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Trăim clipe memorabile a că- 
or Însemnătate pentru viitorul 

rastru abia poate fi clntărită. 
Iți asemenea clipe, a arunca o 
privire retrospectivă Înseamnă 
totodată a privi spre viitor, 
spre perspectiva stimulatoare a 
unei viefi mai bune, mai fru
moase. Să nu uităm niciodată 
că numai Intr-un stat socia
list faptele mărețe ale unei 
vieți civilizate au doblndit o 
realitate de netăgăduit.

Proiectele de Directive ale 
celui de al lV-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Român 
sînt In totalitatea lor o chemare 
clară și convingătoare care 
se adresează tuturor oamenilor 
muncii din (ara noastră. Preve
derile și promisiunile sigure pe 
care le conțin aceste Proiecte 

pornesc din visuri nostalgice 
iluzii, ci din constatări 

fapte Împlinite, constatări 
nu vor să Înfrumusețeze ori 
ascundă nimic.

Nu există nici un factor în 
trecutul, prezentul și viitorul 
Întregii noastre vieți publice, 
nici o problemă a economiei, 
educației publice, culturii și 

rtu 
ori 
de 
ce 
să

creației, care să nu fie prezentă 
In cifrele și constatările atlt de 
grăitoare ale Proiectelor. Nici 
un amănunt nu e trecut cu ve
derea In aceste planuri minu
țioase alcătuite de tehnicieni 
Încercați și specialiști sub di
recta conducere a partidului. 
Ce ne-a oferit nouă, odinioară, 
regimul mincinos al statului 
burghezo-moșieresc, In care do
minau exploatatorii și colpor
torii de știri false, cu setea lor 
de înavuțire, prin exploatarea și 
Înfricoșarea celor ce munceau 7 
Cine Îndrăznea să vorbească în 
situația aceea, caracterizată 
prin torpoare, mizerie și lipsuri, 
despre perspectivele de mai 
bine, despre miile de școli, lo
cuințe, cămine, case de odihnă, 
spitale, care ne stau azi la dis
poziție, azi clnd ne glndim Ia

Oscar Walter CISEK

(Continuare în pagina 7)

STEAUA 
ELECTRICĂ

Comparațiile sînt inevitabile. 
E ca atunci cînd urci la munte 
și întorci capul la răstimp cu 
nevoia și bucuria irezistibilă de 
a măsura drumul și efortul stră
bătut. măsurînd prin asta, de 
fapt, efortul și drumul care-ți

EZBATEREA

LA CASA SCRIITORILOR

poarta sărutului

Al. M1RODAN

(Continuare în pagina 7)

stau în față : piscul pare și mai 
aproape, mai accesibil, mai im
punător în frumusețile lui pînă 
atunci bănuite sau întrezărite.

Mai aud și acum, din vacan
țele copilăriei, o frîntură de 
cîntec, oare m-a uimit neîncetat 
prin dezinvoltura lui hibridă, 
plină de înțelesuri triste și de 
aleanuri adînc anticipative, cîn
tec de țăran tînăr, îndrăgostit:

De la primărie-n sus
Lino, Leano,

Toate lămpile s-au stins,
Lino, Leano,

Numai la mîndruța mea 
Arde 
Arde

lampa ca și-o stea, 
ca ilectrica,

Lino, Leano.

părut uneori că văd,Mi s-a
în invocarea acestei ilectrice la 
fereastra „mîndruței", nu numai 
nevoia de a înnobila în chip 
deosebit această fereastră dra
gă, de a-i sublinia unicitatea 
(prin comparația cu steaua, cam 
veche însă, uzată, insuficientă, 
pentru sensibilitatea și ardoarea 
cîntărețului, de vreme ce a sim
țit nevoia s-o întărească, s-o 
supraliciteze cu o comparație 
nouă, surprinzătoare, expresivă, 
pămîntească, „ilectrica"), mi s-a 
părut că văd însă, aici, și un 
soi de deznădejde, de neputință 
resemnată: și steaua și „ilectrica" 
sînt la fel de departe, acce
sibile, amîndouă deopotrivă, 
doar ca podoabe metaforice,

Geo DUMITRESCU

(Continuare în pagina 7)

S-a discutat și se va mai 
discuta îndelung pe marginea 
Proiectului de Directive al ce
lui de-al patrulea Congres al 
Partidului și a sarcinilor lega
te de electrificare. S-a discu
tat intens și amănunțit și pes
te tot deoarece proiectele re
cent publicate îi interesează 
pe oameni îndeaproape, consti
tuind imaginea curentă a zilei 
de mîine. Și ce cuvinte pof 
trezi mai viu interesul decît 
un text care răspunde la eter
na, fireasca și adînc omeneas
ca întrebare : cum voi trăi ?

Directivele cuprind cifre, 
norme și indici în legătură cu 
toate domeniile activității so
ciale, precizînd progresul pe 
care îi vor înregistra în anii 
următori industria grea și agri
cultura, producția bunurilor de 
consum sau învățămîntul. Dar 
toate aceste scopuri sînt de 
fapt niște mijloace, și toate a- 
ceste mijloace sînt puse în 
serviciul unui scop. Iar acest 
scop alcătuiește, dacă nu gre
șesc, partea cea mai profundă 
și semnificativă a Directivelor: 
este vorba de îmbunătățirea 
simțitoare a nivelului de trai 
al populației- Este vorba de 
înfăptuirea năzuințelor natu- 

rale și juste ale oamenilor care 
muncesc. Este vorba, în fond, 
de scopul permanent — de 
ieri, azi și de mîine — al Par
tidului.

Citind proiectul de Directive 
observi cu mulțumire că la 
capătul cîtorva ani de muncă 
generală cetățenii Republicii 
socialiste vor trăi mai bine pe 
tărîmul economic, avînd la 
dispoziție o cantitate de bunuri

Whf

îndestulătoare. Fără a utiliza 
hiperbole, proiectele de Direc
tive înfățișează cu acea sobrie
tate realistă și responsabilă a 
Partidului nostru care inspiră 
întotdeauna încredere, progre
se însemnate în alimentație și

Ă

2. Dar în lirică ? Asupra căror volume 
(sau poezii publicate in reviste) 
v-ați oprit?

IITIRARE

3. Care sini zonele de via|ă și modalitățile artistice insuficient 
valonficate de către scriitorii noștri io efortul lor de a 
crea o imagine veridică a societății noastre socialiste?

Cititorii Gazetei literare, toți cei interesați de dezvoltarea fenomenu
lui literar contemporan »im invitați m răspundă întrebărilor de mai sus 
In numerele următoare ale revhrtei vom publica răspunsurile primite 
(cel mult 3 pagini dactilografiate însoțite de adresa ți profesiunea semna* 

torului). Plicurile trebuie să poarte mențiunea Pentru ancheta „Gazetei 
literare".

La Casa Scriitorilor din Ca
pitală a avut loc joi 1 iulie a-c. 
plenara lărgită a Uniunii Scri
itorilor consacrată dezbaterii 
proiectului de Constituție a 
Republicii Socialiste România.

In cadrul plenarei, conduse 
de Pop Simion, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, au luat 
cuvîntul scriitorii Marcel Bres- 
lașu, Aurel Baranga, Dinu Să- 
raru, Szemler Ferenc, Ov. S. 
Crohmălniceanu, Szâsz Jânos, 
Mihail Novicov, Adrian Maniu.

