seara). Timpul _ e măsurat cu 
elementele cele mai banale ale existenței, transfi
gurate în luciul aceleiași oglinzi miraculoase pe ca
re, „bolnav de vis", poetul o rotește înfiorat de 
melancolia veșniciei : „Iată de ce nu trebuie să) 
mă privești / pe sub rimei ca pe un ecou al eroilor* 
— cinemascop, / ci să ascultăm cum intră valvele 
ploii, / încet dar veșnic se rotunjește / mărgărita
rul secret al melancoliei" (Mărgăritarul secret aii melancoliei). Darul poetului de a investi cotidianul, 
gestul banal, faptul de viață concret, care ține de 
obișnuințele noastre zilnice, cu aura poeziei este 
evident. Peste fața nefestivă a orașului, surprinsă 
cîteodată în notații aparent nesupravegheate, poetul 
trage repede cortina multicoloră a basmului: „In 
seri de scorțișoară și umblet de paing, / senzuali
tatea sălilor de cinematograf / unde eroii de pe 
ecran miros a plictiseală, și a fixativ, în seri ciu
date, adesea de chilimbar / te poartă prin orașul- 
aspidă, prin orașul-erete, / te poartă după un ritm 
vîscos, de pneuri, / spre Insulele Plutitoare, lin atîr- 
nînd la I o răscruce seacă de asfalt, sub hornul 
scămoasei lumi... (Străzile poate exotice). Pe ima
ginea cunoscută a universului este bătută una fan
tastică, cu dimensiunile dilatate enorm de meta
foră : „Cheia de lemn a întunericului de octombrie 
/ fusese-ntoarsă-n broasca orizontului / pe cînd / se auzea cum se fac paturile în cameră, / cum cre
ioanele de pe birouri scriu în sfîrșit ceea ce le 
place lor, / cum în cărți, vechiul cuțit de tăiat 
pagini lăptoase / păstrează încă taina gazelelor lui 
Galib... / Și astfel totul devenea călătorie, / chiar* 
tăcerea de dragoste în care puteam asculta / cum 
îți cad acele de păr / pe covorul ca un val de 
fluturi albaștri ■..“ (2. Sindbad Marinarul). Orașul 
„glacialelor bulevarde cu eczeme și reclame", care 
amintește într-un fel de acela al lui Vinea, dintr-o 
poezie ca Lamento, dispare într-o lume stăpînita 
total de fantezie: „Simțeam cum apăsînd creionul 
pe hîrtie / va veni o luntre aromată / și voi plutii 
cu ea peste oraș, / o luntre trasă prin văzduh / 
de treizeci de cocori / și cinci sau șase strofe / ca niște perdele de alchimist fluturînd / și dincolo 
de ele pîlpîind insula / somnul-cu-portocale-și-cu- 
libelule / și-cu-vise-și-fără-oameni-mari / și insula 
era doar un biet gramofon / dar pîlnia gramofonu
lui era chiar gușa Păsării Roc..." (3). Mirajul ma- 
cedonskian, redescoperit de Dan Laurențiu în poezia La Nisa, i se arată și lui Dan Mutașcu în versurile

Al. ANDRIESCU

din Eram cu totul sub mina lui iulie... : „mergînd 
în Moreea / printre despoticele automobile ale a- 
miezei, căutindu-mi un chip pentru o bucată de 
drum, / căutindu-mi un chip potrivit pentru orașul 
ud, / poate chiar umbra chipului cînd ceilalți se 
miră ! / Mergînd în Moreea, / pe jos, deși nu mi 
se poruncise, / ocol dădeam cuvîntului-noapte, / 
cuvîntului-licurici, în mod cuvenit / aveam să trec 
prin ,ploaia bizantină / ce rostea ‘(planurile de 

taină ale piețelor...“ Un anume exotism, de altfel* 
neafectat, ajută la sfărîmarea cadrului cotidian și 
la instalarea visului (poemele 10, 11, 20 din Sindbad Marinarul).

înrudit, prin imagistica îndrăzneață din poemele 
sale, cu aripa poeților care se angajează tot mai 
profund în propunerile de transformare a harței 
poetice, Dan Mutașcu cultivă un vers mai puțin 
abstract și mai coerent decît mulți din confrații 
săi de generație. Declară, de altfel, că nu vrea să 
mai spună „cuvinte mîngîioase", imagini conven
ționale, „coridoare de puf alunecos / printre care 
mulți s-au rătăcit, / nemaigăsind vreodată ochii 
orașului și timpul" (17). Versurile lui, mai pline, 
carnale, sînt străbătute de un senzualism infuzat 
profund. Poetul își îndreaptă spre lume „fermecata 
carne a privirii", într-o „lumină senzuală". „Dra
gostea zilnică" este căutată printre „cărămizi și stuc, 
var și vînt, miros de cîmpie și iezer, / pe dale, 
cîteodată", acolo unde se mai păstrează încă „urme 
dulci de mușcături" (17). Timpul este reținut priit 
mijlocirea imaginii olfactive: „calendarul miroase 
a mirodenii, a verbe savante, a santal, a sărut" (Oglinda lui Cagliostro). Pe țărmul mării, aerul „ia 
culoarea părului lung" al iubitei (Conversiune). Poe
tul, ca „o magmă tresărind mereu", spune „ceea 
ce simte". Intr-un decor pluvial, „noiembrie țipă" 
și dezvăluie un oraș pictat într-o pastă mai groasă 
„Arareori, cîte-un șofer întîrziat în ceață / zîmbește 
din punga mișcătoare / în care stă închis ca un 
foetus și vede cum trec / spre hoteluri fete cu 
lungi, înșelătoare pulpe, / aproape ca niște lan
terne magice. / Arareori, el simte mirosul unei 
poșete parfumate / din care, la despărțire, scoate 
capul o minciună divorțată..." (18). Imaginea gra
țioasă nu este niciodată eliminată de unele accente, 
rar, mai brutale. Delicate sugestii poetice diafani- 
zează sentimentul erotic în special, ca în aceste 
versuri în care dragostea suspendă timpul; „și-a- 
mîndoi știm / la umbra muzicală a părului ei / căi 
Lina de aur și Marea cea mare așteaptă pe îndră
gostiți ..." (29). Un aer de vechime, pornind de la 
obiectele civilizației materiale, plutește peste ver
surile de rafinate senzații, mirosuri, sunete și culori 
crepusculare, din volumele lui Dan Mutașcu. O poe
zie ca Seara să iubim orașele năpădite de ierburi... 
din Oglinda lui Cagliostro ar trebui citată în între
gime pentru argumentele pe care le oferă în acest 
sens: „Seara să iubim orașele năpădite de ierburi, / 
floor ea-soarelui care demască încăperile cu incu
nabule, / marile săli unde s-a vorbit despre dra
goste, moarte, / marile căzi unde patima a fost spă
lată cu ceară, / a frumoaselor, pentru totdeauna 
pierdutelor îmbrățișări, / unde zilele foșneau cu 
voluptatea tuberozelor, / a scrisorilor vechi, răsfoite 
pe ploaie, sub abajururi, / seara să iubim orașele 
bizantine..Mai rar imaginea este simplă de
monstrație de virtuozitate ca în Conversiune sau în Ceremoniile tăcerii.

Citadinismul poeziei lui Dan Mutașcu, despre care 
vorbește Eugen Barbu în prefața la Oglinda lu? Cagliostro (notăm, în treacăt, că este totdeauna) 
îmbucurătoare atenția cu care scriitorii consacrați în
soțesc intrarea în lume a confraților mai tineri și 
exemplele, mai puține — ni se pare — în ultimul 
timp, s-ar cuveni înmulțite) trebuie privit într-un 
context mai larg, remarcînd, de la început, că el 
a fost adus de poeții de astăzi, cu o substanțială 
contribuție a generației tinere, la o treaptă nouă. 
S-ar părea că, la atîția ani după victoriile simboliș
tilor asupra ruralismului excesiv, prelungim arti
ficial ecourile unei mari controverse literare care 
preocupa altădată atît de mult critica românească. 
Adevăratul bilanț al vechii înfruntări abia astăzi* 
se poate face. Unui citadinism programatic, reacție 
normală antisămănătoristă, i-a urmat un citadinism 
ostentativ, caustic și exclusivist din aceste excese 
desprinzîndu-se cu greu o trăsătură lirică distinctă, 
cu contribuția mai multor generații de poeți, de la 
Macedonski, la Minulescu (exterior, dar cu mare 
influență asupra dezvoltării limbajului poetic), la 
Bacovia și Vinea. Orașul crepuscular și nocturn al 
lui Vinea este simțit mai cald de Dan Mutașcu, la
ma ironiei lucide funcționînd mai rar. Ferit de 
tendințe înrobitoare, Dan Mutașcu vine să se așeze, 
foarte onorabil, în această mare succesiune de poeți.

Ars probandi:
ȘERBAN CIOCULESCU

Const. CIOPRAGASpirit eminamente asociativ, de o mare mobilitate, cu foarte atente lecturi, la început din literaturile moderne, mai tîrziu și din literatura clasică, Șerban Cioculescu, făcea la douăzeci de ani, dificultăți la se- minariile lui Mihail Dragomirescu (pe care, în fond, îl stima) și, la aceeași vîrstă, era angajat „cronicar ( permanent" la Facla lui N. D. Cocea. Insurgent, vioi, organizîndu-și argumentele cu luciditate și ironie, debutantul de după primul război mondial (în momentul ascendenței lui E. Lovinescu) își construiește cu tenacitate un profil diferențiat, — notoriu prin cultivarea independenței. Calificativul de insurgent nu se confundă însă, aici, cu acela de frondeur sau de banal objector capricios. Vrea să sublinieze un fond polemic, franchețea, inconformismul, fără de care' actul critic riscă să eșueze în platitudini. Mai toți din cîți i-au schițat cîndva portretul, s-au pus parcă de acord, descoperindu-i un fel de raționalism dominator, radical, care ar explica la Șerban Cioculescu voluptatea polemicii. Să nu se uite că raționalismul acesta, dozat cu măsură, guvernează idealul clasic al clarității : „clare et distincte percipere". Imaginația criticului nu se lasă antrenată spre utopii, ceea ce nu înseamnă că respectul faptelor, al documentului decisiv îi paralizează elanurile. Ironia scoate necontenit în relief inteligența, care, deosebit de alertă, acționează paralel cu sensibilitatea, într-un raport de ambivalență, dacă nu și de echilibru. Drept dovadă, criticul este, în egală măsură, deschis poeziei ca și prozei. O demonstrează nu numai cele două volume de Aspecte contemporane, lirice și, respectiv, epice, studiile mai întinse despre Caragiale, despre Dimitrie Anghel și Arghezi, dar și sutele de articole, unele de acum o jumătate de secol, altele abia ieșite de sub tipar.Apare evident că, pentru Șerban Cioculescu, La belle clarte încoronează un riguros efort de înțelegere. Criticul știe de la Sainte-Beuve că pentru a înțelege, trebuie să te instalezi, cît mai intim, în autorul de care vorbești. Antiimpresionismul, la autorul Vieții lui Caragiale, e o problemă de etică. Nu poți emite idei solide, probante, decît în perfectă cunoștință de cauză despre ceva, de aceea studiul textelor, meticulos pînă la microscopie, constituie la Șerban Cioculescu — practicant exemplar al analizei filologice — o normă de conduită. Neaderent, la început liricii lui Blaga, se apropie, totuși, de fondul acesteia, printr-un efort programatic, reluat și în alte împrejurări : „Ne-am numărat cîndva printre sensibilitățile cărturărești închise farmecului său imponderabil — scrie criticul ; rezerva noastră din trecut a pornit dintr-o conformare raționalistă, față de invitările la evaziune din real și rațional, care sînt esențiale poeziei. Ne-a trebuit o disciplină de scuturare din inerția unei metodologii eronate și prin reeducarea apetenței lirice, am izbutit să ne familiarizăm cu puternicele virtuți sugestive ale unei asemenea poezii" (Aspecte lirice contemporane, p. 108). Probele de suplețe spirituală abundă. Favorabil prin temperament,, modelitățilorf cristaline, criticul întîmpină comprehensiv, totuși fenomenul ermetizării din lirica interbelică, indieîndu-i originea în practicile magice, arhaice. Acceptat ca o realitate, ermetismul nu e considerat însă și ca o necesitate iar în latura lui formală e cenzurat de plano.Ii datorăm lui Șerban Cioculescu substanțiale studii, medalioane și articole despre mai toți scriitorii reprezentativi din perioada interbelică, interpretări în care psihologia, etica, filozofia acționează congruent în vederea explicării unei individualități. Totdeauna limpezi, judecățile de valoare au la el un suport logic, ridieîndu-se deasupra tranzitoriului prin surprinderea a ceea ce este realmente fundamental. Mai puțin sau deloc înclinat spre metafora critică, suspectata poate de subiectivism, analist perspicace, Șerban Cioculescu se dovedește nu numai un instrument de fine percepții, dar și un scriitor cu un profund instinct al valorii cuvintelor. Pagina are o cadență anumită, în i funcție de subiect. Din nou, se cade să amintim acea adevărată demonie filologică ce-1 îndrumă, nu odată, pe cărări de labirint, dar de unde revine cu observații sclipitoare. Se pot cita din volumele criticului, ca și din articolele apărute săptămînal, nenumărate formulări memorabile. Talentul, originalitatea, farmecul acestui învățat interlocutor se relevă, ni se pare, în arta de a convinge ; mai bine spus, poate, în adecvarea la obiect. In des citata biografie a lui Caragiale, studiu de temelie pentru toți exegeții, criticul e ca- ragialian, ■— prin ironie, prin precizia frazei, prin gustul pentru anecdotă. Prestigiul de care se bucură a sa Introducere în poezia lui Tudor Arghezi, altă lucrare de bază, ține de nuanțata discriminare a anti- j nomiilor poetului, în care „se pot recunoaște sindro- murile omului modern". Cu marile figuri ale vechimii noastre culturale (Cantemir, Milescu), Șerban Cioculescu merge în volumul Varietăți critice, în același pas, inslnuîndu-se în intimitatea psihologiei lor. Dintr-o observație sumară, dar exactă, a lui G. Bogdan-Duică, reluată și dezvoltată, s-a constituit admirabila analiză Valori muzicale în opera lui Sadoveanu,Primează aspirația către lucrul finit, rotund, însă ț chiar în studiul cel mai doct este loc pentru anecdotă și paranteze. Scepticul, reticentul, își destinde masca, surîzînd de cutare detaliu picant, dă utilizare amănuntului memorialistic, se comportă ca un moralist bonom. Portretul sau schița în cărbune din substanțialele Medalioane franceze vor face, oricînd, deliciul cititorilor subțiri, prin acel amestec de familiaritate decentă, de entuziasm motivat și spirit bîrfitor. Registrul critic al lui Șerban Cioculescu, foarte întins, adică de la diaconul Coresi, tipograful de la Brașov, pînă la ex- ierodiaconul Arghezi, de la Ovidiu pînă la Paul Valery și Emil Botta, denotă, înainte de toate, o sete de cunoaștere enormă. Articolele din România literară, pe toate temele, uneori de erudiție, alteori de subtilitate, exercită asupra cititorului acea atracție ce vine dintr-o cultură excelent întreținută, dar și de la o personalitate ce știe să răspîndească simpatie. Este de regretat — și i-am împărtășit profesorului Șerban Cioculescu acest regret — că din sutele de causerii anuale,, nu s-a gîndit să extragă substanță pentru^ foarte interesante memorii. „Nu sînt încă prea bătrîn!“ — ne-a răspuns, nu de mult eminentul critic, care, la șaptezeci de ani. oferă exemplul unei impresionante pros-. pețimi spirituale. ,'



masă rotundă cultura de masă
Participă:

• SORIN VÎNĂTORU, compozitor,
• ANATOL IIIPȘA, vicepreședinte al Comitetului județean 

lași pentru cultură și educație socialistă,
• SILVIU RUSU, directorul Centrului județean lași de 

îndrumare a creației populare,
• GEORGE BARARU, directorul Centrului județean Neamț 

de îndrumare a creației populare,
• LUCIA CIREȘ, cercetător la filiala lași a Academiei,
• ECATERINA MIRESCU, metodist la Centrul județean 

Botoșani de îndrumare a creației populare,
• TUDOREL STÂNESCU, coregraf,
• CONSTANTIN STEJAR, director al Casei de cultură 

Pașcani.

A doua dezbatere organizată în acest an Ia Iași sub egida 
Centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării ar
tistice de masă a reluat de pe alte poziții problema cercetării 
și valorificării folclorului. Reuniunea venind după ancheta 
noastră „Mișcarea artistică de masă în lumina documentelor 
Conferinței Naționale a P.C.R.", în cuprinsul căreia folclorul 
a constituit o preocupare de prim plan, — preluăm cu inte
res punctele de vedere susținute în discuții, înlesnind astfel 
organele în drept și specialiștii din întreaga țară să tragă 
diferite concluzii.

INTERFERENȚE FOLCLORICE

Silviu Rusu: Propun să ne ocupăm în primul rînd de creația folclorică moldovenească în general, despre interferența dintre zonele folclorice recunoscute și despre valoarea a- cestor creații populare, conști- enți — bineînțeles — că mai avem multe de făcut pentru e- dificarea prin cercetare a personalității noastre folclorice, mai ales în domeniile muzical și coregrafic.In al doilea rînd, n-ar fi rău să găsim un răspuns la întrebarea : ce înseamnă autentic în cel mai nou înțeles al noțiunii cînd e vorba de folclor? Ce e de făcut cu acest autentic pentru a deveni bun de larg consum, a deveni deci, mai e- ducativ, mai cunoscut în mase, cu alte cuvinte cum să-1 aducem pe scena activității noastre culturale ? Adus pe scenă, mai ră- mîne autentic dansul, muzica populară ? Transmis de bă- trînul purtător din sat unui tî- năr din fabrică și cîntat pe scenă, în ce condiții mai poate fi considerat folclorul autentic?In dezbateri, am propune să se țină seama de caracterul pe care îl are creația folclorică drept formă de reflectare a u- nei anumite conștiințe a poporului pentru anumite etape istorice. „Stilizările, spectacolele noastre, sînt și ele expresii ale spiritualității populare actuale, ale construcției noi, determinată de noile condiții de viață ale poporului. (Const. Potîngă 
— „Socialismul și cultura de 
masă" — Junimea, 1972).

Și atunci, o altă întrebare radicală : folclorul tinde spre dispariție ori spre o dezvoltare similară cu a celorlalte creații artistice ?Cu cît părerile vor fi mai deosebite, cu atît mai utilă va fi discuția, întrucît folclorul e un domeniu dificil și e nimerit să ne într-ajutorăm specialiștii și oamenii de teren.
¥

Sorin Vînătoru: Folclorul e solicitat, dar și periclitat datorită mijloacelor moderne de comunicare ce conduc la șabloni- zare, influențe, denaturări. De aceea, depistarea trebuie făcută cu o filtrare atentă pentru reținerea autenticului, iar valorificarea e o acțiune de mare răspundere. Să nu uităm că județul Iași are cel puțin două zone folclorice bine conturate: Pașcani—Tătăruși și Hîrlău— Deleni—Plugari, dar nu îndeajuns de cercetate de către specialiști. Autenticul e un adevăr ce trebuie stabilit și apoi respectat în spectacol, nu artificializat de dragul succesului de public, cum s-a pretat în ultimul timp solista Maria Bararu de la „Plaiuri Moldovene1*. Sînt și dirijori ce denaturează prin introducerea de cadențe străine. Un cîntec sau un dans frumos nu au nevoie de stilizare. Dansul fetelor din Căpîlna e bun tocmai fiindcă nu s-a intervenit. La fel „Așa joacă mama me“ cules din județul Iași. In general ansamblurile cuprind prea puține instrumente popu

lare (cobze, cimpoi etc.) și lipsesc prelucrările pentru tarafe și soliști, acțiune la care trebuie mobilizate și filialele Uniunii compozitorilor.
★

Anatol Lupșa: E timpul să purcedem și la o descentralizare a gîndirii și inițiativei, cres- cînd potențialul de gîndire al județului, de pildă, prin solicitarea directorilor de cămine culturale. De cele mai multe ori cei de la centru îi dădăcesc și directorii se cam lasă pe tîn- jală. Trebuie să știm ce gîn- desc ei.In privința interferențelor șl uniformizării folclorului, ce rău e în asta ? Limba e aceeași, folclorul de ce n-ar fi ? E încă o expresie a unicității noastre. Sînt asemănări între țări vecine, dar încă între județe ? Cimpoiul e de origine celtă și a circulat în toată Europa. Autentic nu înseamnă unicat, exclusiv. Drama e atunci cînd cei de la județ corectează esența dansului sau a cîntecului din sat. Dacă se păstrează esența, amănuntele pot fi subjugate ideii de spectacol. Un ansamblu mergînd pe arie națională are dansuri din toate zonele, face, deci, Un fel de profesionism din folclor, căci purtătorii autentici au treburile lor, nu pot pleca din sat. O reprezentație axată pe autentic e doar spectacolul unui final de concurs.O problemă ce merită discuție e rolul instructorului artistic. Există țări în care specialiștii studiază folclorul, dar nu intervin. In Ungaria teatrele de 

lon ANTONICĂ : Ca ravană"

păpuși conduse de nespecialiști au prospețime și naivitate, nici o urmă de artificiu profesionist. Deci instructorul are un rol dificil, nepriceperea lui poate distruge folclorul.La noi este tendința de imitare (se zice schimb de experiență, generalizarea experienței sau altfel). Problema e : pî- nă unde imităm ? Cursurile uniformizează, impunîndu-i pe cei premiați. Totul e să imităm organizarea, dar nu esența.Să nu uităm că folclorul e o- pera celor mai talentați dintr-o colectivitate. Ne plîngem azi că folclorul nou e puțin și sărac. Dar tot noi considerăm folclor numai ce e anonim, restul fiind cult. Peste cîțiva ani toți locuitorii țării vor fi colți. Deci, va mai fi folclor ? Desigur că în sensul definiției de acum, nu. E cazul să o revizuim.Invităm ca directorii de cămine să fie antrenați în acțiune pentru că sub ochii noștri se realizează așa zise producții artistice de imixtiune în folclor cu adaosuri de cel mai dubios gust. Trebuie să fim atenți.
★

George Bararu: Grozav mai seamănă între ele discuțiile a cestea despre folclor în care punem zeci de probleme și nu rezolvăm nici una. Majoritatea dintre ele nici nu beneficiază de aportul specialiștilor, ' obli- gîndu-i pe oamenii de teren să-i substituie. De altfel să o recunoaștem : nu avem nici o facultate de folclor, nu avem de- cît voluntari specializați pentru a ocupa posturile de folcloriști. 

De cîte ori vin în contact cu specialiștii bucureșteni aflu că în Moldova n-ar exista folclor. Or, se știe, nu folclorul ne lipsește, ci folcloriștii. La Institutul de etnografie din București, cercetătorii nu cunosc decît Maramureșul și Transilvania. In situațiile lor Ia scară națională, mai are Oltenia ceva și poate Suceava. In rest ... Transilvania. E firesc deci, ca ei să deducă ce-a fost în Moldova după săpăturile din Transilvania !Vinovați sîntem noi, fiindcă așa cum se realizează culegeri de folclor literar de către folcloriștii ieșeni, ar trebui culegeri de muzică și coregrafie. Dacă admitem spiritul conser- vatorist și restrictiv al unor specialiști care nici ei nu fac, nici pe alții nu-i lasă, nu vom avea ce valorifica și pune în circulație. Deocamdată existența a- cestui folclor moldovenesc o certifică formațiile pe car" le judecăm, așa că mai bine să fim atenți cum valorificăm ceea ce ne oferă terenul, decît să ne gîndim la închiderea producțiilor în arhive. Peste o sută de ani, mai util decît o înregistrare de folclor ar fi mai util un ansamblu care să joace un dans așa cum îl avem azi. De ce această neîncredere în oamenii terenului cînd specialiștii nu vin să pună umărul ?In altă ordine de idei, nu interferențele sînt dăunătoare ci vulgarizarea, lăutăria. Chiar lașul are un ansamblu folcloric cu costume de operetă, în sticle și paiete, cînd Muzeul Etnografic al Moldovei e alături cu a-

antract

„ROMANȚELE'
Cine nu a memorat, aproape fără a-și 

da seama, și cine nu a fredonat romanțe
le eminesciene, atît de simple și totuși 
învăluitoare, atît de limpezi și, în același 
timp, atît de profunde ? Poezii ca Somnoroase păsărele sau Pe lîngă plopii fără 
soț sînt pilde ale accesibilității și, de alt
fel, popularitatea lor nu mai are nevoie 
de dovadă. Și totuși... Ce vrajă miste
rioasă se înfiripă din țesătura unor atît 
de obișnuite vorbe ? Care e secretul ? In 
ce fel cuvintele cele mai banale ,înșira- 
rea de noțiuni, succesiunea constatărilor: 
păsările se adună la cuiburi, izvoarele sus
pină, codrul tace, florile dorm etc. etc, 
dobîndesc acea stare de grație proprie 
veritabilei poezii ? S-ar părea că avem

EMINESCIENE
N. BARBU

dc-aface doar cu un pastel, deci impre
sia ar fi limitată de finalitatea descrip
ției. In fond poetul nu face altceva decît 
să alăture cîteva notații, aproape obiectiv 
comunicate. Abia în strofa a doua aflăm 
cîteva metafore dar și acestea lipsite de 
calitatea de a fi frapante : izvoarelesuspină, codrul tace, florile dorm. Dar Somnoroase păsărele nu e numai pastel, 
nu e numai descripție, după cum nu este 
nici o simplă romanță deplîngind nepăsa
rea în dragoste. Intr-o exprimare concen
trată, directă, de factură folclorică, Emi- 
nescu ne comunică o stare lirică, ne face 
să ascultăm liniștea, să percepem sensul 
universal al închiderii unui ciclu vital. 
Ele evocă o involuție ritmică, prefigurînd 

revenirea la viață, un fel de corsi e ricorsi 
in planul cosmic dar și în cel sufletesc 
împletirea celor două elemente aduce o 
indicibilă impresie de unicitate a realu
lui, o adîncă și rară putere de a concre
tiza ideea universalei armonii. Păsărelele, 
izvoarele, florile, lebăda, — deci toate 
regnurile : cel vegetal, ca și cel animal 
sau minerale sînt patronate de cosmica 
emblemă : luna.

„Peste-a nopții feerie 
Se ridică mîndra lună, 
Totu-i vis și armonie 

Noapte bună".

Alternanța constatărilor obiective, natu
rale, cu interpelarea directă, intim surdi- 
nizată a unui interlocutor bănuit, căruia 
poetul îi dorește din final în final de 
strofă : „Noapte bună ... Dormi în pace ! 
Somnul dulce! Noapte bună"., are darul 
să întrețină, să prelungească acea stare 
de vrajă atît de dificil, dacă nu imposi
bil a fi definită. Nu-i nici sentimenta
lism minor sau poezie intimistă, nici opti
mism nici melancolie, ci o stare de în- 
cîntare aproape extatică, lipsită de orice 

retorism, de o sinceritate obiectivă și in- 
teresînd nu atît individul cît genul uman. 
„Acum pricepem — arăta G. Călinescu 
după lectura unor strofe din Luceafărul 
în transpunere italiană, acum pricepem 
că Eminescu propunea lăutarilor o simfonie beethoveniană", și aici, situația se 
repetă în termeni asemănători. Intr-o ro
manță unde nuanța erotică e abia suge
rată :

„Trece lebăda pc ape 
Intre trestii să se culce 
Fie-ți îngerii aproape 

Somnul dulce" !

este ascunsă o veritabilă nestemată.
Există, desigur, anumite straturi de re

ferință în receptarea unei poezii, și Emi
nescu izbutește un adevărat tur de forță, 
estompînd virtuozitatea și interesînd, în 
același timp, toate categoriile de cititori. 
Chiar atunci cînd granița pare indiscerna
bilă, interstițiile anecdoticii lasă să pe
treacă în conștiința tuturor senzația că o 
comunicare tainică, și gravă, abia șoptită 
are Ioc, generînd o vibrație sufletească de 
un specific cu totul aparte. Este secre
tul „romanțelor" eminesciene.



mențiuni critice • mențiuni critice fără era unul 
de piele, cizme 
nă de piele, și

mina stingă o goarnă

A cu pantaloni 
de piele, hai- 
care finea in 
în care sufla 

O nouă interpretare cit putea scoțînd sunete disperate, 
Studiile cuprinse în volumul Probleme de bază ale literaturii române vechi (1972) de I.C. Chițimia privesc sectoarele de bază ale literaturii române vechi. Unele aparțin istoriografiei : Cronica lui Ștefan cel Mare (în limba germană), învățăturile lui Neagoe Basarab, Cronica lui Mihai Viteazul, Ideea latinității poporului și limbii române în istoriografia medievală și renascentistă, Izvoarele și paternitatea cronicii lui Grigore Ureche, Personalitatea și opera lui Miron Costin, Cîntecul lui Potocki (datorat lui Miron Costin), Informație istorică și artă literară în cronica lui Ion Neculce. Alte studii privesc cărțile populare : Problema raportului dintre cărțile populare și folclor, „Esopia“ în circulație europeană și românească, Alexandria în receptare românească, Romanul Archirie și Anadan, legăturile lui cu folclorul, Funcția literară națională a cărților populare. Alte articole privesc metodologia disciplinei : Metoda de cercetare în domeniul literaturii vechi, Studiul actual și perspectivele cercetării în domeniul literaturii române vechi. în sfîrșit, atenția autorului se îndreaptă și asupra domeniului literaturii religioase : Antim Ivireanul scriitor și om politic sau asupra unor probleme de interferență : Folclorul în substanța literaturii române vechi.Caracteristica esențială a acestor studii o constituie bogata informație în legătură cu izvoarele operelor a- nalizate, cu influențele venite din diferite literaturi. Se remarcă în mod deosebit discuțiile legate de raporturile culturale româno-polone. Aici, autorul studiilor respective aduce contribuții deosebit de valoroase. Este destul să amintim pe cele din studiile despre Grigore Ureche și Miron Costin, unde se lămuresc probleme rămase în suspensie de la cei mai compe- tenți exegeți ai cronicarilor în vechea istoriografie : C. Giurescu și P.P. Panaitescu.Pe lingă aceasta, fiecare studiu aduce o idee nouă, propune altă soluție decît cele perpetuate în studiile cunoscute. O altă calitate a studiilor o constituie grija de expunere metodică a problemelor propuse, într-un limbaj propriu, adecvat subiectului tratat.Vom menționa cîteva din interpretările propuse de autor. Ștefan cel Mare este ctitorul istoriografiei noastre. Punînd pietre funerare pe mormintele predecesorilor, a observat că nu se știau prea multe lucruri despre ei, deși nu trecuse un timp exagerat de mare de la dispariția pămînteană a lor. In consecință, s-a gîn- dit să pună să se scrie „letopisețul țării" însemnînd faptele din istoria Moldovei petrecute în vremea fiecărui domnitor. Om de acțiune, a impus stilul „inscripționai", sobru, lăsînd faptele să vorbească („Ștefan cel Mare, ctitor în domeniul istoriografiei").Versiunea germană a cronicii lui Ștefan cel Mare, descoperită la Miinchen, nu a fost trimisă în Germania prin solia care mergea să aducă un medic pentru domnitor. Ea a fost solicitată de umanistul Schedel, după victoria de la Codrii Cosminului. In acest scop, au fost puse în legătură cîteva persoane : un slujbaș al cancelariei lui Ștefan cel Mare care a redactat-o în limba slavă, un polonez cult ce a tradus-o în limba latină. Această versiune a ajuns în Germania, Ia Nîirenberg, intrînd în posesia lui Schedel. Mai tîrziu, cunoscutul umanist a scris o traducere dictată, pe care a transcris-o pe curat la 28 aprilie 1502. Acesta este manuscrisul descoperit de profesorul polonez Olgierd Gorka în Biblioteca de stat din Miinchen. Două argumente pledează în favoarea acestei presupuneri : 1. Lupta din Codrii Cosminului este prezentată fals față de cronica slavonă a Moldovei, ceea ce ne face s-o atribuim unui polonez. 2. Această cronică nu putea să fie dusă de solia amintită în Germania cum s-a spus, ca reclamă pentru domnitorul moldovean, întrucît Ștefan cel Mare era prea bine cunoscut în acea vreme în întreaga Europă pentru victoriile sale împotriva turcilor. (Cronica lui Ștefan cel Mare, versiunea germană).Cele mai convingătoare argumente în favoarea lui Neagoe ca autor al învățăturilor sînt paginile lirice în care voevodul plînge moartea celor două ființe iubite : mama și fiul. Construcția lor aduce aminte de producțiile populare de aceeași natură. Autorul studiului este de părere că învățăturile au fost redactate, în esența lor, de Neagoe însuși. Mai tîrziu, un călugăr le-a restructurat, făcînd interpolări cu noi pasaje și capitole. Au venit apoi și alți adnotatori. Interesantă este motivarea determinării lui Neagoe ca să alcătuiască lucrarea (p. 134—-135), după cum, bine condusă este reliefarea valorii artistice a lucrării (Paternitatea „învățăturilor" lui Neagoe).La curtea lui Mihai Viteazul s-a scris o cronică în limba slavă, nu în limba română. Afirmația lui Baltazar Walter că și-a făcut traducerea în limba latină de pe o cronică a lui Mihai scrisă la origine în limba română se datorește faptului că străinii au numit adesea limba slavonă din cancelaria românească, limbă valahă, mai ales într-o vreme cînd limba română nu era cunoscută ca limbă romanică și cînd limba cancelariei putea să fie luată ca limbă a întregului popor. Al doilea argument îl constituie faptul că în vremea lui Mihai Viteazul limba diplomatică a cancelariei Țărilor Românești era limba slavă. Anumite prelucrări ale cronicii lui Mihai — de mai tîrziu — au fost făcute în limba română. Dovadă că lucrurile stau așa este faptul că în aceste prelucrări apar slavonisme, adică urme ale limbii din care au fost traduse (Cronica lui Mihai Viteazul).Prin sublinierea ideilor de mai sus, am arătat modul original de a aborda problemele respective și logica argumentelor aduse. Un studiu foarte întins este Izvoarele și paternitatea cronicii lui Grigore Ureche. Aici sînt lămurite cu argumente convingătoare unele probleme controversate. Chestiunea „letopisețului latinesc" — despre care s-a spus că nu a existat ca izvor de documentare d lui Ureche — este identificat cu cronica lui Martin Kromer. Se lămurește și mult discutatul „letopiseț moldovenesc" care se identifică cu letopisețul intern slavonesc. In vremea lui Eustratie logofătul era destul de puternică tradiția slavonă. Tîrziu, aproape de jumătatea veacului al XVII-lea, s-a cîștigat ideea scrierii unui letopiseț al Moldovei în limba română. In acest studiu, precum și în cel consacrat discuției despre Ideea latinității poporului și limbii române în istoriografia medievală și renascentistă. precum și în cele despre Miron Costin și Cîntecul lui Potocki, autorul lor aduce copios în discuție o serioasă bibliografie poloneză, arătîndu-se cel mai bun specialist în domeniul raporturilor culturale româno- poloneze.încheiem discuția în jurul acestor temeinice studii de literatură română veche cu regretul că n-am găsit între ele cel puțin încă două contribuții : una referitoare la scrierile Iui Dosoftei al Moldovei și alta la o sinteză despre istoriografia munteană cu privire la izvoarele unora dintre scrierile respective.

I. D. LĂUDAT

în timp ce cu mina dreaptă gesti
cula neîntrerupt. Lingă el, în stin
gă, altul batea fără nici o rațiune 
intr-o tobă mare, era o minune că 
pielea mai rezista, avea lovituri 
de fierar mai mult decît de tobo
șar. Din cînd în cînd arăta cu o 
extensie a brațului drept spre ce
lălalt.

Acesta, după ce nu mai avea su
flu lua goarna de la gură, dădea 
cu limba peste buze, își arunca 
dezordonat părul peste cap, inspi
ra aer destul de zgomotos și obra
jii de un roșu bolnăvicios, rezultat 
al suflatului pînă la epuizare in 
goarnă, se mai decolorau.

Dar tocmai cînd credeai că s-a 
potolit, începea să vorbească, să 
strige, să gesticuleze, să mimeze ...

— Aici fraților și domni specta
tori Aici e fantastic!... Cu „F“ 
mare și de tipar !...

Și-și sprijinea vorbele cu un gest 
de o copleșitoare autoconvingere. 
întindea mîinile deschise spre un 
afiș foarte mare, care domina sce
na, aflat deasupra intrării, apoi 

împreuna mîinile într-un semn de 
uimire, uluire, surpriză, încîntare, 
neîncredere, toate aceste sentimen
te înghesuindu-i-se pe față, unul mai 
dominant decît altul.

Afișul înfățișa o motocicletă în 
plină viteză, înscrisă în partea de 
sus a unei sfere din care erau 
doar schițate benzile de metal. Pe 
motocicletă era o ființă, care, din 
cauza desenului grosolan nu se re
cunoștea ușor dacă era bărbat sau 
femeie.

In partea de jos a afișului stă
tea scris cu litere strîmbe dar 
mari, în cele mai țipătoare culori, 
următorul anunț:

FANTASTIC (albastru) 
DE NECREZUT (verde) 
FORMIDABIL (galben — FORMI. 
negru — DABIL) 
COLOSAL (roșu) 
și DISTRACTIV
(aci imaginația incendiase parcă 
tabloul; „D“ era roșu, „1“ albastru, 
„S“ verde, „R“ galben, „A" tot 

galben și apoi pentru o simplifi
care a nuanțelor C, T, I, V cu un 
roșu strident, iar ultima literă V 
avea o deschidere care putea sem
nifica dorința omului de cunoaștere 
în acel complex de idei.

— ... N-ați mai văzut și n-o să 
mai vedeți decît dacă o să mai in- 
trați după asta o dată. Curaj cum 
n-ați mai auzit, cum n-ați mai a- 
uzit! Inchipuiți-vă ! Merge cu mo
tocicleta într-un glob. N-are nimic, 
nu pățește nimic, deși poate muri 
în fiecare clipă. Magistral. Aici! 
Aici! Vino băiete! Inghesuiți-vă, 
vă rog, luați bilete ! Peste cinci 
minute, rețineți, nu uitați, doar 
cinci minute singura femeie din 
lume care vă poate oferi această 
priveliște...

In dreapta sa se răsucea într-o 
parte și-n alta o fată de vreo două
zeci de ani, cu o jachetă de piele, 
în pantaloni de piele cu mănuși 
de piele deși era cald, roșcată, pu
țin transpirată pe frunte și roșie-n 
obraji...

— ... n-auzi tată, azi e mai bine 
să nu dăm spectacole. Nu pot! O 
să cad! O să cad! Sînt sigură că 
o să cad. îmi tremură mîinile, de
getele ...

Avea tot timpul o privire clară, 
ochii strălucitori și un zîmbet se
nin întipărit pe față. Șoapta îi era 
întretăiată, el o auzea, înțelegea 
tot ce spuneau buzele ei abia miș- 
cindu-se, mai mult tremurînde, 
chiar și atunci cînd nu o privea, 
cînd n-ar fi vrut s-o audă...

— Intrați, intrați, vă rog, nu e- 
zitați (taci, taci din gură, avem 
sala plină, nu o să pățești nimic, 
mai intră înăuntru și te odihnește 
puțin, n-auzi, intră îți spun, bea
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un pahar cu apă, răcorește-te, nu 
putem opri spectacolele) da, da, 
intrați, peste trei minute, numai 
trei minute începe reprezentația. 
Unic ! Unic !...

Fata cu jachetă de piele, panta
loni de piele și mănuși de piele se 
îndreaptă clătinîndu-se ușor spre 
ceea ce era mai mult un vestiar 
decît o cameră. înainte de-a intra 
se-oprește lingă toboșar și-i spune, 
mi-e frică, — înțelegi, mi-e frică, 
mor de frică nu altceva, cred, că 
o să mor de tot, tu ce zici ?

Omul bate la fel de înverșunat 
în tobă cu bețele dar cînd termină 
ea de vorbit el ridică privirea, are 
ochii neobișnuiți de blînzi și-i spu
ne fetei, ai văzut țăranii, mănîncă 
pepeni, trebuie să cumpărăm și noi, 
vara asta n-am mîncat pepeni, nici 
tu nu-i așa ? Ea lasă întrebarea 
fără răspuns, intră în vestiar, se-a- 
șează pe un scaun lingă masă. își 
ia capul in mîini, șoptește fără a 
se gîndi la ceva anume, o să mor, 
o să mor. o să ...

Din infernul gălăgios de afară 
zgomotul cel mai apropiat a înce
tat, înțelege asta abia cînd îl vede 
în fața ei, de cealaltă parte a me
sei pe omul cu cizme de piele, 
pantaloni de piele și haină de pie
le.

Fata ridică ochii, ii strălucesc, 
îl imploră, nu tată, nu mă urc azi 
în glob, mîine, poimîine, mereu, 
dar azi nu, azi simt că o să mor... 
ești nebună, nebună, nu vei păți 
nimic, poți face totul ca un reflex, 
nu vei muri, atîția ani de antrena
mente, și acum ai o toană, ce ai, 
zi, ce ai ?

Vocea omului devine tot mai is
terică, mai ascuțită, ești nebună, 
pregătește-te, mă duc să-i țin încă 
vreo două-trei minute de vorbă, 
pregătește-te.

— Stai, tată ,nu pleca, dă-le banii 
îtnapoi, înțelege, peste două ore, 
peste o zi voi putea iar urca acolo, 
acum nu pot, simt cum o să mă 
prăbușesc, privește mîinile mele, ui- 
tă-te atent, tremură, observi, o să 
cad, o să mor.

Omul își încheie haina de piele 
după ce-și îndreptase pantalonii 
de piele de niște posibile cute și-i 
spune :

— Mă duc în scenă. Vii peste 
două minute. Motocicleta e în re
gulă, nu o să mori. Nu mai îmi 
spune nimic.

Cînd el închise ușa dinspre sce
nă, cealaltă se deschise și intră 
toboșarul. Fata îi vorbi:

— Ascultă, Laie, dacă mor, îna
inte de a mă îngropa să-mi bați 
Ginci minute la tobă să-mi aduci 
aminte și mie și lui de minutele 
astea blestemate.

Laie o fixează destul de ciudat, 
ochii lui rătăciți au prins în ei i- 
maginea vie și o păstrează.

— Ce ai, Laie ? La ce te gîn- 
dești ?

— 'Știi... nu-mi pot aminti... 
cu nici un chip... cele cinci mi

nute, cînd am înnebunit, și-ncepe 
să ridă ușor. Cumpărăm azi pe
peni ?

Fata nu-l mai privește, aude 
de-afară o voce care o cheamă con
tinuu și brusc se ridică și deschide 
ușa...

— ...fenomen. Nicăieri în lume 
un asemenea număr! Uitați steaua 
pe care o veți admira !

Deasupra ei se abat avalanșe de 
aplauze, saltă puțin capul. ochii 
și-au pierdut strălucirea, simte lă- 
sîndu-se peste ei o ceață tot mai 
densă.

Omul în pantaloni de piele, ciz
me de piele și haină de piele se-a- 
propie, închide deschizătura prin 
care intrase ea în sferă și îi vor
bește încet :

— Ți-ai revenit ? Știam eu că a- 
șa se va intîmpla. Nu o să pățești 
nimic.

Ea se gindește că el are un zîm
bet cenușiu, inexpresiv, că el e vi
novat dacă ea moare, că ea nu 
are nici o vină, absolut nici o vi
nă. El anunță că începe numărul 
acela formidabil, ea se uită o clipă 
la oameni, un tînăr îi face cu o- 
chiul și-i arată un baton de în
ghețată, ea simte deodată un dor 
nestăpinit de-a minca înghețată și-i 
face semn să i-l dea, i-l aruncă 
îndemînatec printre gratiile de fier, 
îl prinde, mușcă din el de cîteva 
ori, apoi îl aruncă, era amar, era 
atît de amar batonul de înghețată, 
pesemne, f " ” 
îi dăduseră și lacrimile.

Și lacrimile erau amare, așa 
buiau să fie, deveni curioasă, să le mai simtă gustul 

se gîndi din cauza asta

tre-
vru 

o dată, a- 
vea presimțirea că e ultima dată, 
muie un deget în ochi și-l puse 
pe limbă, era amar intr-adevăr, i 
se păru chiar ciudat că e amar, 
ar trebuit să fie dulce și se miră 
de amîndouă faptele.

Spectatorii o văzuseră rămînînd 
nehotărîtă lingă motocicletă și se 
gîndiră că totul nu a fost decît o 
păcăleală. In clipa următoare ince- 
~—x r picioa-

tot mai

pură să fluiere, să bată din pii 
re și să se-audă glasuri 
amenințătoare.

II văzu pe omul c„ 
piele, pantaloni de piele 
de piele făcindu-i 
elocvente, încercă 
motocicleta, avu un rateu, două, 
poi porni. își mai zise doar____
ultima dată, că o să moară și mo
tocicleta o porni într-un zbor ne
bun prin globul acela viclean, alu
necos ...

cu cizme de 
. —’ și haină 

disperat semne 
să pornească 

a- 
că-i

Uneori cinci minute înseamnă un 
veac.
Uneori cinci minute înseamnă o 
viață.
Uneori cinci minute înseamnă 
cinci minute, adică mai mult sau 
mai puțin de cinci minute, de a- 
ceastă dată n-are importanță.

După cinci minute alte cîteva 
sute de spectatori vorbeau despre 
nemaipomenita măiestrie a fetei 
cu jachetă de piele, pantaloni de 
piele, și mănuși de piele. Alte zeci 
de gură cască îl ascultau pe omul 
în haină de piele, pantaloni de 
piele și cizme de piele care-i che
ma la spectacolul următor.

— Veniți fraților! Fantastic. Cei 
care au văzut s-au convins. Aici! 
Poftiți! Intrați, intrați cit sînt 
locuri libere ! (Ai văzut că n-ai pă
țit nimic ? Ai mers mai bine ca-n- 
totdeauna. Magnific ! Și-ți era fri
că !... De ce nu mă ascultai ? Ști
am eu că n-o să pățești nimic !...

Lingă el se mișca secundîndu-l 
fata cu jacheta de piele, pantaloni 
de piele și mănuși de piele. Avea 
în mina stingă un baton de înghe
țată din care mușca rar și înghe
țata care se topea repede i se 
scurgea vicleană printre degetele 
de piele ale mănușii. Arbora un 
zîmbet gol, absolut gol, clipea din 
ochi cam des și avea o expresie 
tîmpă întipărită pe față, o expre
sie absolut tîmpă și lipsită de ar
gumente.



VICTOR FELEA:

Sentiment de virstă

Poezia lui Victor Felea este a unui sentimental declarat, care își rememorează lucid și fără prea mari regrete, viața, etapele ei, decepțiile, eșecu- rile, reușind să ne convingă de materialitatea timpului moral și biologic. E un jurnal liric melancolic, nesufocat de orgoliu sau de un exces de infatuare, ci de un scepticism necăutat. Tema celor mai multe poezii o formează meditația asupra timpului, asupra trecerii lui neîntrerupte. Tema e veche de cînd lumea și este extrem de cultivată de poeți. Victor Felea îi dă însă o nouă interpretare lirică. Timpul e intuit ca un dat al existenței, e surprins în relație nemijlocită cu sensibilitatea. Timpul biologic devine o voce, un personaj care trăiește în aceeași ființă cu poetul. Această intuiție a ’timpului ca identitate biologică, ca realitate a vieții interioare, e realizată artistic de Victor Felea într-o poezie excepțională, cu toate că unele ecouri și motive sînt bacoviene : „E tîrziu în trupul meu, e tîrziu / și aud un suspin al timpului / ce îmbătrînește în mine / și simt umbra înserării / și un ccr fără limite / ciudat aurindu-se de la un astru apus // E tîrziu în gîndurile mele, e tîrziu / ca într-un clocot obosit de atîtea / amenințări și primejdii. // O sărbătoare simplă aș vrea / cu flori și cu ierburi / cu albe poteci neumblate11 (E tîrziu). Există, de altfel, în majoritatea versurilor lui Victor Felea un fond autentic de lirism bacovian („Voi plînge singur în trupul meu / ca un clopot într-o turlă pustie11). Sau aceste versuri cu un decor și un limbaj cu adevărat bacoviene : „Un cimitir de ploi, de cărți, de violențe / Curg morții care pun la cale viața rea — / Noi stăm pe mușuroaie mari și așteptăm / Să se usuce drumurile lumii. // E frig și gîndurile-s răni adînci, murdare / Dar n-are a face — totul e ușor / Căci nu luptăm, nu ne ucide nimeni / Și t.ragedia-i plină de umor11. Bacovianis- mul poetului este însă de cele mai multe ori afectat, preluat fără măsură. Și de aceea poezia lui Victor Felea se pierde în exclamații gratuite, în texte golite de substanță, de semnificații : „Am aprins lampa evidențelor triste11, „Dorințele noastre sînt ca o zăpadă murdară ce se topește11, „Trompete ale întoarcerilor victorioase11. Exemplele de acest gen ar putea fi înmulțite și, desigur, în defavoarea poetului. Ne miră faptul că un critic subtil de poezie ca Victor Felea se lasă copleșit de banalități, de invazia L______________________________________________________  

locurilor comune. El confundă poezia de notație cu platitudinea unor cuvinte ultrabanalizate prin repetare. E o greșeală evidentă și nu ne ferim s-o facem cunoscută, căci Victor Felea nu e un poet începător care să fie derutat de magia cuvintelor, ci unul matur și talentat din generația activă, fecundă a lui A.E. Baconsky.Riscul poeziei de notație e mare și Victor Felea nu-1 învinge totdeauna cu succes. Poetul recurge la o sterilizare a emoțiilor, introduce în formule poetice gata făcute slabe ecouri ale unei insuficiente trăiri. Cuvintele sînt reci, secătuite de vibrații. Ritmul e monoton, lînced, de caravană împotmolită în deșert. Criticul dezavantajează pe poet, îl trece cu indiferență în umbră, căci numai așa ne putem explica eșecul lamentabil al unor versuri, mediocritatea lor supărătoare. Cînd își părăsește tema — timpul trăit și reflectat liric în cele mai bune texte — Victor Felea e un priceput versificator, dar numai atît. Poemul 
Frate al lucrurilor e o „fișă11 a unei justificări a artei sale poetice, o încercare de a poetiza obiectele prin e- numerarea lor la întîmplare. Tehnica retranscrierii e a lui Mircea Ivănescu. Rezultatul însă e altul : la Victor Felea descrierea devine proză, un montaj de texte voit comune, iar la Mircea Ivănescu poezie prin ironia cu care își domină pe captivantul său Mo- pete. Victor Felea se descrie, se explică cu nostalgia că timpul — violentul și necruțătorul său dușman — l-a trădat —, și că ceea ce i-a mai rămas e numai cîntecul : „Vă cînt sentimental și poate cu mici izbucniri nepermise / o lucruri din preajmă, lucruri solide și pline de unghiuri / și pline de stări adormite și de calme tăceri / retrase atît de adînc în jocul discret al contrastelor / o cărți și reviste creioane poșete și cești de cafea / ghivece de flori și perdele și lăzi farfurii de perete și căni / un fier de călcat și mănuși cutii de țigări și chibrite / un măr o lămîie o plasă un pix o cutie „Corina11 / și-a- tîtea cîte mai sînt între patru pereți, între opt și așa mai departe / în luptă cu timpul suspuse atîtor capricii și legi obosite / mă simt și eu printre voi asemenea vouă / un frate și nu un stăpîn un fragment printre alte, fragmente / un întreg printre alte în- treguri un destin printre alte destine / intrat ca și voi în aceeași durată în a- ceeași istorie / o pașnice lucruri zestre bogată ușoară a celor cinci simțuri / ce-aș fi eu fără voi și voi fără mine ce-ați fi / abstracții idei ale altor idei purități în mișcare perpetuă joc infinit / dar iată sîntem prezențe imagini / pe care un sînge secret și suav le unește și le ține-mpreună11. Descrierea obiectelor sfîrșește într-un prozaism evident. Și poemul Clujul folosește aceeași tehnică, iar descrierea devine, prin aglomerări de locuri comune și de entuziasme facile, un reportaj.Victor Felea e un poet în critică și mai puțin un critic în poezie.

Zaharia SÂNGEORZAN

____________)

CONSTANȚA BUZEA:

Leac pentru îngeri

Privite în ansamblu, așa cum ne-o prilejuiește volumul Leac pentru îngeri, versurile Constanței Buzea dezvăluie virtuțile și viciile liricii așa-zis feminine, care își fixează, de vreo două decenii încoace, trăsături stilistice de decor, și chiar de esență relevante, diferențiindu-se, uneori cu timiditate, alteori cu îndrăzneală, de poezia tradițională. în general vorbind, epitetul „feminist11, folosit altădată cu nedreaptă condescendență pentru compoziții puțin afectate și ingenui despre fluturi, viței, copii și personaje de poveste, a devenit impropriu, iar critica literară, intuindu-i îngustimea de sens, i-a restrîns, tacit, tot mai mult, sfera de circulație. Căci poezia „feministă11 actuală (și Nina Casian, Constanța Buzea, Ana Blandiana, Gabriela Meline- scu constituie exemple ilustrative), este viguroasă, sobră, intens problematică. Trebuie exclusă ideea că Otilia Cazi- mir ori Magda Isanos sînt lipsite de stil sau că ar fi posibile ierarhizări valorice în favoarea generației Constanței Buzea, să spunem. Faptul că li s-a a- tribuit calificativul, pentru noi cu o vagă intenție peiorativă, „feminist11, dovedește tocmai prezența neîndoielnică a unui sistem de elemente poetice transfigurate cu mare rafinament în sfera artei. Termenul în discuție este malițios deoarece conduce, împotriva intenției, la o compartimentare pur formală. Poezia însă este poezie și se definește prin ea însăși. în momentul în care dispar formele decorative, pretexte, în fond, de constituire a imaginarului și de comunicarea impresiei estetice, floră, faună, imagini de album etc., cine garantează că poezia devine superioară artistic, majoră ? De ce opera Cavalerii apocalipsului să pară superioară unei stampe japoneze ? Ele sînt tipuri de creație diferite care conduc fantezia noastră spre un loc comun : întinsa împărăție a frumosului, cum ar spune Hegel. De vină sînt criteriile noastre de apreciere, adesea simpliste, pur psihologice. Simpla abordare a temei ori a motivului, acceptarea ori neacceptarea unei teze, încadrarea sau neîncadrarea într-o atmosferă nu sînt suficiente pentru asigurarea calității poeticului.Dacă recunoaștem existența a două generații poetice distincte, aceea a Oti- liei Cazimir și cea a Constanței Buzea, 

avem în vedere totuși criterii empirice, cu precizarea că ele sînt destinate unor compartimentări rigide și nici nu țintesc ierarhizări valorice, ci posibilitatea situării compozițiilor în perspectiva poeziei și atîta tot. La Otilia Cazimir domină atitudinea contemplativă, statică, de idilizare a decorului natural, surprins în toată puritatea lui, sau de idilizare a biografiei redusă la vîrsta mitică a copilăriei. Este o certă distanțare de realitatea concertă, de evadare într-o lume devenită iluzie, unde ochiul este uimit de prea multă culoare, de imagini plăcute, de amintiri dragi. Constanței Buzea îi este proprie atitudinea activă, de provocare a concretului, care se refuză mitizării și contemplării. Ea se recunoaște numai în prezent, în gesturi și obiecte comune, cre- ind mereu antiteze, surprinzîndu-se în situații echivoce, nesigure, după scheme cunoscute : somn-veghe, viață moarte, existență-neexistență. La Otilia Cazimir epitetul ori metafora se lasă ușor descoperite, fiind răsfirate cu grația boabelor de rouă rătăcite prin iarbă. Ele nu par de loc spectaculoase și ostentative, ci modeste, puțin cochete, menite să încînte privirea și să se fixeze apoi în memorie ca niște lucruri devenite familiare. In Leac pentru îngeri, metafora este maiestoasă, amplă, amenințătoare, o avalanșă de grohotișuri verbale care inundă spațiul și timpul poetic, cre- ind senzația de întunecată solitudine. Biografia poetei nu se descifrează din mici întîmplări versificate cu grație, ci capătă sens poetic după lectura întregii cărți. Unele cicluri de poeme sînt astfel plasate în structura volumului, încît dezvăluie cicluri ale existenței în sens filozofic. După o lungă serie de sonete care obligă spiritul să nu-și găsească astîmpăr într-un decor imaginar de o ariditate severă 
(Sala nervilor), autoarea mai propune încă două texte, în încheierea volumului, evocînd secvențe biografice din anii copilăriei. Acest aparent happy- end ar fi fost perfect justificat în altă etapă a istoriei noastre literare. Astăzi ar da impresia unei soluționări simpliste. Autoarea însă nu a conceput simple evocări în ultimile sonete, ci a implicat al doilea sens, complementar, care crează iarăși impresia antitetică de natură existențială, dimensionînd întreaga semnificație a destinului poetic. De unde pînă acuma sonetele anterioare păreau incolore, amorfe, ele se luminează dintr-o dată de sens pînă și în alcătuirile lor cele mai intime. Este un exemplu de modul în care se dezvăluie valoarea simbolică a artei. Din păcate, în volumul Leac pentru 
îngeri descoperim întinse pasaje prozaice, lamentări și confesiuni plate. Cu toate acestea, el cuprinde destule elemente interesante pentru a contura profilul poetic al unei întregi generații așa-zis „feministe11.