Exprimîndu-și entuziasmul 
pentru noua denumire a statu
lui nostru — „Republica Socia
listă România", prevăzută în 
proiectul de Constituție, vorbi-

k 1. Ce lucrâri de prozâ și teatru v-au
reținut atenția in ultimii ani?
De ce? 

torii au arătat că ea consfin
țește o realitate a zilelor noas
tre, realitate făurită de popor, 
sub înțeleaptă conducere a 
partidului. Mulți dintre cei care 
au luat cuvîntul s-au referit 
pe larg la acele paragrafe 
ale proiectului noii Consti
tuții care consfințesc și garan
tează totodată, prin caracterul 
socialist al orînduirii noastre 
de stat, largile posibilități de 
afirmare a personalității. Ei 
și-au exprimat hotărîrea ca în 
scrierile lor să reflecte cît mai 
fidel și multilateral, la o înaltă 
ținută artistică, cuceririle is
torice ale poporului nostru, 
liber și stăpîn pe soarta sa.



Corespondența 
lui V. Alecsandri

tn colscțla „Studii șl documen
te”, Edltur» pentru literatura a 
publicat recent volumul V. Alec
sandri. — SCRISORI. ÎNSEMNĂ
RI. Volumul completează ediția 
de documente literare inedite „V. 
Alecsandri — Corespondența", a- 
pârută in inert, la aceeași editură, 
sub Îngrijirea Manei Anlneanu.

Prima parte « acestui al doilea 
volum, si cea mai amplă, cuprin
de corespondența poetului, selec
tată după aceleași principii care 
au călăuzit șt alcătuirea primu
lui volum. Unele scrieri pun In 
valoare anumite date biografice, 
preocupări politice, relațiile poe
tului cu contemporanii: altele o- 
feră Informații și probleme pri
vind procesul de creație sau par
ticiparea poetului la viața cul
turală a epocii, ca șl la desfășu
rarea anumitor evenimente inter
ne șl internaționale.

Partea a doua a volumului în
semnări, cuprinde. Intre altele, o 
scurtă relatare a poetului, in lim
ba franceză, despre o excursie 
făcută cu mal mulțl prieteni la 
Cetatea Neamțului și la minăs- 
tirile Neamț șl Văratic, In mai 
1346. Si Jurnalul călătoriei lui V. 
Alecsandri In Italia cu Elena 
Negri, intre anii 1846—1847.

In Addenda, cea de a treia parte 
a volumului, sint incluse ates
tatul eliberat copilului V. Alec
sandri. în anul 1834, cu prilejul 
plecării lui la Parks, reprodus in 
limba franceză și însoțit de o tra
ducere oficială contemporană, 
precum și citeva scrisori primite 
In Franța de la părinți, intre anii 
1834—1839.

Volumul se încheie cu un in
dice alfabetic de nume, cu unul 
de titluri de opere amintite de 
poet in textele sale și cu indicele 
cronologic al scrisorilor.

Acest al doilea volum, confir
mă Încă o dată justețea observa
ției pe care acad. Perpessicius o 
făcea, ecrilnd despre primul : 
„alei, in aceste pagini de jurnal 
netrucat — șl mă gîndesc la pro
cesul acela de ajustare instinc
tivă pe care Georges Duhamel II 
presupune în oricare din memo
riile imaginare — In acest roman 
în scrisori al vieții sale, care în
cepe de timpuriu și sfîrșește cu 
puțin înainte de trecerea lui pe 
celălalt tărim, In august 1890, stă 
tot autenticul Alecsandri, nu nu
mai cel pururi tînăr și ferice, 
cum îl vedea cu imaginația tină- 
riilui de 20 de ani. In 1870, 
Eminescu, dar șl Alecsandri di
versul șl multiplul, poetul șl lite
ratul, prietenul și părintele, călă
torul înveterat și sedentarul Mir- 
ceștllor — într-un cuvînt Alecsan- 
lri-Umanul...“.

Fonică N. GHEORGHE

TUDOR VIANU:
Despre stil 

și arta literară
Necesități de înzestrare a cerce

tătorului literaturii șl limbii lite
rar» cu un instrument de lucru 
exemplar, ca și cele ale Instruirii 
publicului larg impuneau grab
nica reeditare a operei stilistice 
a lui Tudor Vlanu. Așa înclt acest 
volum reprezintă un semn de 
pietate postumă față de „profe
sorul de estetică al culturii ro
mânești** si un act de cultură 
totodată. Textele alese de Marin 
Bucur sînt dintre cele mai re
prezentative pentru concepția lui 
Tudor Vianu ' asupra stilisticii, 
pentru metoda sa de lucru șl pen
tru nuanțatele și cuprinzătoarele 
ej rezultate. Deși nu l-au lipsit 
predecesorii pe tărîmul tratării 

impresioniste sau, dimpotrivă, 
dogmatice, a faptelor de stil (șl 
incursiunea prin istoria proble
mei, din prefață, e binevenită In 
acest sens) ori intr-acela al ana
lizei lor lingvistice, se poate spune 
pe drept cuvint că Tudor Vianu 
este creatorul stilisticii literare 
românești in forma ei modernă, 
științifică. Apelind la rigoarea 
mijloacelor de investigație pro
prii lingvisticii, Vianu le-a subor
donat valorificării estetice. Arti
colele teoretice, reproduse in vo
lum. analizează principalele func
ții ale limbajului in genere și pe 
acelea ale limbajului literar. Stu
diilor teoretice li se alătură in 
această ediție cercetări cu carac
ter aplicativ. Analiza minuțioasă 
închinată epitetului eminescian, 
de pilda, urmează in linii mari 
drumul de la acumularea fapte
lor concrete șl Izolate la conclu
ziile generalizatoare ce se în
dreaptă pe de o parte spre deter
minarea specificului eminescian, 
urmărit. în seria stilistică a pre
decesorilor și In răstimpurile pro
priei creații, pe de altă parte spre 
descoperirea categoriilor și tră
săturilor universal valabile ale 
epitetului. La un alt nivel de ge
neralitate și cu o metodă de lu
cru corespunzătoare, studiul de
dicat metaforei sr bazează pe 
reunirea, sistematizarea șl co
mentarea critică a părerilor ex
primate de toți iluștrii precursori 
In tratarea (de cele mai multe 
ori numai tangențială) a proble
mei. de la clasicii antichității 
plnă Ia cercetătorii contemporani.

Volumul de care ne ocupăm con
stituie astfel, prin orientarea n- 
șupra unora dintre contribuțiile 
fundamentale ale regretatului Tu
dor Vianu In domeniul stilisticii, 
un Instrument nu numai de infor
mare a publicului, ci șl de edu
care a sensibilității șl glndirij iul 
estetice. Este Insă regretabil că 
nu s-a adăugat ediției un Îndrep
tar bibliografic asupra studiilor 
de stilistică ale autorului și un 
scurt comentariu. In note, al 
Ideilor lui (de altfel In nota de 
la pag. 217 s-a strecurat o con
fuzie: din proiectata lucrare co
lectivă „Istoria limbii române lite
rare din secolul al XlX-lea" nu a 
apărut încă volumul I, ci doar 
trei volume de studii pregătitoare, 
reunite sub titlul „Contribuții la 
istoria limbii române literare din 
secolul al XlX-lea"). Volumul iz
butește sâ cristalizeze șl o ima
gine vie a „omului” Tudor Vianu, 
prezent printre noi prin căldura 
stilului său simplu, direct, prin 
vibrantul elogiu adus activității 
lut de către îngrijitorul ediției, 
șl mai ales prin lapidarul, dnr 
sensibilul portret creionat de Al. 
Phillppide în cuvintul omagial.