Magda URSACHE 
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TEOHAR MIHADAȘ:

Trecerea pragurilor

încordarea și închietudinea sînt stările proprii poeziei Iui Teohar Mihadaș. Eul liric este constrîns, persistent pînă la monotonie, de forțe adverse vag conturate pentru a nu pătrunde în la fel de difuzele „țărmuri nirvane11, unde s-ar afla mult rîvnitele „o- doare interdicte11. Poate de aceea „n-are / Ispită în el mai dulce mîhnitul călător // Decît să stea pe rînapustiei rezimat11. Efectul persecuției unui „pedepsitor dâimon11 este înregistrat în amănunt, fiecare poem 

devenind un fel de „giudeț al sufletului cu trupul11 sau, cum ar spune autorul însuși, o luptă „între ce e și nu-i“. Izvorul tensiunii rezultă clar din opoziția etern-efemer, atît de productivă în lirica tuturor timpurilor. Aici însă emoția poetică se întemeiază pe reflecție, în timp ce percepția vie a realului se estompează, totul fiind imaginat la scara omului cu majusculă și nu a individului. Tonul orgolios cedează rar în fața depresiunii provocată de o nepotolită sete de absolut, de etern, solitudinea fiind proiectată în „genunile-n- stelate11. însingurarea aceasta, într-un spațiu fără nume și fără culoare, nu reușește să devină dramatică. ..Nemuritor și rece11, poetul construiește versul sever (pe alocuri se recunosc ușor acorduri din Arghezi și Blaga), adăugind cam fără discernămînt arhaisme și regionalisme.In piesele erotice, pentru că nu este un sentimental, lui Teohar Mihadaș nu-i rămîne decît să clameze patetic, parcă din trîmbițele lui Stamatiad : „Vino-mi acum întreagă-n așternut / Minunea mea din raiul dimineților11. Cînd se desprinde din galaxii și uită de obsesia „mumiilor originale11, poetul alcătuiește un 

poem intitulat Duminică ce s-ar putea rezuma (și aici \ se cuvine specificat că îl numim astfel din lipsa unui termen mai propriu, deoarece știut este că poemul e tocmai „ceea ce nu se poate rezuma11) cam astfel : despărțindu-se de un prieten și scoțîndu-și mîna din buzunar pentru cuvenitul rămas bun, poetul pierde „hîrtia de o sută11, prilej potrivit pentru columne de regrete („Aș fi băut cu dînsa, aș fi iubit cinstit11), temeri („N-aș vrea s-o știu ajunsă pe mîini de pehlivan11), speranțe („Măcar de-ar fi găsit-o un ucebist în praf_ / ori un elev, să meargă la cinematograf ...“). Și după ce sînt trecute în revistă „lucrurile toate, pe cîte le-am pierdut11 încheie (finit coronat opus) melancolic, fără a ști prea bine pentru ce : „Am lăcrimat la geam și-am fluierat un lied11, probabil concomitent. Cum revenirea aceasta pe Terra e vădit prozaică în lipsa unei tente de umor, îl preferăm pro- iectîndu-și fantezia în „nemișcatele, în ele, eleații11.Metafore memorabile în întoarcere, Amintire, Trans
figurări, Regrete.

U. M.J



ACHIM STOIA despre
FESTIVALUL BEYREUTH ’72

Principala atracție au constituit-o, firește, spectacolele Wag
ner, șapte opere în patru serii: teatrologia permanentă formată 
din Aurul Rinului, Walkiria, Siegfried și Amurgul zeilor plus 
trei opere altele în fiecare an, de astă dată Tannhăuser, Lohengrin și Parsifal și o lucrare scrisă la 21 de ani, Dragoste timpurie Și interpretată de tineri în festival. Aceste specta
cole, o afirmăm cu toată greutatea, au depășit perfecțiunea. 
E tot ce am auzit în viața mea mai desăvîrșit ca interpretare 
și montare, atît de desăvîrșit incit, după Beyreuth nu mai poți 
asculta Wagner în altă interpretare. Soliști selecționați din lu
mea întreagă, o orchestră magnifică sub baghete celebre, mon
tare modernă prin concepție și realizare, dar fără a trăda 
fundamentele tradiției și-o notă aparte — comportarea sălii, 
au făcut ca spectacole ce durau circa 7 ore să pară scurte.

Anul acesta împlinindu-se — la 22 mai —■ o sută de ani 
de cînd Richard Wagner a pus prima piatră a teatrului său, 
festivitățile au avut o strălucire în plus, atrăgînd pe lingă 
invitații de onoare, in rîndul cărora am avut cinstea de a mă 
număra, un public meloman numeros din toate continentele.

Consecvent principiului lui Wagner, teatrul proiectat de el 
pare modest ca exterior, în hlamida lui roșie de cărămidă 
aparentă patinată de vreme, dar întinerită de soarele verii, 
însă interiorul e pus sută la sută în serviciul sunetului, fiind 
o sală de concerte ideală. Modul în care e construită fosa 
imensă și in general arhitectonica sălii, după planurile mare
lui compozitor, asigură o acustică perfectă, forța orchestrei 
neacoperind vocile soliștilor. Aflăm că, așezind piatra funda
mentală, Wagner a rostit : „Fii binecuvintată piatră și rămîi 
pentru totdeauna aici, sigură și solidă", iar într-o capsulă 
metalică el a închis aceste versuri: „Depun aici o taină care, 
deși închisă pentru totdeauna, atît cit piatra va dura, ea se 

va dezvălui lumii“.
In adevăr, plecînd de la oricare spectacol wagnerian, co

pleșit de măreție și istovit de aplauzele finale (de fapt, che
marea interpreților constituind un al doilea spectacol), nu poți 
să nu admiri modul în care la Beyreuth totul e pus în slujba 
muzicii intr-un mod civilizat, cuceritor. Ieșind de la „Amur
gul zeilor", în tăcerea reculegerii, fără aplauze, așa cum a 
hotărît titanul, mă gîndeam ce inoportune sînt aplauzele pen
tru fiecare arie de operă, ele rupînd vraja spectacolului, fără- 
mițînd atenția. Wagner a avut grijă să facă ordine și în men
ținerea atmosferei. De altfel, cîrculînd in orășelul cu toponi 
mie wagneriană (Lohengrinstrasse, Cosima Wagner strasse, 
Rheingoldstrasse etc.) te convingi că nu există vitrină, inte
rior de magazin, obiect de amintire turistică, care să nu stea 
sub semnul acestui colos, din a cărui spiță participă la fes
tival un urmaș: regizorul Wolfgang Wagner, care a montat 
„Aurul Rinului". Pină și la farmacie, un Wagner în halat alb 
picură medicamente pentru bolnavi. Mitul Richard Wagner 
planează autoritar și tutelar peste toate, introducîndu-te, par
că, în atmosfera bperei. •k

Conservatorul din Iași a trimis la festival o orchestră re
dusă, sub bagheta dirijorului Ion Baciu. La Beyreuth, para
lel cu tradiția, se desfășoară mari manifestații de muzică 
contemporană, la care participă tineret din aproape toate ță
rile lumii. Muzicienii vin aici nu pentru a concura, ci pen
tru a învăța, încadrîndu-se intr-un program de lucru foarte 
riguros, iar la sfîrșit concertind sub baghete prestigioase. Se 
formează o orchestră pentru muzică de operă și alta pentru 
cea contemporană. Spre cinstea noastră, (de altfel Orchestra 
Conservatorului din Iași a fost singura formație românească 
invitată), toți instrumentiștii au ocupat pupitre de bază în 
orchestra festivalului, dovedindu-se, după afirmația lui Her
bert Bart, directorul Festivalului Wagner, cei mai discipli
nați și serios pregătiți.

Ca unitate independentă, românii au executat concertul 
festiv „Trei piese pentru orchestră" de Constantin Silvestri și 
au susținut concerte educative atît la Beyreuth cit și la Stubseide, 
un orășel apropiat. In afară de concerte, au participat la co
locvii și au stabilit relații cu colegi din toată lumea. M-am bu
curat de succesul lor, mai ales că a fost cea de-a treia vizită a 
noastră în R.F. a Germaniei, iar la sfîrșit ni s-a adresat invita
ția specială pentru Festivalul-1973 cu rugămintea de a aduce 
o orchestră mai numeroasă, ceea ce ne-a sporit încrederea în 
valoarea noastră și în locul pe care lașul îl cîștigă în ieranhia 
mondială.

*
La plecare ne-am luat rămas bun și de la titan. Mormîntul 

lui și al Cosimei Wagner, născută Liszt, e în grădina casei în 
care au locuit. Nici un fel de piatră tombală, doar un răzor de 
flori roșii intr-un cerc de copaci seculari, o flacără între siluete 
deșirate spre cer — adevărat decor wagnerian. Titanul nu are un 
loc de odihnă anume, el e peste tot la Beyreuth, ca și în parti
turile pe care le luăm cu noi, plecînd spre Iași.

Am plecat cu amintirea unui lucru desăvîrșit.Consemnat de
Al. ARBORE

Scenă din „Parsifal", actul I

— Dați-mi citeva date autobio
grafice (viață, școală, meserie).— In ordinea impusă de dv.,: sînt născută la Brăila, iubesc Dunărea și lumea lui Panait Istrati. Am fost păpușar, apoi actriță la Baia Mare și Timișoara. Sînt căsătorită cu actorul Papii Panduru. Am un băiat de 14 ani. Studiile de regie le-am terminat la clasa profesorului Ion Olteanu. In institut am lucrat pe texte de V. Vo- nețki (Ușa), Ingmar Bergman 
(Pictură pe lemn), August Strindberg (Cea mai tare și Domni
șoara Iulia la Teatrul Național din Craiova), Byron (Cain), Euripide (Bacantele). Examenul de stat — Pescărușul de Ce- hov la Teatrul Național din Iași.

— Ați fost actriță. De ce ați 
părăsit meseria și v-ați făcut 
regizor ?— Nu am părăsit meseria : munca mea e o continuare, iar experiența trecută, necesară. N-aș putea fi regizor dacă n-aș cunoaște „tainele scenei" și mai ales psihologia actorului, dacă n-aș ști să mă lepăd mereu de ceea ce înseamnă balast la un moment dat.

— Puteți sintetiza crezul dv. 
estetic ?— Crezul meu nu este de ordin estetic. Tot ceea ce construiesc răspunde unei alte nevoi, mult mai profunde. Cînd citesc un text, el îmi sună în- tr-un anumit fel. Instinctul meu. dacă vreți, mă avertizează de la prima lectură printr-un sistem de alarmă care nu mă înșeală niciodată. Acea revelație unică, primordială, constituie nucleul viitorului meu spectacol. Tot ceea ce urmează, documentarea riguroasă, alegerea colaboratorilor, structura pro- priuzisă a spectacolului — duce doar către formă, către imagine.

— Ce preferințe aveți (drama
turgi, regizori, actori) ? De ce 
îi preferați ?— Vă referiți la compatrioți, probabil. Atunci : Sorescu, Bă- ieșu, Mazilu, D.R. Popescu, pentru cinste. Penciulescu,. Es- rig — pentru ținuta lor în primul rînd etică. Olga Tu- dorache, George Constantin, Gilda Marinescu, Constantin Rauțchi, Liviu Rozorea, Gina Patrichi ; este o listă lungă din care nu lipsesc nici actori ieșeni.

— La care spectacol țineți cel 
mai mult (din cite ați făcut) ? 
De ce ?— Iubesc multe momente ale spectacolelor mele, nici unul în întregime.

— Cum vedeți raportul din
tre real și fantastic ? Cum defi
niți fantasticul in teatru ? Ce 
loc ocupă fantasticul in con
cepția dv. estetică ? Cum se tra
duce el în spectacole ? In care 
spectacol ați fost mai mult pre
ocupată de raportul real-fantastic ?— Firesc. In teatru granița între fantastic și real e, practic, inexistentă. Consider fantasticul un aspect al realității. In spectacolele mele poarta spre această zonă a spiritului e totdeauna deschisă. Mai preocupată de raportul real-fantastic am fost în Peer Gynt, datorită structurii textului.

— Ați montat Cehov, Ibsen, 
Moliere. Nu mă mir, firește, că 
vă atrag marile valori ate tea
trului universal, dar nu cumva 
vă sperie riscul ? A merge la 
sigur nu-i cumva și o dovadă 
de lașitate ?— Citesc mai multă dramaturgie originală decît credeți și aș dori mult să am șansa de a spune într-un spectacol ceea ce am spus cu piesa Ecaterinei Oproiu în Polonia. De altfel curajul riscului l-am avut cu textul lui Chitic atît de puțin apreciat de unii critici. Din păcate, eu depind de o instituție al cărei program de perspectivă nu coincide întotdeauna cu al meu. Riscul nu mă sperie. „Viața mea în artă“, e un continuu risc. Nu merg la sigur abordînd clasicii. Pur și simplu învăț. In 

orice breaslă, ucenicia se face întotdeauna la un mare maestru.
— Ce înțelegeți prin lașitate 

în artă ? Ați întîlnit-o ? Ați 
trăit-o ? Cum poate fi ea evi
tată în teatru ?— Prin lașitate înțeleg teama de răspundere, oportunismul care duce inevitabil la minciună. O întîlnesc, firește. în teatru, ca și în viață, ea nu poate fi evitată deoarece este o condiție a existenței comode.

— Dar prin curaj în artă ce 
înțelegeți ? L-ați întîlnit la al
ții ? Dv. ați fost vreodată foar
te curajoasă ? Cînd ? Ce a ie
șit din asta ?— Prin curaj înțeleg cinste, fidelitate față de propria-ți credință chiar atunci cînd ea con

ȘTEFAN OPREA:

21 întrebări

pentru

CĂTĂLINA 
B U Z O I A N U

trazice o „carieră" pe plan social, nu eroism, mai degrabă modestie. Am întîlnit de multe ori exemple de curaj, l’înă acum viața nu m-a pus în situația de a fi foarte curajoasă, în meserie vreau să spun. îmi exprim foarte clar punctul de vedere, iar în repetiții urmăresc foarte riguros acest punct de vedere, doar atît. Dacă vreți, o dovadă de curaj a fost atunci cînd am regizat Peer Gynt. Poate imperfect, el înseamnă pentru mine, totuși mai mult decît ceea ce mi se oferea anul trecut în locul celor două spectacole pe care le repet abia acum.
— Care credeți că vă este lo

cul in regia românească ?— Locul meu este modest. Sînt un soldat. Un pion al unei partide ce se joacă de mai mulți ani. Sînt ancorată prin formație și credință de o concepție care nu e tributară, cum cred unii dintre dv., unei forme și unei vîrste, ci unui adevăr de viață care se impune cu necesitate. Noi numim acest adevăr luciditate.
— Care sînt valorile ce vă 

fac să prețuiți „noul val" de 
regizori din care sper că vă so
cotiți parte integrantă ? Ce vrea 
această regie tînără ? Vine ea în 
contradicție cu vechile valori 

sau este o continuare calitativă 
a acesteia ?— Nu socotesc regia tînără „un nou val“. Ea este continuarea marilor experiențe trăite de generația care ne precede și care ne-a servit drept școală. Mă refer Ia regizorii care au reușit să înscrie la un moment dat teatrul românesc în aria valorilor internaționale. Mai tîrziu ei înșiși au fost influențați, la rîndul lor, de suita de discipoli, între care unii străluciți ; acesta e un proces firesc.

— Cum vă explicați relativa 
indiferență a regiei față de dra

maturgia românească actuală ? 
Credeți că e vorba de un 
subnivel al acestei dramatur
gii sau regia a devenit prea in
fatuată ? Credeți că o drama
turgie națională poate progresa 
dacă nu e jucată ?— Cred că sînteți greșit informat. Regia actuală e foarte interesată de avîntul dramaturgiei originale. Nu e vorba de un subnivel al acestei dramaturgii. Ceea ce este bun este recunoscut fără echivoc la bursa reală a valorilor. Există însă o avalanșă de pastișe ale realității, care se vor și se pretind reale. Ele sînt niște copii ieftine, lipsite de valoare, însă prin accesibilitatea lor, necesare. Față de aceste produse neautentice, confecționate după rețeta cea mai sigură a impunerii lor 

într-un repertoriu, pot exista și anumite rezerve, chiar și atunci cînd rețeta reușește. Nu cred că dramaturgia originală poate progresa dacă nu e jucată, dar cred că dramaturgia originală se poate plînge de orice în afară de faptul că nu e jucată. Cînd apare o piesă bună, teatrele și regizorii se bat pentru ea. Apar și se joacă apoi atîtea piese mediocre și slabe încît numai publicul e de vină că le suportă. Ele sînt la fel de nefaste ca și tablourile proaste, florile de plastic sau produsele de artizanat.
— Ce fel de oameni vă plac 

mai mult ? Mă refer, firește, la 
oamenii de teatru.— Cei talentați și muncitori.

— Sînt aproape sigur că ad- 
miteți ideea personalității polarizante în teatru, și regizoare 
fiind, bănui că socotiți că o 
asemenea personalitate nu poa
te fi decît regizorul. De ce cre
deți că in teatrul românesc — 
cu foarte puține excepții (din 
care mie, cea mai convingătoa
re mi se pare a fi excepția Ciu
lei) — nu avem asemenea per
sonalități ? Ce calități și ce de
fecte i-ar trebui unui om de 
teatru ca să fie o asemenea 
personalitate ? Vă doriți să a- 
jungeți intr-o zi personalitate polarizantă ?— Personalități polarizante sînt și au fost destule. Amintesc doar ce a reușit Penciulescu la Teatrul Mic, Coman la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț (folosindu-se de cei mai buni regizori ai momentului), a- nul trecut Harag la Tg. Mureș. Admir programul de perspectivă actual al Teatrului Național din Cluj. Personalități polarizante sînt toți regizorii de prim rang : Esrig adînc și scînteie- tor cu trupa lui devotată, Manea, care a reușit la Sibiu, 



Timișoara și Turda să depășească dificultatea de a fi urmat, Șerban care electriza pur și simplu colectivele în care lucra. Dacă îmi doresc așa ceva ? Dar •eu sînt convinsă că am fost întotdeauna, în Institut sau aici, 
•o personalitate polarizantă. Știu că posed capacitatea de a convinge și modela un colectiv. 
Calități ? — Talent, fără îndoială. Puterea de a face apostolat, de a urmări un gînd tre- cînd peste piedici : culise, formații (găști), prejudecăți, inte- ■ese, nepricepere, neînțelegere, ierție ; curajul de a suporta un jșec, de a învăța din greșeli, de a ști să alegi și să renunți, să te lupți, să impui un crez, o linie directoare. Apoi perseverența.

Defecte ? Unul singur. Un soi de inumanitate fată de tine însuți. Să uiți că exiști, să te con

funzi cu ceea ce dorești să realizezi. Inumanitate față de ceilalți, cărora e necesar să le pretinzi totul, fără sentimentalism, ■cu riscul de a fi acuzat de tiranie. Altfel nu se poate. Orice concesie, orice compromis nă- clăiește totul în zeama călduță a oportunismului. Nici față de public nu sînt îngăduite concesiile. Un public trebuie ținut treaz, nu răsfățat cu bomboane fondante.
— Care este, după părerea dv. 

cea mai mare calitate a aces
tui moment teatral românesc ? 
Dar cea mai mare carență a 
lui ?y — Sinceritatea, setea de adevăr, depășirea formalismului. Teama de răspundere. Automul- țumirea. Demagogia.

— După părerea dv. ce raport 
■este în teatrul românesc între 
artă și funcționarism ? Cine do
mină ? In ce constă funcționa- 
rismul ? In cazul că socotiți a fi 
predominant funcționarismul, ce 
propuneri ați face pentru schim
barea raportului ?— Vedeți — cuvîntul acesta „artă" are la noi mai multe înțelesuri. Astăzi, însă, teatrul depășește sfera artei. Astăzi teatrul înseamnă în primul rînd o ■atitudine. A fi indiferent, a trăi izolat în sfera principiilor tale ■estetice, a face „artă pură" poate fi admirabil, dar și comod in același timp. A fi meșteșugar, a admite ceea ce un teatru îți oferă la un moment dat, fără ■ca acea propunere să atingă fibrele cele mai intime ale unui ■creator, înseamnă funcționarism. Funcționarismul nu are totdeauna o accepție peiorativă. El poate însemna și „a-ți face meseria". Cu toții funcționăm, primim un salariu, îndeplinim ■niște directive. Modul în care sînt înțelese, însă, aceste directive diferă. Intr-un fel funcționezi flancat de mari autori, capodopere și zguduitoare revelații morale ale contemporaneității, pentru care îți asiguri drept 

colaboratori cele mai prestigioase nume ale unui moment teatral, într-altul atunci cînd joci piesuțe oarecare, impuse de conjuncturi și interese, pentru care nici un om serios nu s-ar angaja. Atunci colaborezi cu cine acceptă. Schimbarea raportului ține în primul rînd de conducătorul instituției, de animatorul momentului teatral într-un a- numit loc. Nimeni nu te împiedică să realizezi un moment strălucit dacă știi să acționezi cu inteligență și fermitate. De obicei, însă, momentul rămîne moment, durează o stagiune sau două, apoi încep nemulțumirile, luptele intestine și tot edificiul se năruie, pentru a se ridica în altă parte cu aceeași credință absurdă în durata lui. Teatrul este astăzi o meserie care cere o serioasă specializare, ca și ingineria de pildă. Cunoștințe 

vaste în filozofie, psihologie, sociologie, capacitatea de a vibra la cele mai contradictorii aspecte ale lumii contemporane. O informație riguroasă, „la zi", în toate domeniile și implicit în cel de specialitate. Un critic al revistei dv. se plîngea, pe bună dreptate, de faptul că nu avem criterii comune de apreciere. Este adevărat. Ceea ce se predă în ultimii ani în Institut, ceea ce se realizează acolo, este absolut necunoscut publicului și uneori chiar presei de specialitate. Noi întîmpinăm mari dificultăți chiar în lucrul cu unii actori, crescuți — evident — în- tr-altă școală. De aceea găsim mai ușor puncte de contact cu generația noastră (deși nu întotdeauna). Eu nu cred, totuși, în această împărțire arbitrară a generațiilor. Un actor bun rămîne tînăr întotdeauna și am acum exemplul uimitor al d-nei Margareta Baciu. Există însă Ia alții (indiferent de vîrstă) sentimentul ascuns al incapacității lor, spaima că nu pot realiza ceea ce le ceri. Pentru a fi actor contemporan nu sînt necesare astăzi numai calitățile indispensabile : fizic, glas, dictie, temperament, talent. Teoriile teatrale ale ultimelor decenii nu sînt doar eseuri pentru un public elitar. ci corespund necesităților spirituale și practice ale lumii contemporane. Larga lor răspîndire ar pune un semn de egalitate între cei doi termeni ai actului teatral : creatorul și spectatorul sau criticul. Țin minte cît de uimită am fost la consiliul artistic, după „Pescărușul", să constat că o singură persoană (care, întîmplător, a- vea drept subiect al lucrărilor de doctorat Cehov) cunoștea bibliografia pe care îmi sprijineam punctul de vedere asupra textului. E necesar apoi să poți a- precia lucid, sensibil natura personalității creatorului, structura lui intimă, pentru a-i putea detecta mijloacele de investigație ale realității ca și mijloacele de exprimare artistică.

— Ce veți lucra în această 
stagiune ? V-ați ales piesele du
pă anumite criterii artistice ca
re vă interesează și vă cores
pund sau v-au fost repartizate 
pur și simplu ?— In această stagiune lucrez două dintre spectacolele propuse pentru anul trecut. Anul a- cesta aș fi dorit să încerc „Trei surori" de Cehov și „Păsările" de Aristofan, propuse de mine, de asemenea, în anii trecuți, dar nu am această posibilitate. Este important totuși, pentru acest moment al devenirii mele profesionale, contactul cu celebra capodoperă a literaturii universale, romanul spaniol renascentist „La Celestina", inexplicabil necunoscut pînă acum marelui public din țara noastră ; ca și lucrul pasionant pe texte avant- pașoptiste, reunite pe marginea piesei lui Alecsandri „Iașii în carnaval" sau „Un complot în vis". De asemenea sper să mi se realizeze proiectul de a monta scenariul „Sub fruntea noastră e lumea", din proză și versuri eminesciene.

— Credeți că „interesele" dv. 
ca individualitate artistică se 
conjugă cu interesele instituției 
pe care o slujiți ? Cum ? Au 
fost și momente de dezacord în
tre acestea ? In ce a constat 
dezacordul, ? Cum s-a soluțio

nat ?— Uneori, da. De altfel, tenacitatea mea e bine cunoscută și nu mai provoacă discuții inutile. Lucrez ceea ce cred eu că mă poate ajuta în depășirea u- nui punct mort, ceea ce mi se pare că e deosebit de important la un moment dat (de aceea regret nespus cînd un proiect în- tîrzie un an, doi). întotdeauna opțiunile mele au servit teatrului. Dezacord a fost atunci cînd mi s-au repartizat „din oficiu" piese în care nu credeam sau pe care le consideram neimportante în acel moment teatral. Cu orice risc, am preferat un refuz categoric.
— V-ați socotit vreodată ne

dreptățită ? Ați nedreptățit vre
odată pe cineva — instituție, 
individ ? (am în vedere, firește, 
numai munca artistică).— Orice om are impresia u- neori că este nedreptățit. Poate că am socotit nedreptate atunci cînd un spectacol ca Adela s-a jucat o singură dată. Sînt sigură că teatrul ar fi avut numai de cîștigat exploatîndu-1. Sau pentru că Bolnavul închi
puit nu a fost dus în București, măcar după succesul din Polonia. Dar sînt situații neimportante. Nu-mi dau seama dacă eu însămi am nedreptățit pe ■'ineva. In munca noastră dreptatea e relativă.

— Sînteți satisfăcută de con
textul artistic în care lucrați ? 
E pasibil acesta de îmbunătă
țiri ? Dacă da, cum vedeți îm
bunătățirea lui ?— Nu sînt pe deplin satisfăcută de contextul artistic în care lucrez. La Iași există o trupă bună, incompletă dar bună, însă o generală mentalitate provincială în sens de claustrare regională cum rar am întîlnit. Să ne înțelegem. Climat provincial poate fi și în București, climat neprovincial la Piatra Neamț sau la Tg. Mureș. Noi spunem însă: „Teatrul Național" și cu asta sîntem liniștiți. Teatrul Național înseamnă pentru unii fie spectacole-mamut, apoteotice, istorice — stil manual școlar, fie piese „pentru plan", fie acele „necesități" care de fapt nu sînt niciodată necesare.Am fost emoționată anul trecut citind despre turneul la București al teatrului din Tg. Mureș. Ii felicit pe colegii mei care s-au unit la Cluj sub o direcție nouă și au elaborat acel serios plan de perspectivă. Eu

crochiu

LUCRURILE SEARA
Val GHEORGHIU

Seara, lucrurile se gudură la picioarele noastre, noi ie pur
tăm un pic de trufie, dar ne aplecăm cu dreapta, să le mîn- 
gîiem colțurile, ne înclinăm de mijloc, lorzi, le giatulăm gudu- 
răturile cu o înșelătoare atingere, hai treacă de la noi, zicem, 
ri-avern timp pentru așa ceva, dar o m'ngiiere, două . ..

Intrăm în halat.
Pe masă, sub lumina de pai copt, se află marea natură 

moartă. In mijloc, pe mahonul lucios, farfuria de lut ars, 
sprijinită în trei picioare-toarte, cu patru mere galbene, care 
sub paiul copt bat în bulgări de chihlimbar, lingă ea, aproape 
sub ea, scrumiera neagră, un papuc de Marginea, cu pu
țin scrum în talpă, am fumat dimineață, înainte de a lua
liftul spre cer, in stingă marii farfurii teancuri cu chitanțe,
ACHITAT, și mai la stingă, spre fereastră, odalisca de ala
mă, piesă veche, Renaissance, zice-se, știi tu, din excursia
aceea in Turingia, in colțul din dreapta, opus odaliscei, un 
fluier crestat, dat cu baiț roșcat și inflorat cu albastru, Tir- 
pești, elementul autohton, mai încoace, spre încăpere, sub 
nas s-ar spune, un dicționar vechi, incomplet, legat în 
piele cafenie, probabil un rătăcit Tiktin, mai mult ca orna
ment, un pix, o lamă de ras, o sticlă cu lavandă triplă, o, 
ieșirile noastre parfumate I, chibrituri, ciocan, cuie, lingura 
de pantofi. . .

Dimineața, cînd bruma îngroașă antena neagră a televi
zorului, fumăm iute o țigară și luăm liftul spre cer. In cer 
totul e abstract. Ora șapte, opt, nouă, ore în șir capul 
nostru gîndește mai mult și mai fin chiar decît un compu
ter. In imensele birouri și in imensele hale de deasupra sînt 
de rezolvat o groază de probleme complicate. . .

Seara însă nu avem încotro, luăm liftul și coborîm iarăși 
între lucruri, între bietele noastre lucruri, intrăm în halat, 
aprindem lumina de pai copt, lucrurile se gudură din nou Ici 
picioarele noastre, noi le purtăm un pic de trufie, dar tot ne 
aplecăm cu dreapta și le mingîiem colțurile.

Seara lucrurile...

Ion ANTONICĂ : „Gura satului"nu sînt mulțumită de repertoriul nostru, am mai spus-o, nu sînt mulțumită de toți colaboratorii noștri, nu sînt mulțumită de locul nostru actual în mișcarea teatrală națională și internațională. Am scris un articol în revista „Tribuna", poate l-ați citit, nu vreau să repet. Aici se discută mult despre tradiție dar se uită un lucru esențial : că cei care au instaurat actuala tradiție au făcut-o în modul cel mai revoluționar, răs- turnînd o altă tradiție, alte prejudecăți.
— Ce dorințe aveți, ce planuri 

de viitor ? Ce așteptați să vă 
ofere teatrul ?— Aș dori să lucrez mult, tot timpul. Cînd nu muncesc sufăr cumplit. Cînd spectacolul meu cu Salonul nr. 6 de Cehov nu

s-a putut realiza, m-am îmbolnăvit grav. Nu aștept să-mi o- fere teatrul nimic. E datoria mea să am grijă de mine însămi. îmi doresc să fiu mereu trează, lucidă, nemulțumită, curioasă și dificilă cum sînt a- cum. îmi doresc o experiență nouă cu fiecare spectacol. îmi doresc să depășesc neîmplinirile și să-mi pot vedea întotdeauna clar greșelile și limitele. îmi doresc să nu ajung vreodată să-mi invidiez colegii pe care acum îi stimez și îi iubesc. îmi doresc să mă iubească întotdeauna cîțiva actori așa cum mă iubesc acum cîțiva, iar eu să le pot fi întotdeauna devotată ca acum. îmi doresc să simt de fiecare dată ca pînă acum, ca acum, că viața mea atîrnă de spectacolul pe care îl realizez în acel moment.



GEORGE LESNEA
printre flori 

am promovat spre mai clare priveliști prin 
tragedie o iubire frîntă de oboseală mă 
strigă de după colțuri de stradă cine ești 
ce vrei trebuie să fie liceenele de odinioară 
atît de premiante la săruturi

ION CHIRIAC
el

Tăcerea doarme-n iarbă jos 
Și răsuflarea ei adie. 
Visează-un vișin somnoros 
Sub acele-i cu gămălie. HARALAMBIE ȚUGUI
Rid trandafirii suitori,
Prin straturi crinii fac pereche 
Și o bătrînă printre flori
Se plimbă singură și veche.

între clipe

Nefigurat, îmi pare, că totul se reduce la 
o piatră

Pe el îl întîlnesc într-un văzduh de piatră ... 
De boarea sufletului lui nu mișcă nici o frunză 

și curată 
Doar inima-i vibrează și se contopește-n piatră.

Un trandafir de dragoste îmi spune,
O crizantemă arde-n arome semn de moarte...
Chemat mă știu de-acest pămînt precum un 

mire

Toate un templu mi-au părut sub cer 
Un templu care s-a temut de el
El însuși templu-a fost dar în alt fel 
Vis dulce cu singurătate-n el.

*

Tot aici mi-i cimitirul 
Viselor de foc. Te-ntoarce 
Și-ai să vezi că dintre Parce 
Una-i rupe vrăjii firul...

Minate umbre către-un smîrc de zare 
S-a stins dulceața vîntului. Și, lin 
Mă-mbracă valul în armuri de soare 
Ca flacăra un vas de caolin

Deodată s-a-nclinat puțin, 
C-un slab surîs de grea tristețe, 
A-ntins o mînă către-un crin 
Ca s

Un țărm intins sub streșini de il 
Și-n pleoapele bătînde fluturîn 
Provincie a dulcilor confuzii 
De țărm și mare logodite blind

Te așteptăm, visîndu-te, 
’ădurile spre ele cînd 
Zhemat mă știu de fieca 
n veșnicia cu lumini de

Venind din țărm de veacuri, de departe.

simboluri

nocturna

din pomii pe sub care cei singuri

cu grijă adunați-le mai bine 
și dați-le vreunor trecători 
sau duceți-le fraților mai mari — 
vor fi lovit și ei simboluri uneori

NICOLAE TATOMIR
anaconda

WSggK WîsftȘ

Fanteziei vagabondezi 
Fu țirsit să stea-n casteîu 
De sub apă, cînd crenelul 
Doarme-n umbra Anacondei.

— jur pe murmurul <j£harp
Că de-aici mă trag. Dă-mi d 
Tac^-ncolăcit ca fuiniil, 
Anaconda, tristul șarpe.

ii

Cui vorbise vagabondei 
Fantezie ?Numai ape... 
Și-un vîrtej, tot mai aproape, 
Șerpuind ca Anaconda

Vechi profeții pierdute în nisipuri 
Și-n guri de scoică murmurînd ascult 
Repovestite-n tot atîtea chipuri 
Neînțelese ca un rit ocult

Și-nfiorarea dură de-a pricepe 
Aceste voci ce-mi stau la căpătîi 
Pe dedesubtul mării cînd începe 
Mirafâol

OVIDIU GENARU

poem
Ce-am făcut toată vara ce-am iubit 
am trecut pe sub plopi rînjind mînat 
de-un gînd secret spre locuri virane 
unde nimeni nu m-aude cum îmi judec steaua 
călăuzitoare oho ce vorbe grele i-am spus 
apoi m-am retras în minele părăsite de 
smaralde acolo da temerarii pot cîștiga bine 
cu prețul vieții acolo da îmi voi 
întemeia o casă pentru că n-am streșini 
pentru atîtea lacrimi 
ce-am făcut toată vara

Dar dragostea se stinge, sinucigașă
ȘL..Ăș& cum mor dragostele de obicei

Chemat mă știu de stele ca un clopot
In hăul unde mas-au morții mei.
E cîntec și durere la un loc, —
Și sînge și pămînt în acest grai
Chemat mă știu de mări cu voci prelungi 
jmfiecare. răsărit de mai

Pe el un vis încă și azi îl simt 
Vis tulburat profund de gînd 
11 tot aud căzînd, căzînd.. • 
In marile viitori din vînt.

Și-l văd din nou într-un văzduh de piatră
Doar sufletu-i vibrează și se contopește-n piatră 
Statuia visului l-așteaptă întristată
Și moartă, în aceeași piatră.

IN Ml

Castanele, copii, nu-s pentru jocul vostru 
pentru voi acest joc e prea greu — 
cîndva pe străzi loveam și eu castane 
și iată-mă lovit în dragoste mereu

de-aceste fructe ale așteptării 
o, dacă de la început știam, 
scăldat în șoapte, gustul fericirii 
de mult l-aș fi primit sub orice ram 

nu vă jucați cu fructele-așteptării 
—• mi 
căci ele sînt simboluri ale statorniciei.. . .-w sas. n bh

O 1

toamn
N-am uitat graiul florilor
Doar glasul cucuvelei
Nu-1 mai pricep.

Adie mireasma răcoroasă-ntr-una 
A proaspătului, veșnic eter.

Prin aer aripi nevăzute 
Au rupt o pînză de păianjen.

s DANIEL LASCU

-e milă pentru voi cînd veți fi mari —

castanele, copii, nu-s pentru jocul vostru 
pentru voi acest joc e prea greu — 
cîndva pe străzi loveam și eu castane 
și iată-mă lovit în dragoste mereu

w __ _ I Ic O? ini i MI i
NICOLAE TURTUREANU

&

ața 
gșbaua

________ ___ ____ . 
iși desface trupul pasărea cenușie 
cu o aripă taie munții Măcinului
cu cealaltă brațele tale 
care-mi aduc pe-o tipsie de aramă 
felii de lumină

geana mi-a înlăcrimat retina 
trăim în morți, murim în vii

n-am mai văzut de mult cum se scaldă 
frumoasa fără corp în nisipul 
uitării și rouă o absoarbe
prin călcîi
cum bărbatul îi sculptează chipul 
în care ea refuză să rămînă 
și pasărea se înalță și recade 
în ochiul orb 
ca-n veșnica fîntînă.

I

pastel interior
Septemvrie în grădini calcă tandru prin 

HI HI IU sil oleandri și vînt, 
pufos și zgribulit ca un pițigoi bărbătuș 
Toate-srmCiși limpezi aici, toate-s liniștitoare ! 
Neoanele orașului, vorbele lui nu răzbat 
în chilia-mi cu licurici și rouă cântătoare...

Doar poveștile nostime despre Bizanț, 
doar triunghiul virginal mă duc pe potecile 
unde clipocesc frunzele plopilor de faianț 
Ia șoaptele lumii dând la o parte crengile...

Trec dincolo, în lanurile acelui dinadins 

e-o fulguire de vorl 
<> lacrimă pe căite $irlllwls fc i ’L-
Ființa înnoată totuși, dând la o parte 
tăcerile și moartea însăși care-a nins afară 
cu albul înșelător al sângelui în noapte 
strigându-mă pe nume într-o doară...

de părelnici sori în care orice muritor

ngl
w

icantic surâs, 
ns-o. un fior...

Va veni și ziua aceea, domnule Septembre, 
când tu însuți ai să mă rogi să-ți dau deslegare 
veșnicia s-o scoți de urechi din tenebre 
și s-o dai de-a dura la vale...

GEORGE CHIRILA
martorul

Sîngeră-n sîmburi lumea de osia-i desprinsă, 
cădem într-o osîndă nevolnic amîndoi 
călcîiu-atinge norul spinii deschiși în muguri 
descoperă cu clipa uimiții umeri goi;

Sublim învins și aspru crescut din începuturi, 
tărîmul se desleagă de matca lui și curge 
cu aburul suflării nepotolit în ciuturi, 
fii martorul acestei geneze Demiurge !



RADU CARNECI
o, amintiri, ochi 

ai începutului verde
O, amintiri ! Ochi ai începutului verde.
In copilărie, parcă eram ! Tainele așteptau 
In coaja lor dulce. Nori de aur pe cer 
și roșu sîngele în mine se pregătea.

Tu niciodată nu vei ști ruperea aceea, 
despicarea nervilor și dorul topindu-mă. 
Chipul meu ca o icoană tăcea, 
de rugăciuni subțiat, întors către tine.

O, puritate ! Ochi ai începutului verde ! 
Mare e liniștea în care vreau să coborv 
și soarele și norii de aur și pădureț# 
de așteptare. O, amintiri, aminti

Puteam ca-ntr-un final ciudat și tragic 
Să ne dăm sîngelui cu ardoare 
Ne-mpresuraseră mistreții la o bătaie doar 
De pușcă și nici nu mai aveam scăpare.

Și nu știu dacă eu, sau tu, sau nimeni 
Vreo vorbă a rostit. Atîta era
De limpede văzduhul și de simplu 
Și orice sunet prisosea.

Să culegem piersici sîngerii 
a mai dispărut un dor în ape. 
Parcă-aș mușca din cer o stea 
să mă știu de fructul zării-aproape.

CATALIN BORDEIANU
patria

Și au venit în urmă și ne-au scos 
Din locu-acela și-au gonit mistreții 
Și-ai plîns deodată și-ți juca 
drică focul <cela pe zăpada feții.

MM»
mit, știu bipe, ca să "pleci

., t’âpul țineai ne-ntors și drept 
vai plecat știind că-n fi

Sălbătăcit, la fo<

O, patria, ce limpezimi închide 
sub leagănul semințelor.. . Izvorul 
coboară-n oasele pămîntului cu dorul 
hotar solar secundei din abside...

oezia

PAUL BAL

ine, sufletul

Apoi mi te-ai descoperit ! 
acum păsări se leagănă. Pă: 
dinspre tine. Ca un danga 
O, amintiri ! Cîmpie de

ION HURJ

te, vino !

între fire a albastre
Iată vine prin ferestre 
O încercare de străpungere 
Prin apa crudă căzînd dintre ape.

Fusese încă noapte atunci
Prunci răzvrătiți în geamuri
Se plîngeau contra migrării,
Eu printre ei murmuram cîntec vechi.

Mișcarea aceasta era grațioasă, 
Lebăda albă înota în noroi 
Și căutîndu-și lumina pierdută 
Venea printre noi de departe.

Fusese încă noapte atunci;
O, ce înșelăciune în laboratorul imens, 
Doar nici o putere
Nu era egală cu ea însăși!

Fire albastre, albastre
Anunțau sărbătoare nemaivăzută 
Dar somnul veghea apa crudă

AL. JEBELEANU
ezitări

Scrii poezii. Tîrziu 
Alintul și misterul 
Te-aud cum peste

Mult prea iubite, doamnă de cicoare 
pe stema vindecată-n trupu-ți sacru 
alunecă-n vitralii străluminînd drept astru 

^planeta — ca o eră de cîntec înspre floare ...

timpului meu

Pulberea cuvioasă a nopții și sîmburii 
de măslin clătinîndu-se și balansul 
memoriei rochia de lămîie-a miresei 
atît de aproape atît de departe j

vîslele de argint și timpanul și ramura 
de care atîrn și din care-mi cioplesc 
armele și statuia de platină cornul 
cu limpezi semințe și dulce risipă

o, ceasul de taină și imnul și paserea 
oarbă a nemuririi și oasele vechi de corăbii 

și cornul și eu care scriu despre tine 
în cetatea învăluită în liniște.

înnobilează clipa supusă de idee 
căci elanul ne arcuiește pur 
în pace hieraticul contur

cînd inima e suliță de-argint ori cheie
prin spițele luminii. ..

O, patrie, izvor pyeasfînt, poet și lege-a firii !

........HMWMW MIM—■■ ...

TELIANA DELIA BEIU

Creștea din timp, spre el dimensiune. 
Sau poate zvonul troicilor de-argint... 
Tu cine ești, nu-ntreb pe oarecine, 
Ci pîntecul pendulelor cu cînt .

Trecea un vînt, pe el cuvîntul
Ca palma neștiutului alint.
Ne-am fost născut prăpăstuiți în sine : 
Semnul egal între ce cred și simt.

iarbă caldă

tu vezi

ată năruire 
împliniri.

VASILE MIHAESCU

ANA MAȘLEA

De rătăceam, nu bunul ca pomană 
Cătam ca flamură în vînt.
Priviți în ochii mei, voi, oameni: 
Nu cer ce cred, nu pierd ce sînt.

Nu spintec minunea crescută pe ceas 
O oră de cîntec, o oră de pace
O oră de zîmbet, o oră de pas, 
O oră de cîntec, o oră de pace...

Sști toată poezie.
Jdaia ta și mersul.
ipe, cerească, imiți versul, 

Turnînd cleștar în mine din falsa ta magie.'wags?'’’ ■
feoapele subțiriNepăsători par plopii 

Un faun ireal urcase să| 
Arhitectura toamnei. S 
Pe trupurile noastre avidft

Spre asfințit căderi cu-
Cu roșul voluptos și dur, rubens 
Aștern melancolii cu ezitări lunare. ''

Păstrează-ți poezia cu sacra ei fervoare^?
Sub ceruri cîte stoluri se tînguiră-n vad 
Păstrează-ți poezia ! O sfarămi ! printr-un 

gest !

OVIDIU HOTINCEANU
la focu-acela

îți mai aduci aminte cea de pe urmă iarnă 
Cu aerul lovind copacii beți
Pușca împotrivindu-se inimii, oarbe
Și noi împresurați de urme și mistreți ?

Iarbă caldă și grasă, oare cum 
ai crescut pe pieptul meu ? E noapte 
somnul cu pajiști lunare de spini. 
Iarbă, sună în cer semințele-ți coapte 
și eu nu pot sufla să te scuturi...
aștrii dorm candizi în descompunerea 
ce a fost imperator peste-o lume de fluturi 
Iarbă trupul meu sincer, razele morții 
îmi luminează pleoapele 
calul de umbră cum t 
sufletul iubitei.

m putut să trăim

culegătorilor 
piersici

Să culegem piersici verzi 
de la rădăcina cîntătoare.
Umblă ploaia prin copaci albastră 
și de inimă aprinsă moare.
Să culegem piersici aromate 
galben-brun în arderea de vară. 
Umblă dragostea prin iarba rea 
și-ar dori în verdele-i să moară.

ANGELA TRAIAN 

dialog de toamnă 
dragul meu, să îndrăgești merii
(i-am spus
în una din întîlnirile noastre 
întîmplătoare)
să-i iubești ca și cum m-ai iubi 
nu înțeleg nimic 

mi-a răspuns
— să iubești norii, desăvîrșiții nori, 

călătorii
— de ce ?
— pentru că-i iubesc și eu

pentru că-i iubesc ca pe niște frați 
de sînge
ca și cum și eu aș fi un nor
(de fapt, tu trebuie să știi:

— și eu sînt tot un nor.)
— aha, am înțeles, am înțeles,

acum am înțeles...

și de atunci iubitul meu 
iubește numai norii.



M
ă gîndesc la foloasele unei traduceri integrale în limba română a fragmentelor rămase de la presocratici, așa cum sînt strînse la un loc în celebra ediție Diels-Kranz. De vreme ce o traducere integrală a acestor fragmente nu a fost făcută, după cîte știm, în nici una din limbile moderne, se poate pune întrebarea : de ce una în limba română ?Să ne luăm îndiasnirea de a răspunde : deoarece cultura noastră are cîteva titluri deosebite care o apropie de presocratici ; poate și o bună înrudire în spirit, cum nu au alte culturi.Că lumea presocratică este, 

geografic cel puțin, la ea acasă în spațiul românesc, o arată faptul că istoria vieții urbane din acest spațiu se deschide cu Histria, colonia Miletului. Dacă istoria gîndirii filozofice începe cu „milesienii" Thales, Anaximandru și Anaximene, cam în același veac al VII—Vl-lea cînd se întemeia Histria, de ce să nu ne închipuim că în cetatea aceasta, pe care am știut să ne-o însușim atît de bine prin cercetările asupră-i, se va fi aflat vreun prieten, un discipol sau măcar un cititor — în iernile lungi dobrogene — de-al gînditorilor milesieni ? Alte spații geografice din Europa intră mai tîrziu în istoria culturii și civilizației ei. Spațiul nostru in
tră odată cu începuturile.Și nu e vorba de începuturile gîndirii filozofice. Cine deschide 

pentru întîia dată culegerea fragmentelor din presocratici a- re surprinderea — și poate în- cîntarea — să vadă ce tulburător și greu se desprinde gîndi- rea rațională de cea mitică. Legendarul Orfeu sau Epimeni- des, un Ferekyde învățător al lui Pitagora sau un Acusiloos, sînt încă în plin mit. Dar și pe linia aceasta spațiul în care trăim s-a înfrățit cu spațiul legendar, de vreme ce Dyonisos, al cărui cult îl slujea Orfeu, era de undeva din vastul cuprins tracic, Orfeu însuși venea din lumea tracică de unde avea să se ivească și Dioti- ma, învățătoarea lui Socrate.De altfel, dacă punem în lumină solidaritatea istorică a marilor spirite proletice din spațiul nostru cu marile spirite, deopotrivă profetice și raționale, din lumea p-esocraticilor, a- tunci cum să lăsăm neinvocat faptul că Zaimoxis a fost, după Herodot, „sclavul" lui Pitagora, ceea ce a însemnat pînă la urmă discipolul și împlinitorul gindului pitagoreic despre nemu’ire, pe pămîntul dac ? Platon îl și citează cu venerație, atît pe această linie cit și ca medic adevărat, tămăduitor al trupurilor prin medicina sufletului. Cum să lăsăm neamintit faptul că din spațiul nostru, sau din cuprinsul larg în care intra și spațiul nostru istoric, Grecii antici au avut de primit cîteva lecții ?Dacă un popor și cultura lui au dreptul să se revendice și 

de la proto-islorie, nu numai de la istoria lor, atunci iată că astfel, istoric și geografic, cultura noastră ar trebui să fie mai apropiată decît altele de lumea presocraticilor. Dar ne-ar plăcea să putem spune că înrudirea aceasta nu e numai externă, ci și de spirit și literă. Căci în literă chiar, nu deținem oare, ca români, singura limbă în care „elementul" presocraticilor TOaoiXetOV să fi supraviețuit? Nu știu bine cînd a intrat cu- vîntul „stihie" în limba noastră. Dar chiar de ar fi făcut-o tîrziu, pe linie neogreacă, încă felul cum am știut să-l folosim — „ale lumii stihii patru" — ne-ar putea arăta o a- numită înrudire cu perspectiva mitic-rațională a „elementului" din gîndirea presocratică. Pînă și faptul că stihia noastră face calea întoarsă de la principiu rațional la mit, ar putea arăta că între felul de-a gîndi al grăitorilor chiar fără prea mult duh filozofic, de pe arcul Carpaților și grăitorii de aleasă filozofie, iviți și ei din ceața miturilor, este o înrudire măcar pe linia sensibilității filozofice.Ne place deci să spunem aceasta, pentru litera învățăturii presocratice, după cum în largul gîndirii românești de mai tîrziu, fie că este a diecilor traducători, fie că e a cronicarilor și a lui Cante mir, fie în sfîrșit că este a unui Hasdeu, Conta însuși, Pârvan, Blaga, ar putea fi regăsită o funcție a mitului, a simbolului sau măcar — la Conta — a înțelesului originar al unduirii materiale. In spațiul acesta peste care au vegheat atîtea glorioase ursitoare, ceva ca o vocație speculativă în spirit larg, presocratic, ar putea fi la locul ei.Cînd, așadar, o parte din lume se întoarce astăzi cu atîta interes către presocratici — unde este atrasă deopotrivă de îndrăzneala acestora de a fi unilaterali, cît și de cumințenia lor de a sluji forme de armonie universală — există lumi, ca a noastră, pentru care întoarcerea aceasta de o clipă spre o mai bună trimitere înainte a gîndului contemporan, este ușor de făcut, căci ea reprezintă 
ca și o confundare in adincu- 
rile proprii.Fie deci aceasta îndreptățirea și nădejdea sub care ar putea să apară, într-o limbă de care nu știau nici histrioții și nici a- depții lui Zalmoxis, unele din gîndurile de capăt și de început care-i vor fi încercat.

NOTE LA TIMPUL-EPIC, 
LA TIMPUL — LIRIC

Privit prin prisma unei realități dinamice, cum e desigur existența, cri prin prisma unei literaturi dinamice, cum e epica, Timpul poate apare, mi se pare, mai cu seamă ca un „loc al evenimentelor*1. Privit însă prin prisma liricului, adică a unui act — să-i zicem, sentimental, de reflectare și totodată de refractare a lumii înconjurătoare, a întîmplărilor, parametrilor și semnificațiilor ei, Timpul ne poate apare și ca un „ritm curgător al energiilor posibile", neperisabile, veșnic muabile, „plastice", recunoașterea lui în substanța operei de artă nefăcîndu-se calendaristic și factologic, adică pur și simplu pe baza enumerării sau a aprecierii calitative a unor fapte petrecute, ci, din fericire, prin acceptarea și specularea creatoare,_ insolită _ și generatoare de frumos și inedit, a mai sus-numitului ritm interior al firii, coordonată a devenirii continue și nelimitate.Dacă am reuși să stabilim, de comun acord autori și cititori, cît de cît, diferențele subtile privind ceea ce este Timpul în miezul faptic, al realității, măsurabil cu ceasul în mînă, sau dacă vreți cu ceasul atomic, atunci am putea trece și la depistarea Timpului-liric. la particularizarea și localizarea formelor lui de ființare în metaforă, în comparație, în verb poetic, dacă unii pot concede că există si verbe pur și simplu poetice, particulare și specifice, estetic neconfundabile.Arta pare să opereze, de ordine (pentru cititorii neinițiați), cu un Timp banal, timp general, omogen și mecanic.Același timp, pentru cei mai mulți, cu cel din atletism, tehnică, fizică sau isterie ; curba timpului acesta pe care ne-am putea permite să-l numim, în cadrul eseului nostru : comun, se anunță în esență unitară, simplă și dinamistă (prin excelență) ; cu alte cuvinte, acest timp nu e, nu riscă să afle nimic mai mult decît O' înșiruire de evenimente.Repet, în cazul epicului, și asta numai pînă la un punct, pentru că există multe piese care, aparținînd formal epicului, se reclamă ca aparținînd interior unei modalități lirice de trăire și expresie a materiei literare, a decantării ei din viață ; această reprezentare, a- ceastă „etichetă" a timpului se poate recomanda pînă la un punct drept exactă, drept convingătoare, creindu-se astfel impresia falsă că Timpul ar fi el înstuși un Impuls, sau un punct nodal al evenimentelor, că el ar determina în mod obiectivist, într-un fel sau altul, existența subiecților, ca și, mai tîrziu, proiecția ei în proză, ori poezie epică, că ar purta adică, sub orice zodie, oricînd și oricum, însemnele Realității, deși am putea spune noi, aparentele însemne ale unei realități trunchiate, consemnate numai, nu trăite în esențe, cu patimă, definitiv, cum credem, numai lirica poate.Eroii lui Homer, cei ai lui Vergilius, ai Iui Herman Melville sau Rebreanu au impresia, odată cu autorul lor și cu, probabil, un mare număr de cititori ai lor, că Locuiesc Acționînd în Timp.Timpul-eplc se măsoară în cazurile citate ca și în infinit de multe altele (literare) prin numărul călătoriilor, al morților, al răniților, furtunilor, nașterilor, înmormîntărilor, bolilor, bătăilor, prin convalescențe și căsătorii, prin fidelitate trecătoare _ sau permanentă, prin momente și manifestări ale geloziei, prin luări de sclavi, atacuri, zidiri de case și plantări de pomi.Mult mai întinsă, mai multicoloră, mai transparentă și în același timp mai adîncă apare analiza așa-numitului timp-liric, cel despre care T. S. Eliot scrie : „Timpul prezent și timpul trecut / Sînt poate amîndouă prezente în timpul viitor..."In vers, la fel ca în cazul oricărei arte ce se bazează pe dublă emoție, de creație și receptare, Acum-ul metaforei se dilată fantastic, capătă proprietăți incredibile și covîrșitoare ; miroase, are formă, volum, duritate, mișcare independentă, mișcare conjugată, el tinde neapărat către curgere universală (chiar dacă alege ca exemplificare perisabilitatea muzicală a crinilor) și obligă pe fiecare cititor să intre în propriul său timp liric, care modifică, care reinventă și redimensionează lumea și astfel cititorul însuși poate avea șansa să devină la fel de subiectiv cum era chiar creatorul în momentul „stării de grație" poetice, să uite deci convenția timpului obiectiv și obișnuit și să participe în acest mod la cunoașterea, la trăirea poetică, treaptă de extremă elevație a existenței cotidiene. Ajungînd pînă la timpul- liric, cunoscătorul de poezie parcurge, pe urmele artistului adevărat, drumul către nemurire, către raportul perfect egal dintre repaus și mișcare, care se poate numi adesea și Eternitate a cuvîntului, a emoției.
astronomie

Întîlnire cu draconidele?
Sîntem contemporam cu o puternică expansiune a omului în cosmos. Mereu noi și noi nave, cu sau fără oameni, sînt trimise în spațiu. Dar, pentru a asigura siguranța acestor expediții este necesar să se cunoască pericolele ce pîndesc pe temerarii exploratori. Este încă vie în memoria milioanelor de oameni odiseea e- chipajului „Apollo-13“. „Opera", care era să ducă la o catastrofă, ar fi putut fi cu ușurință făcută de o particulă cosmică aflată pe o orbită circumsolară. Asemenea obiecte se numesc corpuri meteoritice. Orbitele lor în jurul Soarelui sînt foarte diferite. In unele cazuri însă aceste corpuri sînt grupate în jurul unei orbite medii, formînd un veritabil roi sau un curent meteoritic. Ciocnirea unei nave cosmice cu un curent meteoritic îi este fără îndoială fatală. De aceea o sarcină deosebită a astronomilor, mai ales în această perioadă, este de a preciza poziția curenților meteoritici în Sistemul solar. Cînd un corp meteoritic intră în atmosfera terestră cu o viteză de cîteva zeci de kilometri pe secundă, prin frecare cu aerul se încălzește pînă la incandescență și produce fenomenul luminos de „stea căzătoare", în limbaj științific denumit meteor. Trecerea Pămîntului prin- tr-un curent meteoritic duce la producerea unor veritabile „ploi de stele". In acele momente se pot număra zeci de mii de meteori pe oră. Astronomii pot determina în acele momente, cu mare precizie, elementele curentului, cum ar fi radiantul, frecvența meteorilor, viteza, înălțimea 

și alte caracteristici, care în cele din urmă permit localizarea în spațiu a curentului meteoritic respectiv. Radiantul este punctul de pe cer în care, din cauza perspectivei, converg traiectoriile meteorilor. Localizarea lui într-o constelație sau alta dă denumirea roiului meteoritic. Astfel, meteorii din prima parte a lunii august pornesc dintr-un punct situat pe sfera cerească în constelația Per- seu. Din această cauză curentul meteoritic respectiv a primit denumirea de curentul meteoritic al Perseidelor. In geneza curenților meteoritici un rol deosebit îj poartă cometele care, fie prin dezagregare, fie prin acumulare gravitațională, contribuie la înmulțirea corpurilor meteoritice în apropierea orbitei lor. De aceea, în unele cazuri curentul meteoritic mai este denumit după „cometa mamă". Astfel, curentul despre care vom vorbi pe larg în cele ce urmează este legat de cometa Giacobini-Zinner, ce a primit denumirea de curentul meteoric al Giacobinidelor. După radiant, care este situat în constelația Dragonul, el este cunoscut și sub denumirea de curentul meteoritic al Draconidelor. Prin ce este deosebit acest curent meteoritic vom vedea în cele ce urmează. Cometa Giacobini a fost descoperită în anul 1900 și redescoperită de Zinner în 1913 (de unde și denumirea). Perioada revoluției acestei comete este de 6,5 ani, iar distanța la Soare în momentul periheliului, de aproape exact o unitate astronomică (distanța Pămînt — Soare). La începutul lui octombrie, Pămîntul intersectează orbita acestei comete. In anul 1933, cînd Pămîntul a traver

sat orbita cometei Giacobini-Zinner la 80 de zile, după ce însăși cometa trecuse prin nod, s-a observat o bogată ploaie de stele căzătoare. Fenomenul s-a repetat cu o și mai mare amploare în 1946, cînd Pămîntul a traversat orbita cometei la numai 15 zile după cometă. Determinările radiantului l-au situat în constelația Dragonul. Momentele de maximă activitate a Draconidelor sînt în zilele de 9 și 10 octombrie. Fluxul maxim de meteori, este, după unele calcule, de peste 100.000 de meteori pe oră, durează însă puțin, circa 3 ore, ceea ce dovedește o puternică concentrare a corpurilor meteoritice în jurul orbitei medii. Viteza lor geocentrică este de 23 km/secundă. Studiile efectuate a- supra acestui curent meteoritic au arătat că particulele componente nu se află dispuse exact pe orbita cometei, ci puțin în afara ei, înaintea cometei, și în interiorul orbitei, după cometă. Perturba- țiile produse de planeta Jupiter asupra orbitei cometei pot face ca acest curent să se îndepărteze de Pămînt, din care cauză Draconidele nu se vor mai observa. Dar perturbațiile pot avea și un caracter periodic, cum prea bine este exemplificat prin cazul cometei Wolf I. Astfel, după o perioadă de absență, Draconidele pot reveni pe firmamentul nostru. Tocmai acesta este rolul prezentului material, de a atrage atenția cititorilor asupra posibilităților repetării fenomenului în zilele de 9 și 10 octombrie ale acestui an. Spectacolul, asemănător cu un sui- generis bombardament cu rachete, putem recunoaște că, deși este inofensiv, este departe de a fi psihologic vorbind, liniștitor. Semnul de întrebare din titlu se datorește acțiunii perturbatoare a lui Jupiter, care face fenomenul invizibil. Este bine, deci, ca fiind în așteptare, această întîlnire cu Draconidele, în cazul cînd va fi vizibilă, să nu ne surprindă.
Virgil V. SCURTU

Dan MUTAȘCU

Ion ANTONICĂ : „Duet*
cronica O 10



comemorări

VASILE PÂR VAN
sau

condiția i
Aproape fără excepții marii 

istorici și-au formulat, acciden
tal ori sistematic, crezul profe
siei. Kogălniceanu a făcut-o în 
celebra prelegere academică din 
1843, luînd învățătură de la is
toricii vechi, precum Lucian, 
dar și de la cei mai apropiați: 
Karamzin, Ranke ș.a. La fel a 
făcut Bălcescu în nu mai puțin 
celebrul Cuvînt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor (1845), cu o armătură teore- 
ffcă demnă de stimă, tot astfel 
va proceda Hasdeu schițind, in Istoria critică (1873), un verita
bil decalog al tagmei. Cu un 
mai accentuat spirit de sistem, 
Xenopol avea să expună, spre 
sfirșitul secolului, Principiile fundamentale ale istoriei (1898), 
în timp ce N. Iorga împărtășea 
eruditele și luminoasele Generalități cu privire la studiul istoriei.