Necula DAMIAN

ODOBESCU:
Pagini regăsite
Volumul editat de Geo Șerban 

cuprinde un număr important de 
manuscrise: scrisori din epoca de 
tinerețe a lui Odobescu, adică 
tocmai dlntr-o perioadă deosebit 
de interesantă, hotârîtoare pentru 
formarea sa ca scriitor șl despre 
care, pină acum, au lipsit multe 
date concrete. Paginile regăsite 
slnt grupate în două secțiuni : 
Articole, însemnări, fragmente li
terare șl Corespondență. Artico
lele (Idei asupra progresului so
cietății, Bazele unei literaturi na
ționale, Note luate în Galeria de 
picturi din Dresda), pină astăzi 
inedite, completează tabloul preo
cupărilor și studiilor diverse șl 
profunde ale scriitorului din pe
rioada sn pariziană; nu numai câ 
aceste articole se integrează in 
șirul preocupărilor sale manifes
tate în alte articole antume, dar 
cele inedite aduc în plus, după 
cum subliniază Geo Șerban în 
studiul introductiv, elemente mai 
personale, opinii mai originale, 
cum e cazul, de pildă, cu Note 
luate In Galeria de pictură din 
Dresda față de binecunoscuta 
conferință Viitorul artelor în Ro
mânia. Foarte interesantă este șl 
piesa neterminată Apa trece, pie
trele rămin, o satiră destul de 
acidă, deși limitată, a cupidității 
judecătorilor.

A doua secțiune, cuprinzînd co
respondența scriitorului, este 
mult mal amplă decit prima, 
Insumînd 107 scrisori inedite ale 
Juj Odobescu către rude șl prie
teni șl ale acestora către el. Scri
sorile, datate intre 1847 șl 1837, 
aduc o mare cantitate de date 
relative la viața sa și a cunoscu- 
țllor din această perioadă, la 
studii, relații, preferințe șl nâ- 
zulnțl. De altfel, pe informațiile 
documentare cuprinse în aceste 
scrisori și-a întemeiat în mare 
parte Geo Șerban utila sa intro

ducere ca șl bogata cronologie, 
de peste o sută de pagini, a vieții 
și activității lui Odobescu, care 
încheie volumul. Mi se pare re
marcabilă apoi strădania îngriji
torului ediției de a cerceta urmele 
bibliotecii personale a scriitoru
lui, existente azi in fondul Bi
bliotecii Academiei, pentru a lă
muri o serie de aspecte ale cul
turii și formației lui Odobescu șl, 
implicit, ale activității șl Ideilor 
sale ulterioare.

Acest volum, care oferă o so
lidă bazâ documentară oricărei 
cercetări exegetice privind viața 
și opera lui Odobescu, va fi ur
mat. după cum aflăm dlntr-o notă 
pierdută in una din paginile in
troducerii. de un altul, consacrat 
.perioade, de maturitate pină la 
1880" a scriitorului.

Mircea ANGHELESCU

CONSTANTIN PASCU:
Stinca

Un prea restrin» volum de de
but poate sugera păreri, orlclnd 
lnflrmablle de creația ulterioară 
a scriitorului, exacte totuși' pen
tru o etapă a dezvoltării sale. 
Volumul lui Constantin Pascu ne 
arata un prozator neformat încă. 
Cum bine remarca prefața lui N. 
Clobanu, această culegere abor
dează pe rind formula prozei 
simbolic sugestive șl a celei de 
strictă observație. Prima, brodind 
inefabil în marginea stărilor de 
copilărie șl adolescență febrilă, 
pate a fi conștient aleasă pen
tru a se adecva subiectului. Re
zultă niște crochiuri care sur
prind o atitudine sau o situație, 
semnificative prin ele Insele, dar 
și prin redimensionarea simbolică 
operată de scriitor : un copilan
dru mlmlnd maturitatea cu o can
doare Încă infantilă (Cintecul), 
beția unul pur joc de dragoste 
într-o grămadă de grîu (Griul), 
un văcar cuprins de Importanța 
sa socială și interesat de lectură
— sint niște secvențe cu caracter 
ilustrativ, care reușesc să stabi
lească o atmosferă. stîngăcllle 
nu lipsesc: antiteze perimate, for
țat introduse, o diminutivare în
chipuită ca mijloc de evocare a 
copilăriei șl mai ales insistența 
pe finaluri, care mai spun o dată, 
discursiv, ideea pe care trebuia 
s-o degaje Întreaga schiță. Sint 
vizibile influențe neasimilate, râ
mase la stadiul de grefe superfi
ciale, de la cele mai vechi, Dela- 
vrancea, la stilizarea repetițiilor 
ca la Z. Stancu, dublul plan al 
lui Marin preda, motivul jocului
— de la Velea, poate. Totuși 
sprinteneala In imitare nu lip
sește și schițele au oarecare gra
ție șl fluență.

Adevărata măsură o așteptam 
însă de la a doua formulă, n ob
servației riguroase, dar rezulta
tele mal joase obținute aici ara
tă câ, într-adevăr, dexteritatea 
metaforei, probată mai înainte, 
nu e implicit un semn el matu
rității artistice.

Ca atîțla alți colegi de genera
ție, C. Pascu e preocupat și el de 
mutațiile caracterologice sau de 
hiperscaslbllizările emoționante, 
pe care le provoacă omului con
diția de Încredere reciprocă șl 
responsabilitate socială. Măzări- 
che — un superficial zgomotos și 
amuzant, cu accese de egoism și 
bravadă e corectat de poziția rec
tilinie. cam prea rigidă, a brigă
zi) (Stinca). Iar Tache Morozan, 
spontanul suspectat hotărînd să 
devină un ursuz calculat, nu 
poate rezista tentației de a se 
bucura cît șapte cînd erupe son
da. (Marea fericire a lui Tache 
Morozan). Or, toate aceste lu
cruri, așa cum ni le spune Con
stantin Pascu, parcă le-am mal 
citit undeva. în fapt, scriitorul 
variază conștiincios pe teme date, 
cu situații și tipuri șablonizate, 
într-un ioc de exersare a mîinli. 
Există Insă o particularitate de 
structură, pe care C. Pascu tre
buie s-o evite sau s-o exploateze 
In creații mai adecvate înzestră
rii sale: un lirism idillzant dege
nerat de multe ori în sentimen
talism. Lui 1 se datoresc finalu- 
rile feerice care deviază facil 
conflictul, stilul poematic, punc
tat de „emoții unanime", dispu
nerea pictografică cu efecte de
corative a personajelor, care for
mează grupuri statuare șl gesti
culează uniform cu „semnifica
ție". Aceste artificii, care aveau 
farmec șl motivare In chiar con
venția formulei primelor schițe, 
aci sînt deplasate.