In ceea ce-l privește pe Vasile 
Pârvan, istoric, arheolog și filo
sof de prestigiu de la a cărui 
naștere s-au împlinit 90 de ani, 
el a făcut in repetate rînduri 
reflecții asupra disciplinei isto
rice, incercind să-i fixeze statu
tul încă în vremea școlarității 
sale. Firește, ulterior el și-a îm
bogățit și nuanțat concepția me
todologică, însă in linii mari a- 
ceasta era formulată sub înriu- 
rirea lui N. Iorga și D. Onciul, 
în momentul cînd pleca pentru 
specializare în Germania. Este 
o etapă decisivă pentru forma
ția istoricului, a cărei examina
re sugerează cîteva constatări 
cu privire la concepția sa, for
mulată mai tîrziu în cele patru 
lecții inaugurale (Idei și forme istorice, 1920). La această etapă 
ne vom referi aici, incercind să 
desprindem exigențele pe care 
tînărul istoric le formula cu pri
vire la practica disciplinei sale.

Intîia condiție la care se gin- 
dea Pârvan, in această tenta
tivă, era cunoașterea perfectă a 
domeniului. Citindu-l, intr-un 
articol despre Rolul monografiilor în studiile istorice (1904) pe 
Fustei de Coulanges in legătu
ră cu dificultatea de a ajunge 
la sinteze durabile („une vie 
d’analyse pour une heure de 
synthese“ !), el nu ignora nici 
celelalte învățături extrase din

storicului
memorabila Histoire des institutions politiques de l’ancienne France : modul în care se co
munică rezultatele cercetării 
trebuie să fie în același timp 
agreabil, plin de finețe și de cu
loare, fiindcă exactitatea științifică nu este incompatibilă cu expresia literară. Secretul, cum 
învățase și de la N. Iorga, cons
ta înainte de toate, în stăpîm- 
rea deplină a materiei, la care 
istoricul era dator să adauge 
un nou efort, spre a conferi 
gîndurilor sale noblețea formei, 
îndemnuri în această direcție îi 
veneau și din lecturile clasice, 
mai cu seamă de la Boileau: 
„ceea ce e bine conceput se e- 
nunță cu claritate, iar cuvintele 
care să-l exprime vin lesne". 
Efortul tenace de asimilare 
completă a conținutului trebuie 
să preceadă așadar efortul de 
a-i asigura forma cea mai adec
vată și mai expresivă.

Student la Universitatea din 
București, unde audia cursurile 
lui Maiorescu și Iorga, tînărul studiosus, își punea încă în 1903 
metodologic, problema raportu
lui dintre istorie și literatură, 
observînd că cercetarea marilor 
istorici nu trebuie să se limi
teze la consemnarea însușirilor 
stilistice ori la relevarea anec
doticii, cum s-a întîmplat multă 
vreme, ci era necesar să se 
precizeze ideile lor, modul de a 
înțelege oamenii și faptele. Istoria programatică, și ea necesară, 
trebuie să conducă la filosofia istoriei, care pretinde din par
tea cercetătorului și alte calități 
decît acelea care asigură succe
sul și utilitatea istoriei eveni- 
mențiale. Un bun istoric, con
chidea Pârvan. nu e de închi
puit fără o largă cultură filosofică. literară, artistică, fiindcă 
istoricul e chemat să înțeleagă, 
în devenirea și specificitatea ei, 
existența predecesorilor, să reîn 
vie acel trecut cu puterea de evo 
cație ce ne-o dă deplina stăpî- 
nire a faptelor și ideilor trecu
te, rămase nouă numai în for
ma inertă a documentelor și 
actelor istorice" (Critica istori
că, 1903). Instrucția sistematică 
și bunul simț nu sînt suficien
te pentru a defini un istoric. E 
nevoie de spirit critic, de dis

cernământ nu numai în aborda
rea izvoarelor, dar și in ceea ce 
privește viața omenească însăși, 
fără înțelegerea căreia orice ten
tativă de a lămuri trecutul e- 
șuează. „In înțelegerea izvoare
lor, conchidea Pârvan, se va 
deosebi adevăratul istoric de 
acel ce nu vede în ele decît un 
mijloc de a aduna date crono
logice și statistice asupra fap
telor petrecute și de a îmbogăți 
josul paginilor cu prețioase note 
de erudiție" (ibidem).

In acest spirit, scriind despre Adunători de izvoare, istorici și filozofi (1903), el sesiza trei faze 
obligatorii ale cercetării, trei e- 
tape care inițial constituiau una 
singură. Insă aceste etape nu 
trebuie gîndite izolat, ci ca i- 
postaze ale unei discipline uni
tare și riguroase. „Trebuie să 
fii istoric pentru ca să fii bun 
adunător de izvoare, iar pentru 
a fi istoric trebuie să fii un a- 
dînc cunoscător al faptelor și 
c/îndurilor omenești, pe care să 
le știi explica și cîntări după 
adevărata lor valoare, să fii în
suți un filozof în înțelesul se
rios și înalt al acestui cuvînt". 
Această triplă exigență Pârvan 
însuși a împlinit-o exemplar, la 
început ca medievist, apoi ca 
istoric al antichității și arheo
log, ocupîndu-se în scurta dar 
fecunda lui carieră, atît de spo
rul izvoarelor privitoare la is
toria noastră, cit și la valorifi
carea lor sintetică și filosofică.

In afară de aceasta, istoria 
trebuia să facă apel nu numai 
la numeroasele ei auxiliare, dar 
și la disciplinele interferențe, 

mai ales la filosofie și drept. 
Interdisciplinitatea, pentru a fo
losi un termen încetățenit mai 
tîrziu, îi apărea ca o condiție 
necesară. Ideal ar fi ca aceeași 
persoană să cumuleze toate ipos
tazele și Pârvan se gîndea chiar 
la exemplul oferit de Leibniz. 
Un istoric nu trebuie să se măr
ginească la condiția de artizan 
al documentului, de factolog, ci 
se cuvine să caute semnificații
le izvoarelor, distingînd cu ju
decată sănătoasă și adîncă între 
însemnătatea lor reală și apa
rentă.

Capacitatea de a se pasiona 
pentru problemele care au în
suflețit generațiile anterioare, 
de a le surprinde ecourile tîr- 
zii și valențele contemporane, îi 
apărea de asemenea ca o însu
șire obligatorie a istoricului, 
chemat să se identifice oare
cum, cu „inimă iubitoare și cu
get curat" cu lupta și aspirațiile 
acestora. Obiectul istoriei fiind 
nesfîrșit de vast și de complex, 
ridicarea la demnitatea de is
toric e un lucru rar. In toată 
istoria culturii Pârvan nu cre
dea să existe mai mult de o 
centurie, „o sfintă centurie de 
bărbați învățați și adînc-cunos- 
cători ai vremilor lor și a celor 
trecute" (ibidem). Istoricul, for
mula astfel încă o condiție a 
profesiei sale: nu se poate stu
dia trecutul fără cunoașterea profundă a vieții și a problemelor contemporane. Ideea sa
vantului claustrat în turnul de 
ivoriu al științei îi apărea ca o 
erezie, fiindcă știința nu cons
tituie un scop în sine, ci un 

mijloc, unul esențial, de a a- 
duce în lume „mai multă drep
tate, lumină, frăție și adevăr". 
In efortul conjugat al diverse
lor discipline istorice își are, 
din acest punct de vedere, par
tea ei — și nu cea mai puțin 
însemnată. Fiindcă restituind 
experiența trecutului, în semni
ficațiile ei cele mai adinei, ea 
contribuie la soluționarea organică a problemelor ce confrun
tă noile generații și luminează 
căile viitorului. De unde rezul
ta, pentru tînărul apostol al ști
inței istorice, încă o condiție : 
aceea a devotamentului față de 
rosturile cele mai înalte ale a- 
cesteia.

Cit privește evoluția firească 
a istoricului, Pârvan aprecia că 
de la studiile cu caracter ana
litic, aplicativ, acesta trebuie să 
se îndrepte spre lucrările de 
sinteză, monografiile constituind 
deci o treaptă obligatorie, me
nită să-l deprindă pe istoric cu metoda de lucru. Bernheim și 
Xenopol ofereau in această pri
vință indicații prețioase, rele- 
vînd condițiile de ordin fizic, 
așa-zicînd, cultural și psihologic 
ale cercetării. Se cuvin deci re
ținute stăruințele lui V. Pârvan 
pentru crearea unui seminar 
special, a unui institut care să 
asigure totodată diviziunea mun
cii și concentrarea ei în marile 
lucrări de interes național, a u- 
nei reviste de specialitate care 
să faciliteze schimbul de opi
nii, critica istorică, fără de care 
progresul disciplinei nu putea fi 
decit iluzoriu (E nevoie la noi de o revistă istorică ? 1906).

Studiile istorice neconstituind 
un scop autonom, V. Pârvan se 
gîndea de pe atunci și la moda
litățile adecvate de difuziune a 
lor în mase, pe calea scrisului, 
a reconstituirilor și reproduce
rilor, dar și prin vizionarea di
rectă a monumentelor, muzee
lor etc. (Album de istorie culturală, 1907), spre a crea un me
diu receptiv și stimulator pen
tru continuarea cercetărilor. Fi
indcă un popor nu se poate re
comanda lumii prezente și vii
torimii decît in lumina întregii 
sale evoluții. Cu acest gînd, su
gerat și de Gottfried Keller (Ziiricher Novellen), Vasile Pâr
van își începea cariera de isto
ric, o carieră fecundă care i-a 
asigurat cea mai înaltă stimă 
nu numai în țară dar și în lu
mea savantă de peste hotare.

Amintind aceste observații 
metodologice, este locul să no
tăm că după șapte decenii de la 
formularea lor de către Pârvan 
ele își păstrează deplina actu
alitate și recomandă un pre
cursor, a cărui operă se cuvine 
privită deci intr-un cadru mai 
larg decît acela al strictei spe
cialități care i-a asigurat larga 
recunoaștere mondială.

Al. ZUB

Un aed al românilor
Daniel LASCUVasile Pârvan este mărturia prin excelență a geniului sintetic, lirico-filozofic al moldavului ; în el s-au încercat valori care l-au copleșit : lumina creatorului Mioriței, Dosoftei și Cantemir, Eminescu și Creangă, Hasdeu și Iorga. Era o scumpă povară spirituală din care el se înfrupta cu venerație copleșitoare, cu zgîrcenia și teama celui conștient de avuția dată lui în grijă. Dar eroismul și luciditatea, cărora le-a rămas fidel toată viața, dragostea pentru țară, o desăvîrșită probitate științifică, cultul latin pentru muncă („Nihil sine labore“), propriul său geniu de istoric, poet și filozof, retor și dascăl, erudiția renascentistă, acel „je me roule en moi-meme" al lui Montaigne, o conștiință deci, torturată de za- riștea imperfecțiunii dar stoică și democrată, cum trebuie să fi fost aceea a lui Brâncuși sau Țuculescu, în fine, credința că moartea nu-i decît un popas în existența celui care a avut o viață plenară, călăuzită de steaua polară a idealului, toate a- cestea l-au făcut vrednic să poarte cu demnitate pe umeri povara de nestemate a spiritului românesc de pînă la el. In scurta-i fulguire prin lume (doar 45 de ani), Vasile Pârvan în ciuda meticulozității și a sănătății sale precare, a scris o mulțime de o- pere și articole de largă respirație, de parcă ar fi primit o tacită provocare din partea maestrului său Nicolae Iorga.S-a născut la 28 septembrie 1882 în sătucul Perchiu din comuna Huruiești, fostul județ Tutova; tatăl său era învățător și sub îndrumarea și supravegherea foarte a- tentă a propriului său părinte termină cele patru clase elementare, după care se înscrie la Liceul clasic din Bîrlad unde s-a dovedit a fi un strălucit elev, îndrăgostit

de latină și greacă. Dinspre mamă, se înrudea îndeaproape cu filosoful Vasile Conta, înrudire care trebuie să-l fi obligat moralmente, atît prin zestrea-i nativă cît și prin pioasele sale sentimente pentru acest înaintaș de sînge, să se preocupe îndeaproape de instrucția sa filosofică. El a ascultat, în adevăr, de îndemnul lăuntric la profunzime și rafinament, căci îl aflăm apoi student al Facultății de litere și filosofie din București, pe care o termină în 1904, cu destule sacrificii, fiind nevoit, pentru a se întreține, să lucreze ca pedagog și funcționar la Biblioteca Academiei Romă"' Merita să suporți asemenea sacrificii cînd aveai fericirea să-i asculți pe profesorii de prestigiu precum : Dimitrie Onciul, Nicolae Iorga, Gr. G. Tocilescu, latinistul1 D. Evolceanu, geograful Simion Mehedinți și slavistul Ion Bogdan. De la Gr. Tocilescu, colaboratorul lui Mommsen și Otto Hirschfeld, și care l-a inițiat în epigrafie șî studiul antichității, tînărul Vasile Pârvan se molipsește de romantism, un romantism „terre-â-terre“ însă, ce contrasta vizibil cu sobrul și rigurosul corset spiritual al lui Dimitrie Onciul ; dar el se va îndrăgosti peste măsură de felul înaripat, scormonitor în tainele cele mai adînci ale trecutului, de poesia eruditului Nicolae Iorga, fost elev al lui Karl Lamprecht. Pînă să se dedice cu tot sufletul proto-istoriei, Vasile Pârvan studentul scrie și publică o serie de articole, excepționale dealtfel, despre diferite perioade din istoria sbuciumată a românilor : „Activitatea politică a lui Alex. Papiu Ila- rian“ (1903), „Cîteva date nouă cu privire la familia Cuza" (1904), „Alexăndrel Vodă și Bogdan Vodă : șapte ani din istoria Moldovei" — 1449—1455)“, (1904), „Un vechi do

cument de limbă literară românească (1639— 1668)“, (1904), „Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Ungaria'1 (1905) etc., lucrări care-1 consacrau definitiv ca istoric, și, în plus, îl recomandau drept un robust talent literar, un spirit proteic, un excepțional retor. Strălucită carte de vizită pentru omulețul cu sprincenele negre, stufoase, fruntea înaltă și chipul de persan, îmbrăcat cu mantie neagră aidoma personagiilor din prozele lui Eminescu sau „Craii de Curte Veche" ai lui Mateiu Caragiale; „der kleine Mommsen", îi vor zice colegii de studii de la Jena și Breslau, cu simpatie, în amintirea marelui istoric Theodor Mommsen. Obține o bursă de studii în Germania, unde își ia doctoratul în 1909, la profesorul C. Chichorius, cu teza : „Die Nationalităt der Kaufleute im romischen Kaiserreiche. Eine historisch-epi- graphische Untersuchung", (Breslau, 1909, 132 p.). La Jena, ascultă cursurile lui Gel- zer, căruia îi va închina un pios articol în „Neamul Românesc" al lui Nicolae Iorga ; la Berlin se întreține călduros cu Eduard Meyer, Otto Hirschfeld, Lehmann-Haupt, H. Dessau, Kekule von Stradonitz, Tangl, Lenz, D. Schofer, Sieglin, papirologul P. M. Meyer. Devine în asemenea împrejurări, în atmosfera spirituală a Germaniei, unde se încrucișau ideile lui Schopenhauer și Nietzsche cu acelea ale lui Herbart și Vries, viitor adept al grupului de filosofi și filosofi ai istoriei și culturii, care înțelegeau să recepteze ideile lui Bergson și Husserl, pu- nînd primele temeiuri ale acelei „Weltanschauung" ce se va numi, eufemistic și arogant, pe urmele lui Hegel, „Leben-Philo- sophie". Era Vasile Pârvan deja pregătit pentru o atare viziune asupra vieții si istoriei căci, de timpuriu își mărturisește slăbiciunea pentru filosofia Stoicilor. Maro Aureliu este lumina lui călăuzitoare în viață : „Nu ca filosof e mare Marcus, ci ca om. Deci, nu filosofia, ci viața sa filosofică e ceea ce trebuie să ne intereseze atunci cînd dorim a-1 cunoaște" (Marcus Aurelius Verus Caesar și Lucilius Aurelius Commo- dus, studiu istoric) (București, 1909, p. 81). El va uita întru cinstirea memoriei Iui Marc Aureliu și a preceptelor sale morale,

chiar cea dintîi poruncă a „înțelepciunii socratice" : propria sa sănătate jertfită științei și filosofiei („Nu uita să jertfești un cocoș lui Esculap", îi zicea Socrate în preajma morții sale eroice discipolului său Kriton). Dar, ce este, la urma urmei, filosofia ? In sensul omenesc, dureros de omenesc, investind cu atotputernicie învățătura Heraclizilor despre devenirea ca suverană în cosmos, concepea Pârvan că trebuie să trăiască și să gîn- dească. Paradoxul e că Vasile Pârvan depășește, atît prin voința-i personală, dar mai ales ca român, sterila speculațiune teoretică în care alunecă cei ce filosofează. In spate se profilau figurile părinților săi : Cronicarii, Dimitrie Cantemir. Petru Maior, Gh. Șincai, Nicolae Bălcescu, Alecu Russo, Mihalache Kogălniceanu, B.P. Hasdeu, A. D. Xenopol, Simion Bărnuțiu, Gh. Bariț, Ălex. Odobescu, Dimitrie Onciul, N. Iorga, și, mergînd în lăuntrul istoriei noastre, Neagoe Basarab și Antim Ivireanul. Vasile Pârvan nu uită că este urmașul oștenilor lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrîn, loan cel Cumplit și Ioan de Hunedoara. Un urmaș care trebuia să fie vrednic în fața amintirii părinților săi prin sabia scrisului său. In Vasile Pârvan trebuia să se întrupeze un Dimitrie Cantemir, voievod strălucit al spiritului românesc. Vasile Pârvan se află la temelia vieții noastre sufletești de azi, aed sublim al neamului. Istoric, filosof, arheolog, retor și poet, el este mai cu seamă român. II surprindem în elogiul lui pentru răzășii căzuți la Mă- rășești, ca altădată strămoșii lor, oștenii cu furci și coase ai lui Ștefan cel fără de seamăn pe lume : „Ci voi, cei morți, dragii mei, Bucur și Brăiloiu și Stoe, Bă- diceanu, Ghica și Albuleț, și Stoica, și Panțu și Bălăcescu, și voi toți, ale căror nume s-au risipit în uragan (. . .) ce ochi să nu plîngă, ce glas să nu jelească, uciderea voastră !“ („Rosalia" în „Memoriale", p. 132). (continuare în pag. 13)
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Spanie, pagină curată
Cit de încet se scriu cu plugul 
întunecatele rînduri ale prozei ogoarelor.
Aș vrea să citesc cartea aceasta 
așa cum furtunile citesc lanul de grîu.

Spanie, fii pagină pură 
scrisă de mîinile osoase.
Vreau să citesc griul
și drumurile și clădirile, frumoasele clădiri.

Fie de lucru din belșug,
și piine și ulei de măslin.
Spanie, țară și mamă, iii pagină 
scrisă de mîini fericite.

Casa
Casa e lingă rîul Mansanares.
Sînt pustii ochiurile de geam, 
întunecată intrarea portalului, 
rupte zăbrelele balconului 
și deschise, hidos, rănile de pe fronton.
Pereții năruiți, par încercănați, 
vineți, ca urmele de schije din dormitor.

Casa e lingă rîul Mansanares 
Femeile cos și împletesc la umbra ei, 
și, ca mai înainte, copiii se joacă 
nevinovați 
pe marginea riului.Trad, de Anatol GHERMANSCHI

<_________ ______ 7

A
m gustat din bucatele acestui pămînt. Mă alină gîndul că după mine, datorită mie, oamenii vor ști să vadă că sînt mai fe- 7 7 riciți, mai buni și mai liberi. Pentru binele omenirii de mîine mi-am făcut opera. Am trăit !“ Sînt cuvintele de încheiere ale ultimei cărți a lui Gide, Tezeu. Cuvinte semețe, trufașe, orgolioase, scrise de unul din puținii aleși cărora li s-a îngăduit răgazul unui bilanț. Scrise de unul din puținii fericiți pentru care existența și-a dezvăluit tainicele și infinitele sensuri, pentru care viața s-a convertit într-o operă unitară, programatic creată întru fericirea semenilor.Neliniștile, întrebările tinereții au< însemnat fermentul permanentei nevoi de nou — dominantă majoră la Gide, al acerbului neconformism, al dragostei de oameni și de aici și al dorinței de a-i ajuta, al stăruitoarei, îndîrjitei căutări a fericirii. Dacă vreodată a exagerat, luciditatea-i a restabilit echilibrul gîndirii înțelepte, obstinată exploratoare, pînă departe, spre amurgul vieții, al lui ce este bine și ce este rău. Strivit de atmosfera apăsătoare a sfîrșitului de veac 19, de intelectualismul declarat al literelor franceze, va deschide provocator, prin publicarea cărții care l-a consacrat, Les Nourritures terrestres (1897), o fereastră în încăperea „neaerisită", „factice", a literaturii precumpănitor simboliste. Artificialității acesteia Gide îi opunea lirismul frust al scrierii sale, prin care ambiționa revenirea la realitatea imediată, concretă. Autorul asemăna Les Nourritures Terrestres cu un „picior desculț, pus pe sol". Precum Rousseau în alt veac, pledează pentru reîntoarcerea la natură, simbol al purității, simplicității, elogiază puterea sentimentelor, revendică libertatea absolută a omului, independența lui totală, în numele unei fericiri visate, sperate. Dar eliberarea totală de constrîngerile de orice fel impunea totuși opțiunea. Frenetica bucurie a primei clipe de libertate absolută trece. Cu ce umplem clipele următoare ? Ce alegem ? Răspunsul îl va da în Prometeu înlănțuit, unde opune aventurii, dezordinii morale, necesitatea devotamentului față de o datorie contractată, posibil secret al finalității vieții. Dar tot aici întîlnim gestul gratuit al lui Zeus (palmele date lui Cocles), manifestare a aceleiași libertăți absolute, a acelui „fac ce vreau", reluat mai tîrziu și în Pivnițele Vaticanului (crima inutilă a lui Lafcadio). Obsedat de repetarea identică a zilelor, vorbelor, faptelor, în Paludes, Gide se declară adeptul curioasei repetări a începutului. Nu reușești, îți reiei activitatea de n ori, înlăturînd

Necesitatea
datoriei

k________ J
inerția conștient, printr-o necontenită „strădanie", chiar dacă admitea autorul — sceptic sau îngăduitor ? — „Nu le poți da altora decît ceea ce ai". A lua totul de la început, într-o stare de desăvîrșită disponibilitate, după ce a cunoscut și înțeles, iată ce a vrut să însemne Les Nou- velles Nourritures, scriere artistic inegală, însă definitorie pentru evoluția morală a scriitorului. In „acceptarea unei îndatoriri", în asumarea ei lucidă, rezidă fericirea omului, convingere împărtășită de aici înainte de Gide pînă la sfîrșit : „Sentimentul datoriei aduce un fel de binecuvîntare fiecărui act săvîrșit, te simți o ființă morală . . . Minunată aptitudine pentru fericire".Rînd pe rînd novator fervent al tehnicii romanului și apărător al purității și conciziei clasicismului, simbolist (în începuturile sale literare) și antisimbolist, realist și antirealist, cercetător persuasiv al eu-lui și al lumii din afară, păstrîndu-și mereu curiozitatea tinereții, Gide caută fără încetare sensul vieții, secretul fericirii. Aceasta ne-o dovedește și paginile febrile ale Jurnalului său, în care este schițată, printre altele și opera din urmă, Tezeu (1946). încă din 1931, îl preocupa semnificația confruntării dintre Tezeu și Oedip, acesta din urmă simbol al „distrugătoarei nevoi de a te jertfi". Aparent șovăitoare, fragilă, repovestirea mitului eroului grec surprinde prin multitudinea sensurilor morale, sociale, politice. Orgoliosul Gide se reîntrupează în acest Tezeu fericit, împăcat și mîndru de rosturile și mersul vieții lui, un Nathanael maturizat, purtînd încă pecetea nepăsării, a individualismului tinereții, acceptînd compromisul în vederea realizării țelului suprem. Meschinele, măruntele scrupule ale unei conștiințe de rînd vor fi înlocuite cu insolitele reacții ale unui om ce cunoaște taina echilibrului ideal în

tre dorințele,, nevoile individului și imperativele colectivității din care face parte. Continuînd în mod strălucit pe La Rochefoucauld, Gide va sintetiza în Tezeu Imoralistul și Moralistul, gîndurile aventurii cutezătoare din tinerețe și atotștiutoarele cugetări ale senectuții, dar nu ale bătrîneții învinse, deprimate și deprimante, ci ale celei victorioase, optimiste. Treapta primă a înțelegerii vieții va fi cunoașterea de sine, „să înțelegi cine ești". Numai după ce ai parcurs această perioadă, poate cea mai dificilă dintre toate, poți trece la „săvîrșirea faptelor mari", atribut sine qua non al condiției umane. Să fii perseverent, îndeamnă scriitorul, să nu vegetezi asemeni lui Titir, pentru că trîndăvia înseamnă trădare. Munca îți va fi răsplătită de recunoștința semenilor, garanție a continuității și nemuririi tale. Sterila întrebare „care-i rostul tuturor lucrurilor" rătăcește oamenii în propriul lor labirint. Din meandrele lui întortocheate vor fi salvați doar de izbăvitorul fir al datoriei firul ce-1 leagă pe Tezeu de Ariadna. Doar îndrăzneala și curajul îngăduie biruința asupra „slăbiciunilor ce zac în fiecare din noi" sau săvîrșirea „faptelor mari". Acestea doar te pot făuri ca om, ca personalitate, ca erou, în planul timpuhtf etern, unde fiecare gest deosebit capătă semnificația lui specifică, devenind „veșnic simbol". Pe urmele lui _ Prometeu care intenționase să facă oamenii fericiți prin impunerea datoriei, Dedal, povățuitorul lui Tezeu, subliniază importanța îndeplinirii. datoriei întru aflarea sensului vieții și a fericirii. Continua devenire, evoluția omului se bazează pe plusurile trecutului, spre care trebuie să se întoarcă mereu, de- pistînd și însușindu-.și valorile perene. Pentru că plăsmuirea celui „ce. vei fi mîine" se alcătuiește „numai din trecutul tău", din „ceea ce ești în clipa de față".Proțeismul mental, strălucitoarea mobilitate în. planul ideilor, setea de absolut, raționalismul și fervoarea, neliniștea, căutarea, avîntul găsesc la Gide o modalitate de comunicare de o rară concizie, de o rafinată și elegantă simplitate, esența apărînd întotdeauna purificată de contingențe. Reactualizînd preceptele clasicismului, el a fost permanent frămîntat de „grija de a porni la drum cu cît mai puțin balast...“, de a nu lăsa „decît ce e indispensabil" (Jurnal), p. 408), încît încîntarea cititorului iubitor de frumos să fie provocată de „linia cea mai îngustă, cea mai imediată și cea mai puțin așteptată" (Jurnal, p. 372). Răspun- zînd întru-totul acestor deziderate, Tezeu se constituie drept simptomatic epilog al creației gideene închinată fericirii oamenilor.
L. BURDUJA

Domnul Selichar e iarăși liber!
de Karel POLOCEK

Doi domni stăteau într-un colț al pieții și discutau domol, cumpătat și înțelept. Amîndoi erau oameni în vîrstă și cu experiență. Unul dintre el avea pe cap o șapcă turtită, fuma trabuc și scuipa cu boltă mare. Fața celui de-al doilea era acoperită de o mustață rară, care se strîngea într-un smoc. Se mîndrea cu un guler stufos.Soarele se apleca spre apus aruncîndu-și lumina peste cel cu șapca turtită și peste cel a cărui mustață vegeta într-un loc neroditor.Discutau despre cum se scurtează ziua și cel cu gulerul stufos fu de părere că nici nu ne așteptăm și toamna o să vină peste noi. Șapcă turtită fu de acord și spuse că în perioada asta a anului și la această oră soarele atinge acoperișul punctului alimentar pe cîtă vreme a- cum o săptămînă, era exact deasupra prefecturii. îndată ce soarele se va oglindi în ferestrele la care locuiește văduva după secretarul judecătoriei e cazul să ne îngrijim de cărbuni pentru la iarnă.Discuția deveni mai aprinsă și începură să vorbească despre bolile care amenință generații după generații. In momentul a- cela trecu pe acolo un domn cu un pince-nez și cămașă din cele care se poartă la partidele de tenis.Domnul cu gulerul stufos își scoase pălăria de pe cap, se a

plecă în formă de cruce și spuse : „Slugă respectuoasă, plecăciune, mă închin în fața dvs., domnule profesor !“.— Bună ziua, șopti cel cu cămașă ca de tenis.Domnul cu șapca turtită nu scoase nici un cuvînt, nici măcar luleaua nu și-o luă din gură. Pe fața lui se citea mîndria o- mului liber și independent.Domnul cu gulerul stufos așteptă pînă ce profesorul dispăru după colț apoi spuse cu un glas în care se putea desluși respectul : „Matematician !“.Bărbatul cu șapca turtită ridică din umeri.— „Savant", continuă celălalt, „are știința toată la degetul mic. Noaptea iese pe cîmp și cercetează stelele. Nu-i scapă nimic din cîte se întîmplă pe cer. A pătruns toate tainele, are răspuns pentru toate cîte se petrec în univers".— „Pentru mine", spuse rece omul cu șapca turtită, „poate să tot numere stelele. Pe mine nu mă interesează".— „Frica vine din cer", luă cuvîntul cel mustăcios, „știe el să scoată sufletul din studenți. La el trebuie să fii foarte pregătit. Nu trece pe nimeni. Cîți băieți n-a stricat și i-a trimis la meserie..— „Pe mine", spuse mîndru bărbatul cu șapca turtită, „pe mine nu mă interesează". Pentru mine profesorii nu fac nici două parale. Pot să treacă pe 

lingă mine și nici nu-i bag în seamă. Matematician, nemate- matician mie îmi este tot una. Nu-1 salut !“.— ..Nu-1 salutați ?", întrebă îngrozit cel cu mustață.— ..Nu-1 salut !“, întări cel cu șapcă turtită, afișînd un zîmbet blajin.Scuipă și continuă : „Au fost timpuri cînd îl salutam. Doamne, și cum îl mai salutam ... Mă uitam din circiumă și-l vedeam pe profesor de la distanță. Ieșeam, traversam întreaga piață și mă aplecam atît de a- dînc că mă mir cum de nu mă loveam cu capul de pavaj. Așa niște relații erau între noi. ..“.— „Dar ce s-a întîmplat de nu-1 mai salutați ?“.— „Nu trebuie", se aprinse cel cu șapca turtită, „băiatul meu are de-acuma diploma de maturitate în buzunar. Toată lumea îi este deschisă ... Merge la birou și nici nu-1 doare capul de știință. Capul trebuie să și-l aerisească și să-l umple cu alte idei, ca lumea. Ii arăt eu lui matematică !".Privea visător spre celălalt colț al pieții unde stătea paznicul care se juca cu un cîine.— „înainte", continuă el, „trebuia să merg la școală să mă interesez de băiat. Chinuitoare clipe I Stăteam în fața profesorului și-mi tremurau genunchii. Cîți părinți or fi trecut prin spaima asta nici nu vă puteți imagina".

— „Fiul dvs, domnule Selichar", spunea, „este destul de talentat dar este o fire cam jucăușă. Nu dă atenție școlii, face numai năzbîtii și tot felul de prostii. Nu știu, nu știu, domnule Selichar... Ar fi mai bine dacă l-ați lua de la școală și l-ați da undeva la o meserie. In felul acesta ar deveni un e- lement cinstit al societății omenești . ..“.— „Eram cu gîndul în altă parte, barba îmi tremura. II rog să mai încerce cu băiatul, că eu nu mai am nimic de spus. Pe băiat, că-i într-a șaptea, îl ajustez eu .. . îi arăt eu năzbîtii, vagabondul, studiile costă atîta amar de bani și el e o fire jucăușă. N-am dormit toată noaptea ... Credeam că o să-mi dau duhul, așa o frică îmi era. Totdeauna mă gîndesc la asta. L-au dat afară din școală și eu ce să mă fac cu ditamai flăcăul...“Mustăciosul se întristă.— ..Domnule Selichar", spuse, „vă rog frumos, cînd sînteți cu mine să-1 salutați pe profesor. ..“— „Niciodată !“, strigă domnul Selichar.— ..Dacă vă rog frumos, așa... de dragul solidarității dintre vecini... Profesorii sînt oameni care-ți pot face rău și tare aș vrea să mi-i apropii...“.— „Și cum ați vrea să vi-i a- propiați ?“, întrebă domnul Se- liohar, „dumneavoastră doar nu aveți copii".— „Soția mea", spuse mîndru mustăciosul, „este gravidă. Poate o să fie băiat, îl dau la gimnaziu, să ajungă mai departe decît a ajuns tatăl său. Ce vă costă, domnule Selichar, doar nu doriți să-i dăunați vieții sărmanului meu copil. ..“.Domnul Selichar își învîrti e- nergic capul.— „E-n zadar, domnule Tone. 

M-a înșelat și eu nu-1 mai salut. M-am eliberat din robie. Avem maturitatea în buzunar!".— Domnule Selichar", se jelui domnul Tone, „nu fiți așa de înverșunat... Soția mea, înțelegeți, soția mea poartă jn pîntece un copil student. Tatăl se străduiește, mama se străduiește ca fiul iubit să ajungă un domn ... dvs. nu salutați, profesorul e sensibil, băiatul învață, toată noaptea stă aplecat a- supra cărților, profesorul îi pune intenționat o întrebare la care băiatul să nu poată răspunde.. . Și toate astea numai pentru că dvs., domnule Selichar, nu l-ați salutat. Copilul se așează în bancă, profesorul îi pune insuficient — copilașul meu pe care îl poartă mama în pîntece ! — pică, merge Ia meserie, meseria este în ziua de astăzi o adevărată cerșetorie ... credeam că băiatul să ajungă mai sus... acum e sfîrșitul, sfîrșitul... pentru că dvs. sînteți un . ..“.— „Nu vă pot ajuta, domnule Tone. Eu am depus eforturi, depuneți și dvs. De salutat, nu-1 salut ! Și cu asta basta I Mă duc să mă odihnesc.. . viață liniștită ...“.— „Ei bine, domnule Selichar", spuse gînditor domnul Tone, ..cel puțin acum știu ce fel de om sînteți. Am cumpărat pînă acum mărfuri numai de la dumneata. De acum o să mergem vis-a-vis. Ați distrus viața copilului nostru, o să sprijinim și noi concurența ...“.Domnul Selichar ridică din umeri.— „Faceți cum vreți, cumpărați de la concurență, dar eu nu-1 salut ! Să-1 salute alții ! Eu m-am eliberat de jugul ăsta !“In românește de
Nicolae NICOARA



caiete

Un inamic al „scriiturii"
Al. CĂLINESCLDiscuțiile privind' conceptele puse în circulație de cele mai recente orientări ale criticii sînt, în principiu, binevenite ; evident, cu condiția ca ele să-și propună să contribuie efectiv la clarificarea multelor probleme pe care le ridică astăzi critica, la eliminarea labilității semantice care face ca o serie de noțiuni să fie greșit interpretate. Criticul de la noi are chiar obligația de a nu ignora dezbaterile teoretice din ultima vreme și de a-și afirma, argumentat și curajos, poziția. Dar nu, după opinia noastră, în felul în care o face Vasile Florescu, al cărui răspuns, pătimaș și insuficient documentat, la întrebarea : Ce este „scriitura" ? („Luceafărul", din 16 septembrie 1972), nu are darul să-1 lămurească pe cititor asupra erorilor comise în folosirea termenului intervenția domniei-sale — pe care, ca intenție, nu o dezaprobăm — nu face, finalmente, decît să propună înlocuirea unor erori prin altele.Căci, pentru Vasile Florescu — și pentru „alți cîțiva" (?), adaugă cercetătorul — termenul scriitură trebuie numaidecît asociat cu ideea de pseudovaloare. Urmează o lungă și foarte erudită demonstrație, cu adînci incursiuni în retorica antică și medievală (V. Florescu e un cunoscut specialist în domeniul retoricii) demonstrație căreia nu-i avem nimic altceva de obiectat decît că... nu are nici o legătură cu problema în ' discuție. Revenind la scriitură, „noțiune mai mult decît onora- v- bilă" (?), termen „definind ultima inovație a teoreticienilor occidentali", Vasile Florescu se înverșunează împotriva „noii critici", reprezentată de (în ordinea citării) : Gerard Genette, Maurice Blanchot și Roland Barthes, căreia i se atribuie vina de a fi impus conceptul de scriitură înțeleasă ca dispariție a autorului, autonomie a limbajului etc. Cum citatele date de V. Florescu nu sînt nici prea numeroase și nici prea convingătoare, să ne oprim puțin asupra scriiturii în accepția dată de Barthes, nu chiar o „ultimă inovație", din moment ce eseurile din Gradul zero al scriiturii au apărut, în volum, în 1953 . . . Barthes concepe scriitura (V. Florescu nu face nicăieri vreo aluzie la aceste definiții) ca o realitate formală intermediară între limbă și stil ; ea ar fi „un act de solidaritate istorică" (Gradul zero..., Editions Gonthier, p. 17), ar însemna „raportul dintre creație și societate", „limbajul literar transformat prin destinația sa socială" . . . Scriitura este produsă de „meditația scriitorului asupra uzajului social al formei scriiturii și de alegerea pe care el și-o asumă" ; ea e o „morală a formei, alegerea ariei sociale în sinul căreia scriitorul se hotărăște să situeze Natura limbajului său" (p. 18). După cum se vede, intenția lui Barthes era de a defini scriitura dintr-o perspectivă marxistă (fapt pe care V. Florescu, se pare, îl ignoră). Lucru subliniat și de autorii unei recente monografii consacrate autorului Gradului zero...: „Ceea ce Barthes schițează, este posibilitatea unei Istorii a Scriiturilor, o fenomenologie socială a scriiturii. Gradul zero al scriiturii este o prezentare marxistă a Literaturii ca instituție socială avînd propria ei istorie". (Guy de Mallac și Margaret Eberbach, Barthes, Editions Universitaires, 1971, p. 43). Pentru Barthes, scriitura reprezintă libertatea scriitorului, posibilitatea unei angajări (evidente în cazul unei scriituri care interoghează lumea, în loc să o numească). Toate aceste definiții, V.Florescu le trece, cu dezinvoltură, cu vederea ; o discuție serioasă de aici ar fi trebuit să pornească.„Noua critică", atît de puțin simpatică lui V. Florescu, ține seama șl de alte accepții ale termenului. In Dictionnaire ency- clopedique des sciences du langage al lui T. Todorov și O.Ducrot (Seuil, 1972) la articolul „Ecriture" (p. 249) se arată că e,te „scriitură, în sens larg, orice sistem semiotic vizual șispațial ; în sens îngust, e un sistem grafic de notare a limbajului". Sînt discutate, în continuare, cele două accepții iar într-un „apendice" Francois’ Wahl se ocupă de „gramatologie", știința scriiturii, care în Franța, sub impulsul lui Jacques Derrida, s-a orientat către o critică filosofică a conceptelor fundamentale ale scriiturii și, totodată, ale limbajului ; Derrida, încă un nume care îi „scapă" lui V. Florescu, ce ar fi trebuit măcar să amintească unele din tezele lui Derrida expuse în De la grammatologie (Editions de Minuit, 1967) și L’ecriture et Ia difference (Seuil, 1967).Larga difuzare a termenului, de multe ori folosit într-o accepțiune „nevinovată" (deci nu în acea incriminată de V. Florescu) se explică, după părerea noastră, și prin „dizgrația" (consecință, și ea, a unei utilizări abuzive) în care au căzut termeni ca formă, stil etc. Mulți critici vorbesc de „scriitură" pentru a sugera, în cazul unui roman de exemplu, „mișcarea" interioară a textului, sau pentru a pune mai bine în relief faptul că, în actul creației, scriitorul se găsește în fața unui material verbal pe care trebuie să-1 supună și din care va lua naștere opera. Accepțiunea pe care o combate V. Florescu, pu- y nînd-o, cu generozitate, pe seama „noii critici" în totalitatea ei constituie, de fapt, unul din elementele esențiale ale unor teorii „extremiste", lansate în special de grupul „Tel Quel" (pe care, cum era de așteptat, polemistul nostru nu-1 amintește). Aici, într-adevăr, se poate vorbi de primatul iraționalului, de atenția exagerată acordată autonomiei limbajului etc. Philippe Rollers (L’ecriture et Texperience des limites, Seuil, 1971) e în căutarea unei teorii a „scriiturii textuale" și a unei „practici a scriiturii". Julia Kristeva (Semiotike, Recherchcs pour une semanalyse, Seuil, 1969) își propune să studieze practica literară posterioară sfîrșitului secolului al XIX-lea, care pornește de la Mallarme, Lautrăamont, Artaud etc., adică acea practică „ce nu mai este a literaturii, nu mai este a reprezentării — a simulacrului — a ceva exterior, ci care se definește conștient ca o explorare a mecanismului funcționării limbei semnificației . ..“ Interesant e că Sollers și Kristeva preferă, pentru a defini această practică, termenului de scriitură pe acela de ... text (limitîndu-i raza de aplicare la un anumit text „modern"). Diatriba lui V. Florescu ar fi trebuit prin urmare, să se fi dirijat nu atît împotriva scriiturii, cît a... textului, așa cum îl înțeleg cei de la „Tel Quel". Foarte recent (într-unul din textele — horribile dictu ! — din culegerea colectivă de Essais de semiotique poetique, Larousse, 1972) Kristeva și-a precizat poziția, arătînd că obiectul „semanalizei" ar fi textul modern ce „a devenit chiar laboratorul în care se caută legile producerii sensului și ale subiectului în limbaj".Așadar, să-1 urmăm pe V. Florescu și să ostracizăm din vocabularul nostru atît „scriitura" cît și „textul" ? Ar însemna să ne sustragem — admițînd că avem o poziție diferită în anumite probleme — unei confruntări de idei. Și apoi însuși V. Florescu recunoaște că „scriitura are totuși o justificare științifică și o confirmare istorică" ; să nu uităm că un rol determinant în apariția acestei teorii a „practicii textuale" l-a avut un savant de talia lui Ferdinand de Saussure, cu „anagramele" sale ; sau că lucrări foarte serioase, cum este aceea a lui Jean Bellemin- Noel, Le texte et l’avant-texte (Larousse, 1972), profită — cu discernămînt și fără a le aplica mecanic — de unele idei ale celor de la „Tel Quel". Evitînd discuția la obiect, V. Florescu își consumă furia polemică prin ironii gratuite la adresa lui Blanchot : „care a sedus multe minți necoapte de la noi" (?), se mulțumește cu afirmații ce plutesc în vag : „Se spune că scriitura este o absurditate" (?) sau stabilește, pentru a discredita „noua critică", relații abuzive, asimilînd demersul ei cu acela al antiteatrului și antiromanului. Profitul teoretic, ce ar fi trebuit să fie consecința firească a unei discuții pe o temă atît de importantă, este nul. Ceea ce întreprinde Vasile Florescu seamănă a hărțuială măruntă ; prea măruntă pentru un război . atît de mare.

(urmare din pag. 3-a)tîtea valori autentice. Avem o avere neprețuită pe care nu știm s-o exploatăm. Vin străinii, ne înregistrează și ne vînd la posturile de radio. Iar noi visăm studii de pus în muzeu. Ne trebuie material practic, transcripții fidele, prelucrări pentru cămine, pentru ca oamenii de pe teren să nu se mai simtă izolați.
♦

Lucia Cireș: Observ un oarecare fond polemic mai vechi între specialiști și oamenii terenului. Mi se pare că ambele părți exagerează. De ce să fim etichetați, scrobiți, academici, aroganți, cînd totul pornește de la îngrijorarea care trebuie să ne unească : respectul pentru folclor. Nu contestăm bunele intenții ale unor directori de cămine, cît bunul gust, atunci cînd ne obsedează cîntecele cu Savetuca ieșită la poartă, sau falsificări pur și simplu.Propun la nivel județean niște cursuri de îndrumare pentru metodiștii și directorii de cămine fiindcă nu e admis ca la un secol de la celebra dispută privind culegerea folclorului să mai facem operația în mod empiric. Folcloriștii să lucreze în mod paralel cu etnografii. Spectaculosul în materie de folclor îl constituie ineditul. La Festivalul sucevean dedicat lui Simion Florea Marian am văzut cîteva dansuri autentice, ca dansul bătrînilor de la Bîlca, foarte spectaculoase. Unitatea culturală nu trebuie confundată cu uniformitatea. Să acționăm în comun pentru surprinderea și valorificarea specificului de zonă folclorică, bineînțeles cu interferențele respective.
Ecaterina Mirescu : E firesc să existe influențe fiindcă e o zonă geografică unitară și o unitate afectivă, dar fiecare județ are un anume specific, pe care trebuie să-1 reprezinte în totalitate așa numitul ansamblu județean. Insă nu reprezentație de operetă așa cum fac mereu unii regizori de la Bogdan Căuș citire. Spectacolul începe de o- bicei, cu un duet (deși românul n-a cîntat niciodată î|n duet) urmat de nelipsitul taraf cu soliști în paiete și cîrpe colorate, intrări fotogenice și final de e- fect. Or, se știe că hora nu are taraf de amploare și că toată costumația e din bumbac și lînă. De ce atunci ansamblul „Flori de Maramureș" a cheltuit o avere pe nylon și paiete? Nu el sînt de vină și nici noi, fiindcă toți sîntem tributari ai „Artei decorative" din Bucureșit, întreprindere care deși depinde de Consiliul Culturii și Educației Socialiste falsifică și uniformizează costumele. In primul rînd, operația e foarte complicată. Te duci cu un costum autentic din județul tău, ei caută în modelar și dacă nu-1 găsesc nu ți-1 o- mologhează. E o comisie specială unică pe țară, care face omologarea, iar acei specialiști habar n-au ce înseamnă costum reprezentativ pe o zonă folclorică. Dacă nu e trecut în carte, nu-1 recunosc. Așteptăm răspunsul și n-avem costume. Și atunci, primim ce ne oferă Decorativa, această stricătoare de tradiții.
Petre Cazacu : Soluția e să cereți autentificarea Muzeului de etnografie din Iași cum au făcut alte ansambluri.

Un aed al românilor
(continuare din pag. 11)Fiu al acestui dulce pămînt, n-a iubit viața numai pentru sine. Pârvan nu era un epicureu. Idealul său suprem era eroismul colectiv, mersul dîrz cu prețul tuturor sacrificiilor din lume, către piscul fericirii comune : „Fiece neglijență, fiece slăbiciune, fiece adăstare, fiece îndoială înseamnă lașitate, fiece neluptă e necreare, e dezertare de la demnitatea umană. Oamenii care nu sprijină viața în ei înșiși și-n aproapele lor sunt apostați și ei otrăvesc societatea, trădează viața, sprijină moartea" („Memoriale", p. 68). Omul își face destinul prin forța inimii și a cugetului său precum Michel Angelo statuile sale, chiar dacă „piatra eternității"

opune rezistență. Omul este dator să lupte. Eroismul a- cesta frust este invocat mai ales în acele pagini unde Pârvan încunună cu laurii metaforelor amintirea Romei străbune și gloria neamului ce-i moștenește, aici, în Carpați, de 2000 de ani enorma și simpla ei vitalitate : „Cînd Roma ne-a lăsat iară singuri în cetatea lui Decebal etern-veghetorul, valul năvălirii barbare ne-a acoperit cu totul. Cum se prind de pămînt, proptindu-se în multele lor rădăcini, copacii înecați de apele furioase, ce vor să-i smulgă cu dînsele, așa ne-am prins noi cu toată tăria sufletului nostru de străvechea noastră țarină da- co-romană, proptindu-ne în zidul munților noștri, ca să nu fim smulși și tîrîți de pustiu. întreaga noastră putere ne-am cheltuit-o de atunci, împărate, ca să stăruim pe pămîntul, unde ne-ai pus de strajă" („Parentalia" — închinare împăratului Traian, la XVIII veacuri de la moarte", în „Memoriale", pp. 189—190).Septembrie era luna dintîi a anului roman. Sub cumpăna lui născutu-s-a Vasile Pârvan, în ziua de 28. Sărbătorindu-1, sărbătorim gloria eternă a neamului nostru.

masă rotundă

Interferențe

folclorice

k_______ 7
Ecaterina Mirescu: Mai bună soluție ar fi să se facă ateliere de creație ale Fondului Plastic pe zone folclorice. Doar cele mai bune costume se execută la Breaza, Sucevița etc. și nu la București. Atunci n-am risca să ni se impute costul.Trecînd la activitatea directorilor de cămine culturale, avem sate lăsate pe seama lor și care au păstrat bine ceea ce au. Specialiștii bucureșteni au venit o singură dată la noi, au găsit că n-au condiții și au plecat repede, dar se laudă că știu totul și cînd ne prind la București sau pe litoral fac din noi ghiveci. Deci, păziți-vă de specialiști și regizori ! Cînd nici nu bagi de seamă își introduc o nuntă, o cumetrie sau măcar călușari. Brăila are călușari ca Dîmbovița, Dobrogea, ca Argeș ...
Tudorel Stănescu : Și ce e rău în asta ?
Ecaterina Mirescu: Nu e rău, dar nu reprezintă specificul zonei mele. Pregătim o culegere folclorică și stă la București pentru aprobarea specialiștilor.
Petre Cazacu: De ce nu se ia aviz de la Iași, specialiștii de aici cunoscînd mai bine Botoșanii ?
Constantin Stejar: In revista „Magazin" a apărut un articol în care directorul de cămin cultural e prezentat drept rob al fotoliului în care asistă impasibil la degradarea folclorului. Apelăm la revista „CRONICA" să întreprindă o. analiză a- mănunțită a condițiilor și realizărilor de la un cămin cultural oarecare spre a se trage concluzii generale. O asemenea dezbatere, poate în paralel cu activitatea unui ansamblu reprezentativ, ar fi foarte utilă și edificatoare.

*

Tudorel Stănescu : Sînt împotriva barierelor între zone și județe. Cît privește autenticul, folclorul dacă nu e autentic, nici nu merită discutat, dar noi aici discutăm mai mult reușita spectacolului folcloric decît autenticitatea, iar spectacolul prost se datorește interpretării 

sau regiei și nu calității folclorului. Văd că aceste discuții sînt duse de specialiști nespecializați în materie. De pildă, în coregrafie nu există nici măcar o asociație. Și acum să vedem ce facem noi practic ? A- ducem pe scenă hora din vatra satului ? Nu, creiem spectacole după folclor și în treaba asta nu apelăm la filologii deveniți folcloriști și care aplicînd metode statistice gen Andrei Buc- șan scot drept specific românesc ceea ce se întîlnește mai mult și mai peste tot. Greșeală. Profesorul Mihai Pop deosebește folclor nativ și folclor de consum, nesocotind că arta e un catalizator și nu un bun de consum. S-a afirmat că noi, instructorii, stricăm dansul satului. Cînd am pregătit echipa din Flămînzi toate satele din jur dansau și apoi întreaga țară a preluat „dansul generațiilor". S-a strigat : Șablonizare. Nu-i adevărat. Fiecare sat joacă dansul generațiilor lui. Dacă mai mulți poeți scriu sonete se șa- blonizează literatura ?Se susține că dansatorii unei zone nu pot interpreta autentic dansuri din alte zone. Dar ansamblul de la Uzinele Săvinești, unde sînt tineri din toată țara din ce zonă să ia dansuri ? O formație bună nu se confundă cu purtătorii de folclor din sat, ea are oameni talentați. ce pot interpreta ca și actorii. De a- ceea avem ansambluri care prezintă toate zonele țării și duc faima jocului românesc la modul general. Că pe lîngă asemenea formații există și stricători de folclor, adică cei care descompun mișcările dansului și le recompun după gustul lor, e a- devărat. Ba încă se numesc „maeștri de dans" și luptă pentru salar. Școala noastră e satul, apoi cartea și unele cursuri, dar mai mult bunăvoința.
Constantin Stejar : De ce nu sînt școlarizați cei care lucrează efectiv și doar niște oameni recrutați pentru a avea elevi ? De pildă, la Școala populară de artă ?
Silviu Rusu: Școala instruiește ce i se trimite. De ce nu trimiteți la cursurile ei cînd vi se cere ?
Tudorel Stănescu: Adevărații in structori încep de jos ca și antrenorii de fotbal. Dar la ora actuală o- ricine se poate angaja instructor, căci nu se mai cere avizul Centrului județean de îndrumare. Sindicatele, Uniunile studențești, U.T.C.-ul, fac ce fac pe cont propriu, numind și revo- cînd instructori. Centrul de îndrumare asistă doar.In privința costumelor, sînt pentru utilizarea materialelor specifice civilizației noastre. Am făcut costume de nylon fiindcă sînt rezistente și se spală ușor, am pus nasturi pe sticlă fiindcă în lumina scenei ceilalți dispăreau. . . deci, considerînd că mutat din cadrul nativ folclorul încetează a mai fi autentic, i-am păstrat specificul dar ca element de spectacol. Trebuie să ajungem la baletul românesc și asta nu prin operă ci prin ansambluri folclorice, la acel balet reprezentativ la scară națională.
Silviu Rusu: Concluziile la aceste discuții libere le lăsăm pe seama celor care sînt interesați de problemele ridicate aici.

A. Ln.



file de arhivă

DOI PRIETENI
In volumul Spovedanii, maestrul Victor Eftimiu 

amintește de timpul pe care l-a petrecut la Paris 
împreună cu prietenul său, poetul Octavian Goga: „Sosisem la Paris înaintea lui ; Goga a venit în 1913, împreună cu soția sa, Ortansa. Ieșeam deseori împreună cu ei și cu Agepsina Macri, care ne fotografia... mi-aduc aminte de cîteva clișee foarte reușite.. 
Una dintre fotografiile despre care este vorba o re
producem aici. Victor Eftimiu avea atunci 24 de ani, 
iar Goga 32. Ii vedem pe amîndoi, stînd pe o bancă 
dintr-un parc al Parisului. Sînt 59 de ani de atunci.