Așteptăm deci depășirea aces
tor exerciții nu lipsite de Inde- 
mînare, în favoarea unor mesaje 
mai personale.

Magdalena POPESCU

• Povestirile lui Augustin Bu- 
tura au de pe acum clteva note 
distincte. Ceea ce nu e puțin. Ele 
tind, de pildă, evitlnd spectacu
losul ieftin, teme șl modalități 
facile, să investigheze omul la ni
velul complexității sale firești, să 
extragă semnificații din stratul 
mai adine al realității sau să le 
desprindă — operație dificilă — 
de pe muchia de lamă fină a 
nuanțelor. Nu reușește insă întot
deauna. Vn exemplu : povestirea 
Mascfl de împrumut (Tribuna 
24 iunie a c.). Aici densitatea 
psihologică devine pe alocuri in
coherent iar cîte-un personaj 
migrat clandestin din alte zone 
artistice (fotograful are fervoarea 
imaginativă, cosmopolitismul de 
reclamă și debitul verbal al lui Io
va falitul din O sută de nopți de 
Fănuș Neagu). relatarea e cam 
obscură, încărcată uneori de com
parații șocante („avu sentimen
tul... că el însuși e un veritabil 
talcioc spiritual"). Narațiunile lui 
Augustin Buzura cristalizează 
greu. Poate și pentru că autorul 
nu clarifică îndeajuns în sine 
ceea ce vrea să exprime.

• In schimb, semnificația re
portajului „moralizator" al lui 
Teofll Bușecan e de o claritate de- 
săvîrșită (Fîntîna, Tribuna, 24 iu
nie) și ne repune în atmosfera de 
dulci promisiuni și de foi lat opti
mism a reclamelor C.E.C. Vrei să 
ajungi maistru ? Da 7 El bine, 
trebuie să înveți. Asta e tot. Ba 
nu, mai sînt mîhnirile fictive, 
furtunile într-un pahar cu apă și 
în final o perorație eticistă de toa
tă frumusețea rostită de un per
sonaj a cărui identitate o recu
noaștem, fără exagerată îneînta- 
re. imediat, și care debutează 
prin a declara cu sfătoasă dîr- 
zenie : „Am cincizeci și trei de 
ani... Și nu mă las bătut".

Cînd se va pricepe în sfîrșit că 
reportajul, pentru a solicita inte
resul, trebuie să atace probleme 
reale și sâ le trateze cu întreaga 
gravitate meritată ?

9 Am reținut articolul lui Ion 
Oarcăsu, Lauda lucrării (consa
crat lui Tudor Vianu), ca o bine

venită invitație la cercetarea mal 
asiduă a unei opere monumentale 
clădită din centrul unui vast ori
zont de universalitate, în respectul 
neclintit al unui ideal de demni
tate omenească. (Nu cred însă că 
unui stil reputat prin sobrietate, 
rigoare, precizie, eleganță, reți
nută vibrație interioară, savan
te efecte de armonie — e 
stilul oricărei pagini scrise de 
Tudor Vianu — i se poate aplica 
epitetul cenușiu).

• Poeziei lui Ion Gheorghe i se 
potrivește, cred, cunoscuta com
parație călineșciană cu privire la 
fraza lui Liviu Rebreanu, inexpre
sivă în segmente dar alcătuind 
contexte pline de forță. $1 la Ion 
Gheorghe versul pare simplu, 
prozaic, înlănțuit în strofe trans
mite insă un sentiment robust, 
nealterat, o melodie gravă, dis
tinctă. Poemul publicat în nr. din 
19 iunie al Luceafărului (Ferlțl-vă 
de iarbă) relevă o emoție intensă 
șl o idee originală. In jurul ei se 
grupează, în structură compactă, 
versurile. Valurile de iarbă devin 
în poemul lui Ion Gheorghe cle
ment primordial, genetic al lucru
rilor pe care tind mereu să le 
cotropească. Firul de iarbă re
prezintă aici paragina, neantul, 
principiul fecundității dezlănțuite 
devenind, printr-o subtilă sur
prindere a contrariilor în tangen
ță, simbol al morții. Și omul 
poate fi acoperit de vegetații per
fide ca un zid în ruine. Numai 
cu gîndul treaz și fapta hotărîtă îl 
poți feri de viitoarea •nimicirii. 
E concluzia valoroasă a poemului.

VALERIU CRISTEA
• I. C. Chițimia semnează în 

Revista de istorie sl teorie litera
ră, un articol despre „Folclorul sl 
cercetările folclorice în anii pu
terii populare", in care evidențiază 
faptul cd perioada 1944—1964 a fost 
extrem de propice dezvoltării 
creației populare și studiilor fol
clorice, ceea ce a dus la con
stituirea folclorului ca o disci
plină științifică de prim ordin. 
Noile realități sociale au determi
nat apariția unor tonalități și ac
cente noi în creația populară.

Autorul 1 elevă că preocupările 
în noua fază s-au canalizat deo
potrivă în direcția reconsiderării 
și valorificării creațiilor folclorice 
ori a studiilor mai vechi și în cea 
a culegerii și studierii producțiilor 
din etapa contemporană. Se arată 
că au apărut o serie de antologii 
destinate studiului sau lecturii; se 
dau titluri semnificative și ceea 
ce e mai interesant, se fac ade
sea observații critice menite să 
contribuie la o și mai bună rea
lizare a țelurilor propuse. Retros
pectiva se îmbină cu evidențierea 
perspectivelor de viitor.

a Teodor Vîrgolici se ocupă în 
același număr (3—4, 1964) de „Va
lorificarea moștenirii literare în 
anii puterii populare".

Sînt urmărite rînd pe rind, di
versele acțiuni ale instituți
ilor noastre de cultură. Se face 
o analiză a muncii de revalorifica
re a diferitelor edituri (pe colec
ții, ve tipuri de studii etc.) și chiar 
a diferiților editori, și se stabileș
te felul în care s-au achitat de 
sarcinile republicării științifice a 
clasicilor (găsești în articol chiar 
un mic manual de tehnică a cer
cetării și redactării filologice I) de 
întocmirea de antologii, monogra
fii, studii etc. Nu-s omise suc
cesele înregistrate de istoriografia 
noastră literară în domeniul cer
cetării și interpretării aprofunda
te științifice a curentelor de la 
începutul secolului sau în cel al 
definirii juste a poziției și profi
lului unor scriitori care prezintă 
contradicții.