Ion MUNTEANU

curier

MUZEUL
LITERATURII 

ROMÂNE„... Muzeul literaturii române cată să fie altarul pe care flacăra verbului românesc, întrupat în cele mai frumoase opere ale scriitorilor, să continuie să ardă, să lumineze și să încălzească ...“. iată cuvintele lui Perpessicius, fondatorul acestui lăcaș de cultură românească. E- xemplul marelui cărturar rămîne unic în istoria literaturii noastre. Cuvintele lui memorabile

subliniază pregnant datoria de a descoperi valoarea prezentului în filele îngălbenite ale trecutului. Descifrăm în fraza sa misiunea nobilă nu numai a muzeografului, ci și a profesorului de literatură română, de a sădi în inimile tinerilor pasiunea de a cunoaște valorile naționale „pe viu“, nu doar memorînd date din manuale sau din caiete de notițe.Iată motivele pentru care pledăm acum, în paginile Cronicii, pentru o mai bună cunoaștere a acestui muzeu, instituție nu atît de temeinic popularizată, cît ar merita.Muzeul a fost inaugurat în 1957, prin stăruința lui Perpessicius. Așa cum se afirmă în pliantul-ghid, el este printre cele dintîi muzee românești de acest fel și cuprinde documente extrem de variate, începînd cu perioada formării poporului nostru și pînă în contempora

neitate : inscripția latină de la Lazu, din secolul al VI-lea, sau al VII-lea, Scrisoarea lui Neac- șu din Cîmpulung — 1521, textele rotacizante, tipăriturile lui Coresi, Varlaam, Dosoftei, marii cronicari, Cantemir (Istoria ie- roglifică — 1705), manuscrisulprimei variant? a Țiganiadei, versurile populare culese de Bălcescu, ediția princeps a ca- podoperii lui Odobescu, ..Pse- udo-Kynegetikos“, „Etymologi- cum Magnum Romaniae", de Hașdeu, scrisorile lui Maiores- cu, apoi manuscrise din opera lui Eminescu, Creangă, Caragiale, Sadoveanu, Rebreanu, Arghezi, Blaga.E necesar ca prin cît mai multe mijloace moderne de informare să facem cunoscut acest muzeu de mare prestigiu, aflat în București, pe Strada Funda
ției, nr. 4.prof. Georgeta SCUTARU

AUTUMNALA
ORIZONTAL : 1. Muzician român care a com

pus cinci „Cîntece de toamnă" (2 cuv.); 2. „Clo
pote și struguri" de Z. Stancu și „Negura" de E. 
Camitar — Mii!; 3. Autoarea poeziei „Toamna 
asta" — Culeasă toamna; 4. Un strop de Ottonel! 
început de toamnă! — Calc!; 5. Observație (abr.) 
— Manifestare de toamnă la Vașcău (Bihor), Nă- 
ruja (Vrancea), Podul Iloaiei (Iași); 6. Puse-n că
mară — „Dacă-n douăzeci de toamne"; 7. Auto
rul volumului de versuri „Anii vii" în cuprinsul 
căruia figuerază poeziile „Toamnă", „Autumnală", 
„Zi de toamnă", „La cramă" — Post-scriptum — 
1 noiembrie !; 8. Nu-i asta — ........strugurii se coc"
(M. Jora); 9. Plouată — Denumirea populară a u- 
nei luni de toamnă ; 10. Poet român, autorul poe
ziei „Cîntecul toamnei" — Toamna... unui gre
ier mic.

VERTICAL : 1. Senzații de frig — Cupeu!; 2. 
Perioadă de timp — „Sfîrșit de vară", „Rapsodii 
de toamnă" și „Noapte de toamnă" de Topîrceanu; 
3. Cer de toamnă — Localitate în arhipeleagul 
Ewal; 4. Sol imaculat al iernii, prezent incidental 
și toamna — Livadă (reg.); 5. Văzut ca prin cea
ță — In ton! — Litere învățate toamna!; 6. 
Toamna — Sfîrșit de vară...; 7. . ..și spre sfîr- 
șitul toamnei! — Compozitor român contemporan

(Lulu); 8. Gen ! — întreprinderea mecanică Ga
lați ; 9. ... Isac, autorul unor „Cîntece de toamnă" 
— Nu-și numără vîrsta în toamne ; 10. Clasic ro
mân, autorul pastelului „Sfîrșit de toamnă".

Dicționar : ELAT.

Viorel VÎLCEANU

f-POȘTA LITERARA
ANDRA BACEAN — Aveți instrumentele de lucru în mină. Depinde de aici înainte cum le veți folosi. Deocamdată se impune o acțiune de depoetizare, pletorismul liric fiind principalul lest al poeziilor dv. Reveniți.ADA-LACRAMIOARA PLEȘCAN — Cel mai mult mi-a plăcut generozitatea, dăruirea cu care îți clădești „castelul de cuvinte". Va trebui să cultivi în continuare spiritul ironic care contrapunctează surprinzător, în maniera Sorescu, meditația gravă. O notă bună (că tot sîntem la școală) pentru „Circ" și „Cosmos". Reproducem deocamdată „Singurătate".GH. LUMINIȘ — Pseudonimul exprimă destul de exact maniera în care scrieți. Totuși, în „Necesitate și întîmplare" (titlu ultraprețios 1) și mai ales în „La Cotnari" sînt sonuri reverberate măiestru. Dar melodia, în totul-ei-tot nu se încheagă.WILHELM WEISS — Distanța artistică de la o pozie la alta este derutantă. Cînd versurile sînt „turnate" în forme de împrumut ele își pierd expresivitatea, clamează fără răspuns. In versurile de inspirație marină și în „Elegia" închinată lui Eminescu, cuvintele sînt încălzite la propria-vă respirație. Fidelitatea cu care ne urmăriți, din orașul de pe Bega, este, desigur, măgulitoare.GHEORGHE IVAN, P. P., VIOREL ALCIEH, EUGEN SARAN, CALINA EVU, SAVA LUPU, CHIRIAC SAMOILA, MAGNA LORA (?), GELU MIHAI — Tangențe mai mult sau mai puțin întîmplătoare cu poezia. Să sperăm că timpul va lucra în folosul dv.VASILE C. RUGINA — Am citit eșantioanele din cele trei volume de versuri cu care intenționați să veniți pînă Ia Iași. Aș zice că nu merită să vă perturbați bugetul pentru atîta lucru.CRISTINA MIHAILESCU — Poeme de tulburător suflu liric chiar dacă ușor prolixe, dovedind serioase lecturi de poezie modernă. Reveniți.

N. T.

TIMP LIRIC

Eminescu
A așteptat serile dăltuind 
Din mare, păduri de dor 
Și a schimbat stelele in păsări, 
li ardeau tlăcări pe umeri 
Și niciodată n-a putut vrăji noaptea 
Șă se oprească aproape de mina lui 
Acolo unde izvoarele zămisleau luceferi 
Pentru a-i da, in loc de lună, adiere de floare. 
A așteptat toate poveștile să-i urce in ginduri 
Și cum noaptea se depărta in tăcere de somn 
Tîrziu, cînd lumina cobori, făuri primul bucium.

Cristina MIHMLESCU

Și caii sălbătici
Și caii sălbatici vor ști pe care cîmpie 
aleargă, cu nările fremătătoare respirînd 
in galop de ierburi aromele răcoroase 
ale libertății și vor îngenunchea la 

capătul ei în semn de adîncă supunere, 
și glorie le va ii închinarea.

In trunchiul tîntînilor va înflori cerul 
și bărci de mesteacăn vor apropia 
celălalt țărm de inima mea.
Pururi de această culme învăluind covorul 
senin al copilăriei ca un pescar 
îngîndurat ocrotit de unda înflăcărată 
a lacului.

Vasile MIHALACHE

Singurătate
Ne-am însîngerat tălpile 
în cioburi ascuțite de ziuă. 
Am fugit — lupi din pădurea tăcerii 
în care mestecenii cu albul stafiilor 
speriau cuvintele.
A curs sîngele înroșind zările.. 
fugeam de lumină - 
lilieci cu aripi ude, 
ne-ascundeam în cazanul cu smoală 
al întunericului 
și așteptam vicleni 
ca vulpile la pradă 
să treacă ziua 
cu secera luminii ce ne tăia retina 
și spărgea cerul 
ca noi să călcăm 
pe cioburi ascuțite de ziuă, 
și să ne-nsîngerăm tălpile.

Ada Lăcrămioara PLEȘCAN

T otem
Din prima zăpadă am să construiesc 
o cetate.
fără să ating iarba 
la ce bun să mă mir 

anul acest a plouat în noiembrie 
cu strigătele poetului 
neliniștit
Din lumina livezilor se înfruptă păsările 
înainte de zbor 
se opresc între rodii 
unde e singur poetul 
desenat pe nisip.

Valeriu BÂRGAU



săptămîna 
muzicii ro
mânești la 
freiburg

Dintr-o convorbire cu diri
jorul Ion Baciu, directorul Fi
larmonicii „Moldova" din Iași, 
cu puțin timp înainte de îm
barcarea personalului orches

trei pentru a efecTua un tur
neu în R.F. a Germaniei și în 
Elveția, am reținut cîteva a- 
mănunte pe care le împărtă
șim cititorilor : „Orchestrasimfonică a Filarmonicii condusă de mine împreună cu; formația „Musica viva“ condusă de Vicențiu Țușcă (și care cuprinde o echipă restrînsă de instrumentiști ai Filarmonicii) întreprinde acest turneu cu o deosebită bucurie dar și cu grijă responsabilă pentru impresia pe care o vom face. Colectivul nostru a mai fost în Germania federală, iubi- torif de muzică de acolo ne cunosc și ne apreciază. Dovadă —• sălile arhipline și cronicile de presă favorabile la concertele din deplasarea anterioară. Deci, trebuie să ne menținem cel puțin la același nivel.De această dată, participăm, alături de alte formații din România, la manifestările de la Freiburg prilejuite de o 
Săptămînă a muzicii românești. Vom susține de asemenea concerte la Bonn, Tubingen, Heidelberg și în alte centre din R.F. a Germaniei.Publicului elvețian îi sîntem încă necunoscuți. De aceea, ne vom strădui să cucerim și a- colo impresii plăcute. In Elveția vom da cîteva concerte la Basel.In programul deplasării figurează lucrări reprezentative de Enescu, Ravel, Debussy, Mozart, Richard Strauss ; formația „Musica viva" va prezenta de asemenea lucrări selecționate din bogatul său repertoriu. In cursul turneului nostru în cele două țări vom da în total 15 concerte (11 ale orchestrei simfonice și 4 ale formației de cameră)".
bunul nostru 

profesorClinica dermatologică din Iași a împlinit 90 de ani de existență, iar unul dintre cei care au contribuit din plin la prestigiul ei, prof, dr .doc. Gh. Năstase, împlinește 85 de ani de viață.Specialiști din întreaga țară, mai exact din București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Tg. Mureș. Bacău, Suceava, Pitești, întruniți sub egida Societății de dermatologie, au Sărbătorit ambele evenimente prin nu mai puțin de 40 de comunicări științifice axate pe tepia „Manifestările cutanate ale insuficienței venoase cronice a membrelor inferioare". Festivitatea aceasta de lucru a avut loc la Filiala Iași a Academiei. Astfel, „bunul nostru profesor", cum este denumit la catedră și în clinică, a fost sărbătorit de colegi și elevi prin cel mai frumos și semnificativ omagiu ce poate fi oferit unei energii nepotolite și unei minți agere : roadele cele mai recente ale cercetărilor lor științifice de specialitate.In modestia și în cumsecă- denia-i moldovenească devenită proverbială, prof. Gh. Năstase s-ar fi jenat de vorbe mari și de festivități închinate numai lui. Acest discipol al' lui I. I. Mironescu a preluat de la profesorul său, în afara tainelor profesionale, o autoironie, un anume autocontrol ce-1 fac să fie în același timp sobru, omenos și cald. îndrăgostit de literatură și artă, bunul nostru profesor a transmis această pasiune celor a- propiați. Format sub lumina umanismului cultivat cu atîta patimă Ia Iași, Gh. Năstase s-a dovedit în lunga sa carieră un prieten al celor aflați în suferință, întregind galeria marilor medici, vindecători deopotrivă cu știința șl cu vorba bună. A te afla sub privirea lui aruncată peste ochelari și sub vraja verbului său în timp ce deapănă amintiri despre Mironescu, Topîrceanu, Codreanu, Sadoveanu, Gr. T. Popa e o îneîntare.Sărbătoritul nostru profesor, ajuns a se confunda cu instituția, pe care, la o vîrstă considerată a odihnei, o deservește conștiincios ca ultimul asistent, și-a reluat locul la birou, aș-

MOMENT
teptînd să fie solicitat la cazurile mai deosebite. E un exemplu care obligă și un model demn de urmat.
iconografie 

inedită 
palladyNumărul 4 al revistei Arta reproduce cinci fotografii re- prezentîndu-1 pe Pallady mai puțin cunoscut. Cercetătorul Petre Oprea, care oferă revistei aceste imagini, pledează în textul însoțitor pentru un Pallady sustras clișeelor arhicunoscute : scepticul, misoginul, vegetarianul, singuraticul, ascetul. Sînt momente din viața pictorului, care ne propun un om ce cunoaște întreaga claviatură a plenitudinii. Printre acestea, cele înfățișîndu-1 la o masă de familie, în Bucium, sau într-un luxos șiac mînăstiresc, au parcă aspectul șocant al unor travestiuri.Ne vom modifica oare, vreodată, imaginea despre Pallady? S-ar putea.
familiaNumărul pe septembrie al revistei „Familia" reușește, prin valoarea materialelor publicate, să marcheze un real progres față de numerele din lunile trecute. Cu toate că cele mai multe pagini sînt consacrate criticii, eseului, capitol la care revista este totdeauna „în formă", numărul acesta a- cordă un spațiu mai larg literaturii originale. Izbutite ni s-au părut poemele de dragoste ale lui Radu Cârneci. Alte pagini ale revistei sînt rezervate aniversării centenarului Avram Iancu. De reținut pentru scenele noastre piesa în trei acte a lui Stelian Vasiles- 

cu : Iancu, domnul moților. Critica este într-o mare măsură la zi : analize foarte bune ne oferă criticul Valentin Tașcu la romanele lui Virgil Duda, Adrian Beldeanu și alții. Radu Enescu publică în continuare un amplu studiu despre logica și stilistica ironiei, iar Paul Anghel un nou capitol din O posibilă istorie a literaturii române. La cronica literară Gheorghe Grigureu comentează pertinent, la obiect, volumele de versuri Ritm ima
nent de Vladimir Streinu și 
Calea robilor de Marin Min- cu. In totalitate, un număr de ținută, unitar, viu.

instructajTimp de două zile activiștii culturali din județul Iași au urmat, sub egida Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, un instructaj în scopul intensificării activității politice și cultural-educative de masă în lumina documentelor Conferinței Naționale a P.C.R. Au fost studiate expuneri pe teme la obiect, activiștii efec- tuînd și un foarte util schimb de experiență asupra metodelor de lucru.In încheiere, tov. Alecu Floa- reș, membru al biroului Comitetului județean de partid, șeful secției de propagandă, a subliniat necesitatea unor asemenea instructaje, trasînd cîteva direcții principale privind eficiența în activitatea pusă în slujba educației social-politice a maseloi.
„cartea

necitîtă“Barbu (în „Cartea Ne-Scînteia, nr. 9283, 28Eugen citită", sept. 1972) readuce în discuție cazul „literaturii de necitit", a acelor tomuri ce invadează rafturile librăriilor, deși nu „depășesc limita mediocrității", deși sînt „neinteresante", „lipsite de gust". Sînt înglobate aici unele cărți de amintiri, a- tît de numeroase timp, „memorialele soane ce bănuiesc li s-a întîmplat în apărat interesant", proaste", ca și cap și coadă" doritori de glorie cu orice preț. Veleitarii autori ai cărților de 

în ultimul unor per- că tot ce viață e neromanele „invențiile fără ale debutanților

necitit confundă senini originalitatea și experimentul artistic cu exhibiționismul, cu violența verbală inutilă, socotind desigur că simpla mimare a modeleleor „en vogue" aduce după sine marea creație dacă nu a secolului, măcar a anului, împreună cu Eugen Barbu se întreabă toți iubitorii de literatură : „cine favorizează a- ceste apariții aberante ?“ Editorii ar putea răspunde. Și critica într-o anumită măsură. Pentru că în’ăturarea Cărții Necitite trebuie să devină o realitate.
N. IRIMESCU

premiile 
festivalului 
de poezie 

j,EminescuuPe adresa Asociației Scriitorilor din Iași sosesc zilnic volume de poezii concurînd la unul din premiile Festivalului „Mihai Eminescu". Reamintim, cu acest prilej că premiile ce se vor decerna sînt următoarele :
— Premiul Uniunii Scriitori

lor pentru cel mai valoros vo
lum de debut.

— Premiul revistei 
ca" pentru cele mai 
traduceri din opera 
nescu.

— Premiul revistei 
pentru cel mai bun 
poezie patriotică.

— Premiul Postului de radio 
Iași pentru cel mai izbutit cîn- 
tec pe versuri de Eminescu.

„Croni- 
valoroase 
lui Emi-

„Ateneu" 
volum de

TVMi-a plăcut comentariul lui Bacalu, la concursul de motociclete, transmis în cadrul e- misiunii „360 de grade". Și asta, în ciuda mărturisirii sale, făcută cu mîna pe inimă, potrivit căreia n-a mers niciodată, dar absolut niciodată, cu motocicleta ! De altfel, nici' Buhoiu, tot după propria-i mărturisire, n-a jucat decît oarecum fotbal, și totuși a comentat suficiente meciuri de fotbal. Ca să nu mai vorbim

bqqd Dreptul la metaforă
Cine se va încumeta să scrie o istorie a gaze

tăriei sportive românești va fi obligat să men
ționeze, la capitolul „transmisia radiofonică", e- xistența grupului — ca să nu spunem școlii — 
de la Iași. Lipsă de modestie din parte-mi ? 
Poate. Se cuvine remarcat, totuși, 
individualizat contribuția ieșeană 
tăria sportivă a fost lupta pentru tul la metaforă. Comentînd bine 
fază ori alături, cu competență ori cu inocența 
ncspecialistului, ieșenii (și ceilalți care, fără a 
fi ieșeni, împărtășeau aceleași opinii) s-au căz
nit să urnească transmisia sportivă din imobi
lismul fad al reportajului-inventar, aducind-o cît 
mai aproape cu putință de acea treaptă pe care 
îmi permit s-o consider, da, necesarul prag de 
start. Grupul de la Iași n-a făcut nici gaură în 
cer și nici cutremur printre microfoane ; lui i 
se datorează chiar și unele transmisii pirpirii 
ori de-a dreptul proaste. Explicabil : nimerește 
bara numai cel care șutează la poartă. Adeptul 
manierei „Vasile pasează lui Gheorghe" nu va 
greși niciodată, fiindcă oricînd, pe ploaie, pe 
zăpadă, Ia cercul polar, la tropice, în nocturnă 
ori la 10 dimineața, X va pasa lui Y. Ce se 
ascunde în spatele acestei pase, care-i accen
tul coordonator în funcție de care se derulează 
micro-fazele fazei, ce încărcătură de comic (sau 
tragic) poartă cutare gest, cum îl receptează tri
bunele — comentariul consemnativ-banal va ig
nora cu seninătate toate aceste puncte de raster 
din corn poziția imaginii, preferind tușa-schemă 
a desenului liniar... Mi-am amintit toate aceste 
mai vechi discuții în momentul în care răsfoiam 
o cărticică verzuie tipărită de Editura „Stadion". 
Titlul : „Intr-o cabină de transmisie". Autor : 
Grigore Ilisei, M-a bucurat apariția acestei cărți 
cît nu m-ar fi bucurat tipărirea cine știe cărui 
op propriu : fiindcă am constatat confirmarea 
unor supoziții și, mai ales, ivirea unui argument- 
tonă în favoarea „dreptului la metaforă". Orice 
lăcrămație privind acordarea cine știe cărui 
drept se cuvine să se bazeze pe anumite teme
iuri. Nu pot pretinde să fiu numit amiralul flo
tei din marea Sargaselor cîtă vreme nu-s în 
stare să deosebesc o timonă de o roată de fîn- 
tînă comunală. „Dreptul la metaforă" poate fi so- 

<_____________________ —___________________________________

inventat de Pitagora, a desemna lumea încă o armonioasă alcă- prilej de a ne întoar-

de Emanoil Valeriu care sînt încredințat că nu s-a ocupat vreodată, în viața sa, cu moda, și totuși a condus cu multă suplețe și dexteritate o discuție feminină despre modă, exemplele pot continua, la infinit, de la nu știu care anchetă privind circulația rutieră, pînă la comentarea unor călătorii în cosmos (cosmos — termen pentru țeleasă tuire), ce la Andrei Bacalu și a remarca seriozitatea și caracterul superior avizat al comentariilor sale, în cadrul cărora nu-ți ră- mîne niciodată dator, — decît poate cu un zîmbet...Dar cîte zîmbete artizane nu garnisesc, pînă la exces, diversele emisiuni TV, pentru a te simți, prin contrast, foarte bine în compania unui comentator, care nu ține să forțeze bunăvoința tele-spectato- rilor atîtea atent chet sau vag sau complice sau ș.a.m.d. !Pot chiar să spun că, dacă e mai ales să ne referim la crainicele televiziunii — toate în notă fiind — ele nu par a fi dezavantajate decît doai4 de o evidentă și nedorită, firește, inflație pe care zîmbetul o cunoaște, de la un timp, pe micul ecran. Inflație însă de care, cu sau fără voie, domniile lor se fac, în primul rînd, vinovate. La urma urmelor, de ce oare fiecare emisiune trebuie neapărat parafată prin- tr-un foarte marcat surîs, care vrea parcă să spună: „Vedeți ce lucru extraordinar v-am oferit ?“ Aceasta a fost, practic, film banal sau mizerabil. Chiar tivul zîmbet s-a strivit între un i tic și o tragere de amortizare ADAS. Chiar dacă eram cu toții pe punctul de a căsca, decent, firește, dar, vai, cu justificare forte !Dar să ne întoarcem la cei trei mușchetari ai emisiunii „360 de grade", mușchetari care, după cum se știe, erau patru, consemnînd tele-aven- tura în care realizatorii acesteia s-au angajat, cu bătălii purtate — ca și în carte — 

,prin „avantajul" — de ori exhibitiv —■ al unul confecționat zîmbet co-

i, chiar dacă vorba de un un spectacol dacă respec- văzut nemilos medalion poe-

că ceea ce a 
în radîogaze- 
o idee : drep- 
sau prost, pe 

mai rar toți patru laolaltă, mai des fiecare pe cont propriu : Athos fiind, uneori, plecat ia Cluj, Porthos pe alte meridiane, iar Aramis însoțind galant o stea care tocmai a ieșit din cadrul elegantului firmament al celor 360 de grade. Sau invers. Rămîne d’Ar- tagnan-Vornicu, mai rar absent, cel mai „în șea", cu un aer de maturitate care numai în aparență îl îmbătrînește. Pentru că, din cînd în cînd, și el zîmbește. Dar cu măsură și la obiect.In rest, nu știu ce i-ar mai lipsi acestei originale echipe, dar simt că ceva îi lipsește. Poate misterul feminin, poate rodajul, poate o mai armonioasă distribuire a rolurilor, astfel îneît să nu mai fie lăsat totul pe umerii unuia singur, nevoit, să zicem, să mimeze dezinvoltura — chiar dacă „nu-1 prinde" — și să exclame cu o vervă cam inhibată :—• „Pînă acum v-am oferit reportaje, muzică ușoară, desene animate, așa că ne-am gîndit să vă oferim și un film documentar. Regia, vă rog !“De multe ori, calmul unui asemenea insipid comperaj nu este tulburat, din păcate, decît de vreo ilnoportună iritare, stîrnită „dezinvolt" de o ino- portun-malițioasă întrebare, cum a fost aceea vizînd legăturile directe dintre Bacalu si motociclism. încăierarea verbală care a urmat semăna surprinzător de mult cu runda nu știu care din meciul Clay— Paterson.Nu sînt oare premature semnele de oboseală ale emisiunii „360 de grade" ? Deși, în general, ea nu este deloc lipsită de interes. Chiar și atunci cînd — doamne, ce mi-e si c” inhibarea asta, bărbătește înfruntată ! - să-si robii" ră și un agrenb’l publicului spectator, cire, în fata unor întrebări. înveșmîntate tor țn amabile ^îmbete de circumstanță, interlocutorii se descurcă de minune. Spre cinstea lor.Dar d’Artagnan ? Dar Athos, Porthos și Aramis ? Dar promisa aventură spirituală a realizatorilor emisiunii „360 de grade"?Ce e cu ea ?Tele-Dumas tatăl n-are chiar nimic de zis ?Ar fi, poate, timpul să scrie un nou și neapărat inspirat capitol. Cu necesar antren și justificată urmare.

- i se cere unui pianist amintească ceva „memo- din proaspăta sa carie- i se ’'ecomandă să ofere moment muzical D’n feri- asemenea nrotec-

AL. I. FRIDUȘ

A

licitat 
Disei 
se cuvine așezată pe muchia dintre cele două 
rafturi, așa după cum comentariul sportiv în 
direct (cel ideal, evident) începe cu o simplă știre, 
notă, consemnare, relatare, spre a ajunge apoi 
la altitudinea străjuită de indicatorul „Atenție, 
muze !“. Moldovean tipic, domol, isteț și șugubăț, 
Ilisei se mișcă molcom și legănat, dar gîndește 
sprinten și ascuțit. O anume timiditate, izvorîtă 
dintr-un bun simț în care recunoști răsuflarea 
Tării de sus, e gata-gata să te inducă în eroare 
— pînă după ce s-a rotunjit a treia frază. Simți 
atunci că moldoveanul cu mișcări de morsă intu
iește într-o fracțiune de secundă esențialul, vede 
metafora plutind în marea vorbelor comune și 
tocite, știe să afle cuvîntul chemat să se înșuru
beze exact, acolo și numai acolo. Portretele sînt 
desenate cu-o pseudo-distanțare vag-sentimenta- 
lă. Ilisei vorbind despre „Damigeana" ori „Piti
cul" ori „Gram" ori „Jamaischi" ori „Matei” ori 
(mai ales) „Justin" cu-n firicel de tristețe, va- 
riațiunile pe tema sic transit fiind cu atît mai la 
locul lor cu cît, ades. în sport gloria se fezan
dează meteoric, cufundîndu-se într-un sos de ui
tare mai inert decît Marea Moartă. Completată 
cu cîteva inspirate crochiuri finlandeze, ceho
slovace, portugheze, cartea Iui Ilisei probează că 
cine are ochi de văzut și știe să vadă, cine are 
suflet și știe să simtă, cine posedă inteligență și-o 
utilizează în trei schimburi, va găsi repede Șl 
totdeauna calea echilibrului informație-metaforă, 
adică, pentru gazetăria suortivă, drumul cel mai 
drept și mai adevărat către ascultător și cititor.

M. R. I.

numai în temeiul talentului. Cărțulia lui 
nu-i nici gazetărie și nici literatură ; ea

r. s.
Galopînd triumfător prin Divizia B (13 puncte 

din 14 posibile !) „Politehnica" demonstrează că 
locul ei e altul. Cineva mă întreba „de cine 
trebuie să se teamă „Politehnica ?“ Păi de ! Nici 
de „Progresul" (trei lulele, trei surcele), nici de 
trupa mediocră a lui nea Titi. „Politehnica" are 
a se teme numai și numai de ea însăși.

y



E MINESCU

în limba lui

SHAKESPEARE
tălmăciri de :

Donald EULERT, Al. PASCU, Șt. A VĂDANEI

■ ■ \

over tree-tops
Over tree — tops comes the moon’s round, 
Forest gently beats its leaves,
From among an alder’s sheaves
Comes the saddness of a horn’s sound

Ever further, ever further
Ever slower, more slowly,
Sweetening better soul in me
With a longing for death’s other

When I turn to you transfigured
Why are you so silent now ?
Sweet horn, when will you allow
Once again this sound that I heard ?<_______ y

parting melancholy
Should I ask for token, my love, against forgetting ?
It’s only you I want now, but you are yours no longer ;
I don’t want the flower that withered in your hair. 
My only wish from you, love, is to forget forever.
Why should the cruel feelings from a burnt-out luck

Not be, as well, put out instead of living always ?
Different waves keep sounding in the same river ;
Why should regrets alone be everlasting feelings
When each of us is foredoomed to live his own life
As a shadow’s short dream or a dream of shadows ? 
Why should one count the years that lap over the grave ?

To me it’s just the same if it’s today or tomorrow, 
Because I must go from here and from everybody’s mind.
I want you to forget, then, the life that we both dreamt.

My love, when you awake and look back after many years
The shadow into which I disappeared will be darker and darker 
As if I had not met you, we had not found each other, 
As if our proudest years were emptied of our longing 
Could you forgive, my love, that I have loved so much ?
Leave me alone, with strangers, my face against the wall 
So the lights may all freeze under my lids forever ;
And when my earth enters the father earth again 
Who will know who was and where I came from ?
Wailing chants will rise from the heartless walls ;
They all will ask for me eternal rest and silence,
And one of them I will want closer to me, to come 
To tell me your name, my eyelids closed in darkness.
And then, at their mercy, I can be thrown anywhere... 
That will be better, I know, than in the present hour.
Now from the distant lights, a flight of ravens rises
To darken the whole blue sky on my unseeing eyes ;
Then let a mighty whirlwind come up from far-off shores

To give me to the earth and my heart to the wind.

But you remain blooming, like April in the sun
With large and wet, dark eyes, a child’s sweet smile ;
And yet, forever younger than the young girl you are, 
Forget me and my passion, as I will soon forget.

Among the clouds that evening, a gate seemed to open 
Through which the moon poured — the night’s queen, dead 

and white —
Oh, sleep, do sleep in silence among a thousand candles, 

In a silver mantle shrouded, by the blue grave invited — 
Proud tomb, high and distant, the heaven’s arching body ; 
You sweet and longed-for faery, sole monarch of the night; 
Below lies the sullen world, small villages, vast plains : 
A silver-rime long-coat gives them a sacred luster;
The whole space sparkles, and on the desert fields 
White walls and ruins shine, as if painted in lime.
Only the graveyard watches, with its short, crooked crosses ; 

A night-dark owl alights on one of them in silence. 
The belfry wood is creaking, the boards and posts crack, 
And the translucent demon in his nocturnal flight 
But gently sweeps the bronze with his indented wing, 
And then you hear mourning, strange wailing sound

the ruined church is waiting: 
It is pious, sad and quiet ; it is old and deserted
And through the broken windows and doors the wind cries 
It seems to be bewitching, one seems to hear its word 
And inside it, on pillars, on walls and Iconostasis 
Only sad contours move, and pale shadows wait;
As priest a cricket, ringing a fine indistinct thought. 
The Psalm reader is a maggot under the ancient wood.