Articolul, foarte util ca infor
mare și sistematizare, în prezenta
rea realizărilor pe tărîmul valori
ficării e deficitar însă in analiza 
și prezentarea nuanțată a princi
piilor călăuzitoare. Ar fi fost in
teresant să se evidențieze și în a- 
cest domeniu care au fost pro
blemele ideologice și metodologice 
specifice, ridicate în fața cercetă
torilor noștri,

• Sinteza lui Ovidiu Papadima 
despre „Estetic i și teoria literară 
în ultimii douăzeci de ani" e rea
lizată prezentîndu-se pe probleme 
diferitele studii de bază apărute 
după 1944. Se face o incursiune 
în perioada precedentă și o fixa
re a momentelor mai importante, 
pentru a se stabili apoi punctul 
de pornire al teoriei literare și 
esteticii marxiste. în perioada a- 
nallzată propriu-zis se realizează 
pentru prima dată o fuziune în
tre practtca literară și teoria li
terară sau estetică. Influențele 
sînt reciproce și mai puternice ca 
orieînd. Mai ales în cel de al doi
lea deceniu au loc dezbateri am
ple pe tema eficienței sociale a 
artei, funcției el cognitive, spe
cificului imaginii artistice, rapor
tului etic-estetic, artă-viață etc. 
Ov. Papadima urmărește cu aten
ție utilizînd o bogată bibliografie, 
contribuția teoreticienilor noștri 
literari la interpretarea vechilor 
categorii estetice, sau la semna
larea unora noi șl examinarea la 
care au supus genurile și speciile 
literare prin raportarea lor la 
noua literatură. E remarcabilă de 
exemplu prezentarea discuțiilor 
duse de-a lungul anilor despre 
modalitățile și tipurile romanu
lui contemporan, despre natura, și 
intensitatea conflictului. despre 
tendința de epicizare în drama
turgie etc. Un capitol special e 
consacrat stilisticii și lucrărilor 
despre măestria literară.

NATALIA STANCU

9 în numărul 5016 din 2 iulie 
a.c. al „Scînteii tineretului" a apă
rut o bogată suită de poezii sem
nată de Grigore Hagiu. Sub titlul 

„Inima patriei, partidul" sînt re
unite poezii ca „Imn României 
Socialiste", „De la un țărm și 
pînă-n celălalt, plutim spre co
munism", „Slăvim lumina", „A- 
partenență", „Ne numim comu
niști". „Centrul de foc". Vibrante, 
evidențiind sentimentul de dra
goste față de partid, versurile lui 
Gr. Hagiu au cadență și înflăcă
rare de manifest liric și emoțio
nează : „Să ai un nume pentru 
orice zi, / să te cunoști prin el 
pe ttne însuți. / să-l poți lăsa ur
mașilor / cu inlma-mpăcată, I 
cu universu-ntreg să poți vorbi 
prin el / cu lucrurile toate. / și 
să te contopești cu lunga lui ba
tale, / fiind la înălțimea / răs
punderii de a-l purta". („Ne nu
mim comuniști").

• „Varietate"..........nume noi"...
„antrenarea cît mai multor poeți 
care sd colaboreze cu compozito
rii pentru a ridica nivelul muzi
cii ușoare"... nobile șl repetate 
deziderate, formulate in nenumă
rate rînduri de critici, cititori, 
ascultători. Se pare că mult spi
noasa problemă e pe cale să fie 
rezolvată pozitiv. Buletinul cărții 
din luna mai. rubrica „De la o 
lună la alta", ne informează că în 
perioada 1—31 mai a c. editura 
muzicală a scos de sub tipar ur
mătoarele : Cătălin — cha-cha de 
Temistocle Popa pe versuri de 
Angel Grigoriu sl Romeo Iorgu
lescu ; Cred în fericirea noastră 
— blguină — de George Grigoriu 
pe versuri de Angel Grigoriu șl 
Romeo Iorgulescu (clin cite se 
pare, sînt motive n.n.); Dacă nu 
te văd o zi — twlst-madison de 
G. Grigoriu pe versuri de An
gel Grigoriu «1 Romeo Iorgules
cu; și cîntecele mele slow de 
Mlșu lancu pe versuri de Angel 
Grigoriu și Romeo Iorgulescu ; 
Totu-n Jurul meu dansează — 
madison de Temistocle Popa pe 
versuri de Angel Grigoriu și Ro
meo Iorgulescu (nimic mai nor
mal, în asemenea condiții n.n.); 
și, în fine, Vina nu e a mea — 
rumbă lentă — de Mlșu lancu pe 
versuri de Angel Grigoriu și Ro
meo Iorgulescu. Poate, totuși a 
cui e vina, că numai într-o sin
gură lună se editează o atît do 
variată producție a celor (numai) 
doi autori de texte ? Măcar să 
se fi folosit din cînd în cînd șl o 
oarecare inversare : Romeo Ior
gulescu și Angel Grigoriu ; poate 
astfel colaboratorii ar fi părut 
mai mulți șl atunci s-ar putea 
vorbi, neîndoios, despre „varieta
te".., „nume noi".......ș.c.l".

TITA CHIPER

• Cărți de poezie programate 
sâ apară la Editura pentru lite
ratură :

— MARIA BANUȘ : Diamantul
— CICERONE THEODORESCU î 

Zburătorul dc larg.
— MIHAI BENIUC : Z| de Xi._
— DRAGOȘ VRÎNCEANU : 

lumne.
— TIBERIU UTAN : Carte , la

vise. 4
— NINA CASSIAN : Disciplina 

harfei.
— ION BRAD : Fîntlnl $i stele.
— NICOLAE TAUTU : Stampe.
— GRIGORE HAGIU: Continente 

ascunse.

• în aceste zile vor vedea lu
mina tiparului: Risipitorii de Ma
rin Preda, intr-o nouă ediție re
văzută de autor, și Șoseaua Nor
dului de Eugen Barbu, de ©semeni 
intr-o nouă variantă. Cărțile Ho- 
rodiței de V. Em. Galan și Paz
nic la armonii de Nicotee Velea.

• Va apare volumul Portrete 
șl amintiri de Victor Eftimiu care 
cuprinde o serie de articole șl 
evocări a unor figuri din lumea 
literelor.

• Colecția „Cele mai frumoase 
poezii” se îmbogățește cu tradu
cerea catrenelor lui Omar 
Khayyam, realizată de Eusebiu 
Camiler.
• E binecunoscută arta lui Emil 

Botta de a recita versuri. Magis
tral a fost și deunăzi — în sala 
Dalles — făcînd lecturi din ma
rele poet american Lee Ma?*$rs. 
Cu acest prilej ne-iam reirinros- 
pătat anii tineri, cînd nimu nU 
prevedea faima actoricea'sj de 
acum a lui Emil Botta, care se 
concentra numai și numai asutora 
poeziei, emul temut al fratelui 
său, Dan. Era unul din tinerii 
alintați de Arghezi. Publicase asi
duu la Bilete de papagal, începînd 
cu 10 iunie 1929 (nr. 409), dată la 
care i se publică poezia Strofă 
ultimă. Pe parcursul aceluiași an, 
urmează alte colaborări : Acci
dent (nr. 413); — Fapt scurt (426); 
— Interior trist (442) șj Rătăciri 
(448).

Mai tîrziu Arghezi a scris In 
Adevărul 17 aprilie 1947, tableta 
Un poet despre care se tace (nu 
figurează în nici o culegere de 
tablete). La una din repetițiile 
piesei Seringa, Emil Botta „l-a 
strecurat" maestrului volumul de 
versuri Pe-o gură de rai. Din 
acest prilej s-a născut tableta. 
Autorul ei se arăta contrariat de 
faptul că Emil Botta era „aplau
dat pe scenă ca actor și total
mente neștiut ca poet". Privitor 
la calitățile scenice se conchidea: 
Un mare actor ! La citirea poe
ziei Verba volant (transcrisă în
treagă), Arghezi se pronunța : 
Un mare poet ’

• Intre cărțile anunțate de E- 
ditura pentru literatură — semes
trul al II-lea — se află noul ro- # 
man Vintul și ploaia de Zahiaria 
Stancu, Fratele meu, omul de 
Henriette Yvonne Stahl și Mun
tele (vol. al II-lea) romanul Iul 
Radu Theodoru.

• In foaierul Bibliotecii Acade
miei s-a început organizarea 
unor standuri. expunîndu-se în 
ele cărți de mare valoare. Deo
camdată reținem volumele: Ion 
I. Cantacuzino, Opere alese (Edi
tura Academiei R.P.R.); Tudor 
Vianu. Studii de literatură româ
nă (Editura didactică și pedagogi
că), White Handler Smith, Prin
ciples of Biochemistory (Third 
edition).

• Numărul mai nou (iunie) al 
revistei Neue literatur cuprinde 
în bogatul sumar, o serie de tra
duceri. Semnalăm : Fuga, nuvela 
lui Dumitru Rndu Popescu (trad. 
Hedi Hauser), Poezii de A. E. Ba- 
consky (Heinz Kahlau), Petra 
Stoica (Dieter Schlesak) și Au
rora Cornu (Werner Bossert).

• Neue literata publică de 
asemenea grupaje din poezia 
cehă : Stanislav K. Neumann, VI- 
tezlav Nezval, Frantisek Halas.

&

cronica literară nichita stănescu: „dreptul
Dacă în O viziune a sentimentelor, 

volumul anterior al lui Nichita Stănescu, 
predomină sugestia de spațiu, de desfășu
rare în cadre cosmice a ideii poetice, în 
Dreptul la timp sugestia duratei este hotă- 
rîtoare. Titlul volumului nu e ales, așa 
dar, la întîmplare. El exprimă nota intimă, 
viziunea interioară a poemelor. Oră, secun
dă, clipă, trecut, viitor, prezent, amintire, 
sugestia, apoi, de stagnare sau de lunecare 
a vremii, viziunea dinamică a universului, 
trecerea de la noapte la zi, rotirea ano
timpurilor, picurarea nisipului din clepsi
dră, căderea în somn, deșteptarea, răsări
tul, crepusculul — Slflt, într-un chip sau 
altul — imagini temporale: indică durata 
istorică sau afectivă. Ele apar frecvent în 
Dreptul la timp. Ar fi însă eronat dacă 
s-ar deduce de aici că poetul tratează a- 
ceste noțiuni în modul liricii de concepție, 
specializată în a medita în jurul catego
riilor filozofice. Sugestia timpului e încor
porată la Nichita Stănescu, într-o viziuqe 
mai largă, în primul rind afectivă) ea se am
plifică sau se diminuează în funcție de in
tensitatea și destinația „sentimentului". Dar 
autorul Dreptului la timp nu face nici poe
zie de sentiment, nici nu conceptualizează 
pasiunile. Emoția lui se intelectualizează dar

nu-$i pierde nici o clipă fondul de ingenuitate. La realizarea ei contribuie toate 
straturile sensibilității. Timpul e, ca și'spațiul, un punct de reper în viața emoției: 
arată durata și, indirect, intensitatea, adîncimea unui sentiment, O emoție, de orice 
natură ar fi, nu poate depăși momentul ei de afirmare dacă nu are energia trebui
toare. A măsura, deci, durata sentimentului, înseamnă a-i determina structura și forța 
lui adevărată. Timpul devine, in aceste Împrejurări, o categorie intimă, un element 
al sensibilității, o dimensiune a viziunii: posibilitățile lui de iradiație poetică sînt 
dovedite. Sub ce formă și în ce formulă literară se afirmă ele în Dreptul la timp ? 
Există, mai întii, o accepție și o sugestie istorică și socială a timpului: în poemul 
ce dă titlul volumului, Amintindu-mi de război, Basorelief cu eroi și, într-o oarecare 
măsură, in Savonarola. Poetul introduce, aici, perspectiva istorică, circumstanțele tim
pului, depășind ,,evenimentul” (de remarcat că lui Nichita Stănescu îi lipsește spiri
tul cronografic). Dalele existentei sociale sînt asimilate în simboluri cuprinzătoare.

Poemul Dreptul la timp e, in esență, o vastă alegorie, în sare faptele istoriei 
nu sînt introduse într-o afabulație lămuritoare, după tipicul multor ,,evocări” serioase 
șj precise, ci lunecă spre mit, spre viziuni poetice individualizate, Poemul e, astfel, 
esențialraenle liric, deși în compunerea lui intră și elemente de evocare istorică și 
de pictură socială. Debutează într-o notă solemn patetică, gravă, cum cere și subiec
tul. Momentul revoluționar din 1933 (la caie se referă) e văzut, în stilul alegoric ară
tat înainte, ca o spargere a crustei tari a timpului, ca o fază de germinație colosală : 
„Si pielrele-au dat rod în ziua-aceea / cînd iarna sta-n zenit la cerul țării / și-n coaja 
orelor rotunde / bătu, sfărîmător, pasărea Phoenix". Istoria e personificată într-o femeie 
ce naște, în cutremurătorul anotimp al iernii (alt simbol 1), asistată fiind de femei cu 
piiitecele ca niște globuri pămînlești. Copilul, care nu e decit revoluția, cere asur
zitor dreptul la timp. Detașat de elementele alegorice, deloc complicate, versurile au 
timbru metalic, par încrustate într-un material tare. Gesticulația e energică. în mîini 
poetul poartă săbii nevăzute ce șuieră prin aer.

Amintirea războiului (Amintindu-mi de război) nu mai aduce după sine nostal
gia copilăriei pierdute, ca în Sensul iubirii. E o durei e rece, o crispare interioară, o 
destrămare, rupere de timp : arcul de întuneric se întinde, fruntea 4dde „sub culori”, 
o senzație tare de rece suferință îngheață totul : „Pietrificat, auzul iti romburi și 
ovale/ferigă e în stratul de grafit/Un fierăstrău cu dinți de lucie răcoare/ se-afundă-n 
trunchiul lui necontenit”. Concentrația versurilor e barbiană,

Nota polemică e și mai energică in Savonarola, unde se Combate, In stil para
bolic, cn rară forță lirică, spiritul distructiv, inchizitoiial. Nu e greu a recunoaște în

viziunea poemului o netă atitudine antifascistă. Fără a face vreo referire la cei care 
au prelungit, în epoca civilizației moderne, metodele inchizitoriale ale Evului mediu, 
versurile, sugerînd delirul negativist, lacoma vanitate de a geometriza spiritele, de a 
mistifica, pină la anulare, ființa umană, de a contesta valorile vieții, duc pe cititor, 
fără dificultate, la încheierea că reformatorul dominican din sec. XV, adversar al uma
nismului, anticipează prin negrul ascetism, prin ura împotriva bucuriilor pămintești, 
spiritul demenței fasciste.

„Mi se-arată Savonarola care-mi zise :) Să ardem «opacii pe rugul vanităților, / 
Să ardem iarba, griul, porumbul, / ca să fie totul mai simplu ’/, Să sfărîmăm pie
trele, să smulgem / rîurile din albie, ca să fie totul / mai simplu, cu 
mult mai simplu // ... // Mi se-arată Savonarola în vis, / ca o rană veche a creerului 
lumii. / Mi se-arată în vis / și m-am trezit urlînd și strigind”.