Our faith is the painter of icons in the churches —
And in me it poured its charming faery-tales
But after the wave of life, the storm’s blasts and rains
Only sad contours move, and pale shadows wait.
And in my tired brain I try in vain to find
My world — an autumn cricket is sadly, hoarsely charming. 
Then on my tired, sad heart futiley I hold my hand ;
It beats like the maggot, alone in a coffin.
And thinking of my life, it seems all to have flowed
In silence, as if retold by some unknown mouth, 
As if it were not mine, as if I had not been.
Who is the one re-telling by heart my whole story ?
To him I listen always — and laugh at what I hear 
As if at pains not mine... as if I died long ago.

gloss
Ages come and ages vanish
All is aged, all is new ;
What is well and what is foolish 
It’s for you to think and view ;
Do not hope and do not care 
What is tide like tide evens ;
If they urge and call you there 
Cold remain to all that happens.

Many things you set your eyes on, 
Many sounds your ears encounter 
Who for all can find a reason ?...
And for all can stop and wonder ?... 
You stand by, forget, remember, 
Try to find yourself and finish
When with useless noise, bad timber 
Ages come and ages vanish.

Let no reason’s hesitation
Coldly ist long lever bias
To the moment’s vacillation
For felicity’s disguise,
Which from its own death is born 
And its life lasts moments few 
For all those these are well-known 
All is aged, all is new.

You are not but a spectator<____ _______  

In this world, you must acknowledge ; 
And four parts may play an actor 
Even now you’ll guess his image ;
If he mourns, if he wrangles 
On your seat in inside parish
You may learn from their juggles 
Wat is well and what is foolish.

Distant part in time and future 
For the leaf’s both faces stand ;
He who knows them to descypher 
Sees beginning in the end ;
Present times possess them all, 
What was old or will be new,
If they are futile and small
It’s for you to think and view.

It obeys to the same law 
Everything that is in being,
And since thousand years now 
World was gay or rather grieving ;
Other masks, the play the same, 
Other mouths, the scale stays fair;
You, who’s been so often cheated 
Do not hope and do not care.

Do not hope if you see cowards 
Often winning worthless glory ; 
You’ll be overrun by blockheads 
Even if you were noteworthy;

They again will try — nor be afraid — 
Each to raise on others’ ruins.
Just avoid to be their mate,
What is tide like tide evens.

Singing songs like magic sirens,
Many try to set true sucre ;
To move players on the scene,
They in whirls wish thee to lure ;
You besides must oft be leaking,
No attempts to be aware,
What the crowd around is speaking
If they urge and call you there.

If they touch, you step aside,
If they slander, do not mind ;
Better try your thoughts to hide,
If you come to know their kind ;
Everyone to say what they think,
In this world live all the heathens ;
If you want to stick to nothing,
Cold remain to all that happens.

Cold remain to all that happens, 
If they urge and call you there ;
What is tide like tide evens,
Do not hope and do not care ;
It’s for you to think and view
What is well and what is foolish ;
All is aged, all is new.
Ages come and ages vanish.

A
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P
entru prima dată în țara noastră în acest an a avut loc în urma unui Decret al Consiliului dc Stat sărbătorirea „Zilei metalurgiștilor". La Uzina metalurgică Iași colectivul de metajurgiști a sărbătorit această zi nu numai într-un impresionant cadru festiv, dar mai ales cu frumoase rezultate obținute în primele B luni aîe anului.Colectivul de muncitori, ingineri, economiști, toți oamenii muncii dini uzină însuflețiți de istoricele ho- tărîri ale Conferinței Naționale a P.C.R. și de sărbătorirea în curînd a celei de a 25-a Aniversări a republicii noastre, depun eforturi impresionante pentru obținerea unor rezultate tot mai bune, pentru menținerea locului de fruntași pe care-1 ocupă în prezent în întrecerea so- cialjistă între întreprinderile industriale ale județului nostru.Metalurgiștii ieșeni s-au angajat ca pînă la finele anului să producă peste plan cantitatea de 6.500 tone țevi sudate și profile îndoite, producția globală și producția marfă fabricată să fie depășită cu 38 milioane lei, respectiv, 48 milioane lei, iar productivitatea muncii va fi îmbunătățită cu peste 3 la sută peste plan.

metalurgice Iași 20 de țări de pe se bucură de ocontinenteleapreciere, caracteristicile teh- și competitivitatea acestora hotărîtoare în primirea unor

de peste 450 tone țevi su- profile îndoite, ce vor fi li- suplimentar beneficiarilor Merită reliefat faptul că în iunie 1972 a fost dată în

îndeplinirea și cantitativă și valorică a de plan, colectivul de uzinei acordă o atenție calității produselor fa- perioadă la

realiza totodată economii la metal în cantitate de peste 500 tone, ceea ce echivalează cu o producție date și vrate noștri, luna, iunie 1972 a funcțiune, cu 9 zile înainte de termen, o nouă linie tehnologică pentru producția profilelor îndoite, iar în luna septembrie 1972, cu 17 zile înainte de termen o altă linie tehnoolgică, destinată aceluiași scop.Concomitent, cu depășirea sarcinilor muncă al deosebită bricate, care de la o alta a fost ridicată pe o treaptă tot mai superioară.Produsele Uzinei exportate în peste toate largă nice fiind comenzi tot mai numeroase.Metalurgiștii ieșeni sînt hotărîți să-și îndeplinească exemplar angajamentele luate, să ridice pe o treaptă tot mai superioară marca și prestigiul uzinei.

■ * ,
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REGIONALA CAI FERATE IAȘI
în perioada de toamnă sau iarnă se poate călători cu 

trenul cu preț redus, pentru vizitarea diferitelor localități 

sau puncte turistice din țară, utilizind biletele în circuit.

Adresați-vă Agenției de Voiaj, strada Lăpușneanu 
nr. 22, precum și agențiilor din Bacău, Suceava, Vaslui, 
Roman, Bîrlad, Piatra eNamț, cu cererea în care indicați 
traseul dorit, spre a obține de îndată biletul solicitat.



LA ÎNCEPUT DE STAGIUNE
de pînă acum, dar și cu sen
timentul înaltei responsabili- 
lități pe care o avem față 
de Dvs. mult stimați spec
tatori.

Dorim să vă avem mereu 
în această sală. Dorim să vă 
oferim spectacole cu un pro
fund mesaj cetățenesc și ar
tistic. Dorim, mai presus de 
orice, ca orele petrecute îm
preună să vă aducă în inimi 
acea bucurie aleasă pe care 
o dă gîndul inspirat și încre
derea în viitorul nostru, al 
tuturor,

Vă așteptăm cu drag.

•1816*

VASILE ALEC
începem cea de-a 156-a 

stagiune din istoria Teatru
lui Național din Iași cu sa
tisfacția realizărilor artistice

CORNELIU STLRZU

director
al Teatrului Național Iași

Alecsandri, 
contemporanul 

nostru
E viu în bronz. Pe fruntea lui senină
Ard razele superbei sale glorii
Pe cînd răsar, încet cu-ncetul, zorii 
Și umplu primăvara de lumină.

Astfel i s-a închinat sonetistul Mihai Codreanu în 1905 
cînd statuia bardului a fost așezată în fața teatrului care pe 
drept îi poartă numele, cinstind deopotrivă scena și orașul.

Urcînd astăzi scările pentru a aplauda încă o dată „Ia
șii în carnaval**, în montarea Cătălinei Buzoianu și în deco
rurile imaginate de Mihai Mădescu, în acest ceas al amurgu
lui în care luminile orașului tânăr înviorează bătrînețea la
șului cel descris de bard, să ni-1 amintim pe Alecsandri. 
marele ctitor de cultură și simțire românească, iar — prin
tre altele — îndrăgostit de teatru. Să ne gîndim că stagiuni 

după stagiuni, la Iași, la București și în întreaga țară, au fost 
deschise de verbul său înaripat. Nicăieri însă Alecsandri nt 
sună mai autentic, nicăieri nu se simte mai caldă respirație 
sa decît aici, acasă la el.

Continuînd o tradiție de aur, urmărim „Iașii în cama 
val“ din 1972 și ne ducem cu gîndul acum 122 de ani cîn< 
alți ieșeni, bunici și străbunici de-ai noștri, s-au defectat în pîl 
pîirea lumânărilor la premiera acestei comedii (27 martie 185C 
sau acum 96 de ani cînd un cronicar teatral ce semna îi 
„Gazeta de Iași** Mihai Eminescu nota cu satisfacție :

„Ne bucurăm mult văzând un început de emancipare d 
nefastă influență franceză cu toate idei'le ei pe dos despr 

clasicism, cu mișcarea ei pe cataligi, cu vorba afectată și c 
pronunția falsă. Reîntoarcerea la natură și la pronunția f 
rească și-mbărbătată a limbii românești mi se pare un su< 
ces foarte însemnat, ori cît de neînsemnată ar părea unt 

ochi mai puțin pătrunzători**.
Sau acum 94 de ani, cînd la 5 iunie 1878 s-a dat act 

reprezentație de gală în onoarea poetului premiat la Mon 
pel 1 ier, spectacol la care a fost expus și portretul său execi 
tat de C. D. Stahi și aflat azi la teatru. Sau toamna lui 181 
cînd, stagiunea fiind deschisă cu „Ovidiu**, publicul a făc 
o caldă manifestație de simpatie bardului iubit; de ce i 
și toamna de restriște 1890, după incendiul de la Copou, cîi 
actorii au deschis o stagiune necăjită în sala circului Sido 
reprezentînd „Fîntîna Blanduziei*’, de ce nu și toamna 1 

1893 cînd tot la Sidoli stagiunea își ridică improvizata cc 
tină pe „Chirița în provincie** ?

Sau toamna lui 1894 cînd tot Alecsandri deschide st 
giunea cu „Despot-Vodă“, pentru ca imediat să fie sări: 
torit marele actor Matei Millo, în rolul Chiriței.

în fine, inaugurarea actualului sediu la 3 decei 
brie 1896 cu spectacolul de mare montare „Fîntîna Blanc 
ziei“ și stagiunea din toamna lui 1897 cînd „Boeri și cioc 
a prilejuit manifestații entuziaste și cea din toamna 

1898, la care după concertul lui George Enescu, actorii 
jucat „Ovidiu" ; și așa mai departe...

Niciodată perimat, Alecsandri rămâne viu și în Ia 
modern așa cum e prezent în cultura românească, în Ia 
in care e aproape restaurată casa sa și în această nouă d 
chidere de stagiune. în clipa gravelor bătăi de gong av 
impresia că totul e ca în sonetul de acum 67 de ani al 
Mihai Codreanu :

Atunci, cu inima de-avînturi plină, 
Mărețul bard privindu-și cîntătorii 
Din țara lui de-aoum, îl prind fiorii 
Și fruntea pentru-o clipă și-o înclină.



Teofil VÂLCU, Dionisie VITCU, George MACOVEI, 
Sergiu TUODSE, Papii PANDURU, Adrian TUCA, 
Cornelia HÎNCU, Cornelia GHEORGHIU, Constantin 
CADESCHI, Alexandru BLEHAN, Gelu ZAHARIA, 
Emil COȘERU, Gh. MARINCA, Traian GHITESCU, 
Petru CIUBOTARU, Virgiliu COSTIN, Constantin 
POPA, Silvia POPA, Liana MĂRGINEANU, Puiu 
VASILIU, Aurora ROMAN, Alfons RADVANSCHI, 
Valeriu OȚELEANU și Valeri u BOBU

în

IAȘII ÎN CARNAVAL

(Un complot în vis) 
de Vasile Alecsandri

SANDRI - IAȘI Regia artistică :Cătălina Buzoianu 
Scenografia :Mihai Mădescu 
Muzica : Vasile Spătărelu
Regia tehnică : Petrică Manea

Trei nicLoiJLLeI_vluri

CINE E ACEASTĂ CELESTINA?
MARGARETA BACIU, artis
tă emerită (interpreta rolu
lui) :

In cariera mea de 53 de 
ani, desfășurată în întregime 
pe scena acestui teatru, nu 
am mai jucat un asemenea 
rol atît de deosebit de toate 
celelalte ... Și ele au fost ne
numărate și nu numai de 
dramă, dar și de comedie, de o- 

peretă, de tragedie antică... 
Am stat pe gînduri la început. 
Mă îndoiam de reușită. Dar, 
apoi, în lungile discuții cu re
gizoarea, am simțit că, deși 
era greu și. .. pe muchie de 
cuțit, totuși era un rol mare 
și frumos. Am stat toată va
canța cu textul în mină. Mi-a 
dat foarte mult de gîndit, dar 
acum sînt fericită că l-am pu
tut construi. După vacanță, 
chiar de la primele replici, re
gizoarea a fost încîntată de 
mine. Rolul era gata învățat. 
Eu îi spuneam însă : Stai, să-l 
im mai întîi în mine, știu că 
au ,mi-am putut niciodată în
suși un rol pînă cînd nu l-am 
simțit în mine.. . Deși tînără, 
> consider pe Cătălina Buzoia- 
iu o foarte bună regizoare.

N-am avut timp să filozofez 
.supra trecerii vremii pentru 
ă am fost totdeauna foarte o- 
lupată, Teatrul te fură; pă- 
runzi în lumea lui și aproape 
iciodată nu mai știi de alt- 
?va. Dar n-am precupețit ni

mic pentru el, niciodată, con
sidered arta mai presus de 
orice.

Celestina 1 Interesantă feme
ie. Niciodată nu m-am gîndit 
că voi juca un asemenea rol. 

CĂTĂLINA BUZOIANU (regi
zoarea spectacolului):

Fascinanta personalitate a 
Celestinei polarizează ca și 
Hamlet, ca și Macbeth firele 
acțiunii. Spre deosebire, însă 
de eroii shakespearieni, Celes
tina nu este un imens mono
log in jurul căruia plutesc, u- 
neori fugar, celelalte persona
je. Celestina este, cu mult îna
inte de Don Quijote, imaginea 
vie, cărnoasă, suculentă a Spa
niei renascentiste, cu fantasti
cele ei contradicții, cu necon
tenitul balans între asceză și 
brutalitatea vieții, cu volupta

tea, senzualitatea ei mistică, 
cu teroarea și ipocriziile ei.

Celestina este un arhetip ca 
Don Quijote, ca și Sancho 
Panza, ca și Don Juan. Este 
un soi de Falstaff cu fuste, 
o Mama Terra, puternică ze
itate păgînă, frustă ca natura 
însăși, inteligentă ca un dia
vol, plină de haz, de bun simț 
și de o imensă înțelepciune, 
cunoscătoare a vieții sub toa

te aspectele ei, gata oricînd să 
ia orice înfățișare și să împru
mute totdeauna personalitatea 
interlocutorului.

Filozofia Celestinei pare a fi 
lipsa oricărei morale, dar mo
rala ei este dragostea, dragos
tea în toate ipostazele, dra
gostea care se poate vinde sau 
cumpăra ,dragostea care pusti
ește sufletele, trupurile și nu 
cunoaște decît un singur preț : 
moartea.

MIHAI MĂDESCU (scenogra
ful spectacolului):

Am căutat să realizez mai 
întîi un cadru general suges
tiv, care să creeze acel echi
libru necesar al formelor. Și 
eu și regizoarea Cătălina Bu- 
zoianu am fost preocupați de 
a găsi acest cadru, care ne-a 
oferit o formulă de schimbare 
foarte ușoară, dar, în același 
timp, și posibilitatea de joc pe 
foarte multe planuri.

Construcția decorului amin
tește de curțile spaniole, pă
trate, cu multe coloane albe 
și pasarele. Am ținut foarte 
mult ca pe un fundal închis 
al scenei desenul decorului să 
se vadă cît mai bine.

In privința costumelor, am 
păstrat datele de epocă, dar 
ne-am rezumat la culori sim
ple, foarte simple și am res
pins materialele lucioase. Am 
ținut să realizăm o armonie 
de culori, cele alese mergînd 
toate pe nuanțe apropiate, bi
ne complementate.

REP.

A doua premieră : 
CELESTINA

tragicomedie de Fernando de Rojas 
(Traducere de Virgil Schăfer și Mircea Filip)

DISTRIBUȚIA
Celestina......................
Calisto...........................
Melibea...........................
Pleberio...........................
Alisa................................

Sempronio.....................
Parmeno......................
Tristan...........................
Sosia................................
Centurio...........................
Crito................................
Lucreția...........................
Elicia...............................
Arensa...........................

Direcția de scenă : 
Scenografia :

MARGARETA BACIU 
EMIL COȘERU 
VIOLETA POPESCU 
MARCEL FINCHELESCU 
VIRGINIA CARABIN 
RAICIU
PAPIL PANDURU
DIONISIE VITCU 
GELU ZAHARIA 
Gh. MARINCA
PETRU CIUBOTARU 
VIRGILIU COSTIN 
SILVIA POPA
AURORA ROMAN
CORNELIA HÂNCU

CATALINA BUZOIANU 
Mihai mădescu

Premiera treia :

BUNA NOAPTE NECHEMATA

de Al. Popescu

DISTRIBUȚIA

CORNELIA 
Sandra GHEORGHIU

EMIL COȘERU 
Matei ION LASCĂR, artist
Grigore Stan emerit

Direcția de scenă : ANCA OVANEZ
Scenografia : Ing. I. GEORGIU

BUNA NOAPTE NECHEMATĂ
A doua piesă a lui Al. Popescu, după „Croitorii cei mari din Valahia“, e inspirată de tensiunea provocată de marile greve muncitorești din anul 1933. Dramatismul episodului ales a impus o narațiune simplă, decurgînd firesc și personaje puține, încordate însă într-o luptă cuceritoare. Autorul întreține pe parcursul piesei o tensiune psihologică pe care o dozează cu mult tact, ,,crescînd-o spre final în scene emoționante". In „Buna noapte nechemată" nu se ciocnesc destine individuale, nu e vorba numai de un tragism închis în inimi, ci e redimen- sionată soarta unor generații, proiectată pe destinul unui popor. De aceea, sentimentele eroilor sînt omenești, neliniștea lor în fața morții firească, dar toate sînt înfrumusețate de fundal și orice temere se estompează în clipa în care biruie acea tărie morală izvorîtă din eroismul unui popor deprins să lupte în orice condiții. Istoria a dovedit-o.Al. Popescu are principalul merit de a fi evadat din schematismul cu care ne-au obișnuit asemenea teme ; el aduce pe scenă oameni adevărați, care dialoghează firesc, nu lozincard și tot ce se întîmplă pare autentic, real. Din această apropiere a realismului de lirismul poetului, metaforic și înaripat, a rezultat o piesă aparent poematică, dar în fond de o zbatere u- mană impresionantă. Versul alb la care recurge nu falsifică cu nimic impresia de viață suculentă, tragică, totuși frumoasă prin nimbul care înfrumusețează jertfa unor oameni simpli.CRONICA
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DE STAT - IAȘI
stagiunea 1972 — 1973

Verdi revoluționarul

r Premiera nr. 1.

NABUCCO

Incontestabil, Giuseppe Verdi 
a dominat muzica italiană și 
mondială a secolului trecut, ră- 
mînind Verdi chiar după apari
ția lui Wagner. De altfel, sînt 
doi aștri ce merg in paralel, in- 
fluențîndu-se firesc unul pe al
tul, dar fiecare avind lumina 
și sunetul proprii.

Debutind în 1826, deci la 13 
ani, Verdi a cunoscut primul 
succes cu „Umberto conte, di 
San Bonifacio" în 1838, deci fi
ind încă tinăr. Totuși, de ‘ la 
această operă de începător în
cepe a se contura claritatea ex
primării, fondul înaintat de idei 
al muzicii sale și acea cursivi
tate melodică ce-l caracterizea
ză. In acea perioadă, tînărul 
compozitor ia contact cu Mazzi
ni, cu poetul Mazoni și alți 
revoluționari, încadrindu-se trep
tat în mișcarea de eliberare na
țională și exprimîndu-și crezul 
în operele sale „Lombarzii" 
(1843), ,, Macbeth" (1847), „Cor
sarul" (1848), „Bătălia de la Leg- 
nano" (1849), „Luiza Miller" 
(1849) și altele, datorită cărora 
a fost denumit „muzicianul cu 
cască de soldat". Din această 
perioadă a încadrării sale în rin- 
dul artiștilor progresiști ai vre
mii, din așa numita mișcare 
„Risorgimento", adică de protest 

artistic împotriva subjugării po
porului italian de către imperial 
austriac, datează și premiera eu 
care Opera de stat din Iași își 
deschide noua stagiune. Coruri
le din aceste opere au început 
să circule drept cintece de masă 
pentru trupele comandate de 
Garibaldi, iar „Viva Verdi" de
vine simbolul chemării la arme.

In anul de puternice frămîn- 
tări 1848, Verdi compune imnul 
„Răsună trimbița", pe al cărui 
manuscris a notat: „împreună 
eu muzica tunurilor, să răsune 
și acest imn in văile I.ombardi- 
ei".

Entuziasmat de măreția cînte 
cului, revoluționarul Mazzini îl 
va scrie lui Verdi:

„Ceea ce Garibaldi reprezintă 
în politică, ceea ce prietenul 
nostru Manzoni realizează în 
poezie, aceasta reprezentați și 
Dvs. în muzică".

„Nabucco" compus în 1842 e 
cel care deschide seria opere
lor revoluționare, așa după cum, 
călit în revoluție, Verdi maturi
zat va trece apoi la opere cu 
profund conținut social ca „Ri
goletto" (1851), „Trubadurul" 
(1853), „Traviata" (1853), „Bal 
mascat" (1857), „Puterea desti
nului" (1861) și altele.

In acel moment începe să 

strălucească noul astru : Richard 
Wagner, aducînd revoluția in 
chiar templul muzicii. Verdi nu 
putea rămîne străin de reforme 
și sub influența lui Wagner in
troduce declamația lirică șt 
complexul orchestral, compunînd 
„Don Carlos" (1867), „Aida" 
(1871), ..Othello" (1887), „Fals- 
taff" (1893).

An de an gloria sa a crescut, 
așa îneît atunci cînd moare la 
Milano in 1901, la vîrsta profe
ților (88 de ani) a fost doliu na
țional în Italia și durere în în
treaga Europă.

Giuseppe Verdi a fost cel mai 
iubit compozitor al Italiei, la a- 
pariția sa pe stradă oamenii sco- 
țindu-și hainele și așezîndu-le 
cu venerație sub picioarele sa
le. In zilele cînd era bolnav, mi
lanezii au așternut paie pe stra
da lui pentru ca trăsurile și pa
șii trecătorilor să nu tulbure li
niștea bolnavului.

O asemenea prețuire nu putea 
să nu se prelungească peste se
cole așa incit și astăzi nu există 
teatru muzical din lume care să 
nu-l includă în repertoriu și nu 
există meloman care să nu fre
doneze ariile sale devenite as
tăzi un bun universal. RED.

operă în 3 acte (5 tablouri) de Giuseppe Verdi 
după libretul lui Temistocle Solero

Nabucco

Ismaele

Zaccaria

Abigaille

Fenena

Marele sacerdot

Abdallo

Anna

DISTRIBUȚIA

GEORGE IONESCU, ION 
HUMIȚA VISARION

HUTU ION SOANEA
OCTAV AMBROZIE, ION 
IORGULESCU
GEORGE POPA, NICO- 
LAE SASU
FLORICA MARIEȘ, BER- 
NADETA SIMON
SVETLANA IONESCU, A- 
DRIANA SEVERIN
LAURIAN NICOLAU ION 
PRISECARU (laureat al 
concursurilor internaționa
le Geneva-Moscova-Toulo- 
use)
PETRE CARCALEANU, 
CRISTIAN GEORGESCU, 
DORIN VAlDEANU
MELANIA HERDEANU, 
MARIA BOGA-VERDEȘ, 
ECATERINA ZĂRNESCU

— Conducerea muzicală : RADU BOTEZ, artist 
emerit

— Regia : DUMITRU TABACARU
— Scenografia : HRISTOFENIA CAZACU
- Maestru de cor : ANTON BISOC<_______ J

PROIECTE LA ÎNCEPUT DE STAGIUNE
In timp ce la scenă se repetă 

opera „Nabucco" de Verdi, pre
miera stagiunii, deși deschide
rea s-a făcut cu un triptic for
mat din baletele „A fost o da
tă" de Achim Stoia și „Intîlnire 
în beznă" de Erwin Junger și 
opera intr-un act „Capcana" ele 
Wilhelm Demian, stăm de vor
bă cu tov. Ion Pavalache, di
rectorul Operei ieșene.— După „Nabucco" ce urmează ?

— Două balete inspirate pri
mul din muzica lui Schubert 
(Simfonia neterminată), iar ah 
doilea din cunoscuta poezie a 
lui Eugen Jebeleanu „Surîsul Hi. 
roșimei". Două realizări foarte 
interesante. Dacă primul are 
drept fundal nemuritoarea mu
zică a lui Schubert, pentru al 
doilea am realizat un colaj din 
compozitori celebri, in fine, anul 
acesta vom reuși să oferim pu

—
STAGIUNEA DE LA PIATRA NEAMȚ

blicului larg mult așteptatul 
spectacol de amploare cu „ha
cul lebedelor" de Ceaikovski, 
după care vom ataca partitura 
„loan Vodă cel Cumplit" de Gh. 
Dumitrescu.— Probabil vor fi și reluări?

— Menținem pe afișele noas
tre succesele verificate. Cu acest 
prilej, putem anunța că pentru 
„Aida" și „Carmen" vom avea 
ca oaspete de onoare pe cunos
cutul tenor sovietic Vasili Tretia- 
kov și că montarea operei Cio- 
Cio-San va fi total revizuită.— Ieșiri în țară ?

— In afara stagiunii perma
nente de la Piatra-Neamț, tur
nee in toate orașele Moldovei. 
In plus, recitaluri de canto și 
balet in întreprinderi, institu

ții și la sate, iar din două în 
două săptămîni spectacole pen
tru tineret la sediu.— Ieșiri din țară ?

— Radu Botez va dirija in a 
doua parte a lunii octombrie 
în mai multe orașe din Uniunea 
Sovietică. Ileana Cărcăleanu n-a 
terminat încă turneul său prin 
R.F. a Germaniei. Am avut și 
un delegat la Olimpiadă, pe Cor
nel Solovăstru, care a cîntat in 
8 spectacole. Gheorghe lonescu 
va pleca pentru cîteva luni in 
Austria, unde va susține roluri 
importante. De altfel, tot acolo, 
mai exact la Klagenfurt, evo
luează cu succes balerina noas
tră Viorica Rozan și urmează 
să plece balerinul Dumitru Dum
bravă. Hristofenia Cazacu a fost 
solicitată să realizeze scenogra
fia pentru „Rigoletto" la opera 
din Sarajevo (Iugoslavia), bari-> 
tonul loan Soanea va participa 
la concursul internațional de In 
Toulouse (Franța)... Si așa mai\ 
departe,

REP.

Regizorul despre NABUCCO— E o operă de tinerețe, din perioadei apropierii lui Verdi de mișcarea carbonarilor. De altfel, Temistocle Solero, autorul libretului, e fiul unui carbonar. Verdi își căuta drumul, mai ales după eșecul operei sale comice „O zi de odihnă". Căuta adevărul vieții și o modalitate pentru a-1 putea exprima. L-a găsit în proiectarea prezentului pe canavaua istorică. Pe drept cuvînt, Verdi a considerat că adevărata sa carieră a început la 9 martie 1842, o dată cu succesul lui „Nabucco".El și-a plasat acțiunea în Babilonul antic dar într-o anumită perioadă a dominației religioase, pe care aristocrația o utiliza pentru a se sprijini politic. Momentul cuceririi Ierusalimului de către Nabuccodonosor al II-lea și pedepsirea lui de către forțe mai puternice, supranaturale, pentru că distrusese un oraș nevinovat și robise un popor, precum și profeția preotului Zaccaria în legătură cu ziua eliberării viitoare capătă1 semnificații de contemporaneitate în Italia și ea înrobită, așa cum sună la fel de precis în oricare timp. Asupritorii și despoții sînt pînă la urmă învinși. A- ceste semnificații, urmărite atît de libretist cît și de compozitor, au găsit puternice rezonanțe în sală. Analogia dintre cele două popoare era prea limpede spre a nu trece rampa.

Opera de stat din Iași susține în această 
stagiune o suită de 8 spectacole la Casa 
de cultură din orașul Piatra-Neamț. Pen
tru această stagiune pietreană se acordă 
abonamente în următoarele condiții :

— Abonamente valabile la 8 spectaco
le, asigurîndu-vă locurile preferate.

— Costul abonamentului se poate a- 
chita și în rate.

My fair lady
Rigoletto
Sînge vienez
Bărbierul din Sevilla
Văduva veselă
Nunta lui Figaro
Punguța cu doi bani și 
A fost odată

— Abonamentul este transmisibil
— Abonatul beneficiază de reducere și 

nu se percepe majorare la spectacolele în 
care își vor da concursul artiștii străini.

— Abonamentele se pot face la Casa 
de cultură din Piatra-Neamț.

Programul spectacolelor este următo
rul :

19 octombrie 1972
2 noiembrie 1972

11 ianuarie 1973
8 februarie 1973
14 martie 1973
5 aprilie 1973

6 mai 1973

7 iunie 1973.  7