Altă ipostază a timpului e cea afectivă, individuală. Prir ea intrăm într-un 
cîmp de viziuni, de alegorii grațioase și confesiuni îneîntătoare, formulate în maniera 
unui lirism exuberant, muzical, serafic nu o dată (există, la Nichita Stănescu, o euforie 
a seraficului I), tunător și fugos de tot atîtea ori.

Tema genezei (despre care discută pe larg și concludent Ion Oarcăsu în Tribu
na) e, adesea, doar punctul de pornire al poemului. Intervin fluxuri noi, imagini din 
alte sfere ale sensibilității, incit poemul crește, rămuros, pină spre final, cînd Suges
tiile se concentrează pentru a țîșni, ca vîrful pinului, într-o unică și înaltă linie 
simbolică. Enghidu (după o sugestie din poemul Ghilgameș), încadrat în ciclul: Timp 
antirăzboinic, e un poem care demarează greu, aluziv, cu planuri discontinui. Se cîntâ 
bucuria de a fi, de a avea mîini, de a auzi, de a vedea, de a arunca din ochi, spre 
înălțimi, sulițe fără întoarceri, de a primi, cu suavă durere, priveliștile lumii etc. Din 
loc în loc intervine motivul timpului („timpul el singur peste tot"... „trecerea durerii 
în trecerile timpului”... „ceea ce nu e fără timp este, ca amintirea”...) ca o notă mu
zicală mai gravă. Poemul e, in fapt, o elegie, cu formulări aforistice, transformată în 
final într-o confesiune de mare expresivitate, pe ideea artei ca jertfă individuală și a 
înnobilării, poetizării universului.

Sugestia duratei, a timpului afectiv, e puternică în majoritatea poemelor din 
ciclul Timpul revelațiilor cel mai întins și mai substanțial, artisticește, din volum. Mai 
înainte în Basorelief cu eroi se amintea clipa intrării în moarte a soldaților tineri, dați 
apoi cu ceară și puși în vitrină. Neantul înghite lacom secunda: „Și așezați întocmai așa 
cum erau în secunda / cînd viața s-a rupt și moartea a-nghițit secunda". Un poem excep
țional pe tema dinamicii sufletești și a patosului lucidității, e Quadriga. Aici se meditează 
parcă, fin și învăluitor, la „dualitatea” creatorului, la armonizarea de acte și gesturi 
contrarii, la ieșirea din secundă. Reflecția e însă foarte discretă. Senzația de trăire vi
jelioasă, de răsucire dureroasă înlăuntru, de izbucniri pătimașe, de extensiune a cli
pei, iese din febrilitatea versurilor, din analogia bu galopurile nebune ale cailor, cu 
vîjîirea asurzitoare a spițelor: „Șuieră o quadrigă pe cîmpia ’/, secundelor mele / Are 
patru cai, are doi luptători,/ Unul e cu ochii-n frunze, altul/ cu ochii in lacrimi./ 
Unul își ține inima înainte, în cai, z altul și-o tîrăște peste pietre, în urmă / Unul 
strînge frîiele cu mîna dreaptă, 7 altul tristețea în brațe /.../ și caii aleargă pină cînd 
sparg cu boturile Z secunda, / aleargă-n afară, aleargă-n afară/, și nu se mai văd".

Am citat aproape în întregime acest poem fiindcă mi se pare pilduitor pentru 
lirismul dens, de-o neobosită și inedită factură juvenilă, al lui Nishita Stănescu. Poate 
unul dintre secretele poeziei autentice (misterioasele, multrîvnitele inefabile!) să fie 
chiar această capacitate a creatorului de a se copilări, cum zicea Arghezi, de a face 
sensibile lucruri ce par pentru alții inerte, de a desena gesturi de care omul cuminte, 
cu simțul firescului accentuat, s-ar teme. Nichita Stănescu își ia o mare libertate 
de mișcate, in poem, și nu ezită a transforma în material liric cele mai insolite ati
tudini întreaga sa poezie e o membrană, un timpan extrem de sensibil care înregis
trează tiu numai sunetele înalte, astrale, dar chiar și zgomotele... liniștii din lucruri, 
acustica lumihii ce cade pe obiecte, pîrîitu] ierbii cînd crește, susurul sevei ce urcă, 
pe canale subțiri, în trunohiui arborelui, plînsul tăuut al pietrei, sfîrîitul șuvoiului de 
cuvinte, rătăcind plin aer, pînă ce se solidifică și cad pe pămînt cu sunet de vergele 
de sticlă sparte ele.

Din seria acestor inedite viziuni, Turnare de soare pe pămînt e, prin sugestia 
interferării regnurilor, un poem asiatic, hohotitor romantic. Poemul Adolescenți pe 
mare cuprinde, tot așa, imagini ale materializării luminii. Tinerii învață să meargă pe 
valuri sprijinindu-se cu un braț „de curenți", iar cu celălalt „de-o rază țeapănă de 
soare". In alte versuri (Corespondențe) se cîntă, fără chiote dionisiace, frenezia verde a 
ierbii, „tăcerea moaie, odihnind în lemn", „lăsarea în amurg” (spectacolul măreț și 
tragic al apusului I), cuvintele „din gînd” aruncate în aer ca pe niște săgeți și „adiate”. 
Cu ultima metaforă intrăm în alt domeniu al lirismului, acela în care sentimentele

la timp"
stările de spirit, apar curajos plasticizate. S-a remarcat preferința poetului pentru acest 
tip de individualizare artistică. Sunetele, privirile, sentimentele, ideile, intr-un cuvînt 
— imponderabilele — se detașează șl devin realități de sine stătătoare, particule cu o 
forță teribilă, ca principiile, silfii din poemele romanticilor. Ca și acelea, sînt niște 
vietăți fantomatice, au glas, fac confesiuni, lipsind doar decorurile sălbatice, monstru- 
oase. Privirile, într-un loc (Dureroasa ninsoare) se rup de ochi, plutesc ca niște lingouri 
de cristale zburătoare, sînt mușcate de geruri aspre, polare etc.

Să se observe că aceste singulare materializări lirice par, numai Ia prima ve
dere, niște nevinovate joeuri poetice. Ele comunică, în fapt, impresii mai grave ale 
sensibilității: derivă dintr-o concepție vizuală și muzicală a poeziei. L-am numit, cu 
alt prilej, pe Nichita Stănescu, un prerafaelit de descendență eminesciană, un Anghei 
cu apetituri demitirgice. Cred că definiția nu este însă completă. Lirismul lui necesită 
și alte determinări. Nota intelectuală a versurilor și viziunea formată prin succesive 
decantări și înnourări de elemente din toate sferele existenței materiale și spirituale, 
îl așează pe o linie de poezie ce eunoaște un moment important de afirmare prin Ion 
Barbu. Ca și acesta, Nichita Stănescu e un muntean intelectualizat, lipsindu-i însă 
gustul pentru pitoresc, pentru cuvintele care să ulcereze. Imaginile de mai înainte, ca și 
altele, desprinse din cele mai variate încorporări muzicale sau vizuale ale obiei telor, 
formează o „însumare de harfe răsfirate", sînt niște cîntece ale materiei, disocieri ale 
eului.

Poemul mai amplu : îndoirea luminii, pe nedrept, cred, pus sub semnul artificia
lității, prezintă o construcție mai amplă și mai complicată. Vizionarismul lui (în înțe
lesul pe care acest termen îl are în poezia lui Nichita Stănescu) e mai presus de orice 
discuție (implicațiile simbolice ale poemului sînt puse în evidentă de G. Munleanu în 
Contemporanul).

Imaginea zborului e fundamentală și în poezia erotică (Marele ochi al Iernii, 
I’arcă dormim și visăm, imi spuse ea, Spirală albastră sîîșietoare), asociată cu alte su
gestii (în Basorelief cu îndrăgostiți, Cîntec, înserare marină, Poem, Dureroasa ninsoare. 
Orație de nuntă, Euridice, O iederă să fii, După amiaza unui cîntec etc. care com
pletează acest lirism extatic eu accente de fantezism. Mai întii iubirea e înregistrată 
ca o dulce dematerializare, ca un zbor de tineri zei. în mai multe variante găsim ima
ginea înălțării lui Dionis și a Măriei, eroii eminescieni. îndrăgostiții, înlănțuiți, se to
pesc în efluviile astrale, trec „de viitor", lăsînd în urmă cuvintele (Parcă dormim...). 
Ținta e uneori polul, ținutul Walhalei (Spirală albastră sfîșietoare) și zburătorii poartă 
pe brațe cîte o frunză. Ideea de timp nu e nici în aceste versuri abandonată. Sensibi
lizată, conștiința înregistrează, dureros, halucinant, „secunda înnodată de clipită* 
(Euridice), fuziunea sentimentelor într-un „trunchi" al secundei (O iederă să fii), miș
cările sufletului în ritmul deplasării secundelor „pe marginea de sud, a orei" (Cîntec).

O pasiuhe mai spiritualizată, ca în Odă în metru antic a lui Eminescu (initirt 
un poem închinat lui Napoleon și sfîrșind a fi un poem erotic spiritualizat), a(,»m 
în Către Galateea. Descoperim și în aceste versuri o interpretare interesantă, modernă, 
a mitului Galateei, însuflețită de Afrodita, la rugămintea lui Pygmalion. Poezia ero
tică a Iui Nichita Stănescu traduce, ca și cea venită din alte direcții ale sensibili
tății, o adîncă vocație pentru puritate, un rar simț al diafanului.

Dreptul la timp e, în totalitatea lui, un volum substanțial de poezie. Se pol des
coperi șovăieli, facilități de expresie, încercări de a face cîntece, vorba poetului, „din 
nimic". în Enghidu poemul își găsește greu tonul adevărat. Șuvoiul liric trebuie să 
străbată cîteva locuri aride, pînă să ajungă la sol fertil (admirabila confesiune din fi
nal!) Formulările aforistice sînt, tot așa, greoaie: nu se impun, nu se pot memora. Un 
comentariu fără adîncime e și poemul Inima, din care cităm : „Bate, și eu știu, că baie 
și vreau eu să bată / Bate și-o aud într-una și nu mai vreau să bată. / De fiesare dată, 
ca-ntîia dată. / De fiecare dată, ca ultima dată" eto. Gesticulația mi se pare, aici, gra
tuită, iar cuvintele — după expresia potrivită a unui poet francez — o iau înaintea, 
cu mult înaintea ideilor.

Dreptul la timp, judecîndu-1 în toată întinderea lui, prezintă însă o remarcabilă 
coeziune artistică. Poemele stau sub semnul unei idei, al unui simbol cuprinzător. Faptul 

. trebuie subliniat cu atît mal mult cu cît mulți autori își string producția poetică pe mai 
mulți ani, nearătind aproape nici o preocupare pentru unitatea estetică a volumului. 
Nu «red că depășesc marginile adevărului recunoscînd, în Dreptul la timp, una din 
cele mai originale sensibilități lirice în cadrele literaturii noastre actuale. Nichita 
Stănescu și-a aflat, în poezie, un domeniu $i o formulă proprie. E semnul cel mai 
sigur că talentul său a ieșit biruitor și se impune cu puterea evidenței.

Eugen SIMION



UN SUBIECT
DE INVIDIAT

Era prea toamnă șl totul 
prea mohorît, ca să nu sune, 
salvator, telefonul, Dar și te
lefonul avea aceeași stare de 
spirit. Mi-am auzit numele ros
tit în aparat și vocea, mai 
limpede ceva decît gîndurile 
mele de atunci, mă invită să 
vin imediat la redacție. M-am 
smuls din fotoliu, numai pi
cioarele mi-au rămas greoaie. 
Mai fusesem chemat, pînă 
atunci, în nenumărate rîn- 
duri, să scriu despre: recol
tarea stufului, vacanță de vară 
în tabere, tineri oțelari, bă- 
trîni țesători... Niciodată însă 
nu mi s-a oferit un 
prilej;

— Accident ?
Secretarul general 

tie scutură energic 
fără entuziasm, profesional.

— Cunoști explicația 
lectică a accidentului ? 
nu, iată...

Trase sertarul, scoase 
crpion cu mină groasă, scrise 
cu roșu titlul lucrării, numă
rul paginii, totul pe o bucă
țică de hîrtie velină, frumos 
rotunjită, după care îmi strînse 
mîna și își văzu mai departe 
de treabă, încovoiat de griji.

In anticameră, secretara mă 
privi intr-un fel anume, greu 
de definit, completă bonul de 
mașină și mă întrebă, toto- 

de 
nu 

ab- 
să-i 
am

asemenea

de redac 
din cap,

dia- 
Dacă

uh

foarfecă 
Am luat 
cărămidă

pe 
la 

fan-

i ită, dacă n-am nevoie 
iatograf. I-am răspuns că

. știu încă nimic, că sînt 
solut buimăcit, și am 
comunic imediat ce-o să 
nevoie de fotograf, dac-o să 

' am nevoie, în sfîrșit, coborîi 
scările de marmură și aștep
tai la ieșire. Mașina — aceeași 
din totdeauna, cu care mă o- 
bișnuisem în toate deplasă

rile, șoferul — la fel de atot
știutor intr-ale reportajului ca 
mine sau ca alții — zise:

— Strada G., nr....
La numărul indicat, în cen

trul unui teren întins, acope
rit de o iarbă lăcuită, era 

un morman imens de cără
mizi și moloz. Cînd am intrat 
pe poarta care acum nu mai 
ducea nicăieri, am înțeles că 
totul nu-i decît o iluzie opti 
că: pășeam pe niște dale 
verzi, ciudat de elastice, dar 
fiecare pas de-al meu foșnea, 
de parc-aș fi fost încălțat cu 
două frunze prelungi, veștede. 
Am urcat pre.caut movila 
de cărămidă și moloz, și-am 
privit în jur. Deși mă aflam 
la o înălțime cam de cinci- 
sase metri, vedeam lucrurile 
de jos în sus. Pe un perete 
neted, singurul drept, în pi
cioare, erau trei umbre clare, 
precise, ca niște siluete negre 
decupate cu 
carton alb. 
întîmplare o 
tastică, orbitoare, de la baza 
acestui perete, iar pere
tele întreg s-a prăbușit, fără 
să mă atingă. Cărămida era 
de fapt o piatră anormală, țe
poasă. Acele ei arătau în ce 
direcție se scurseseră particu
lele lichefiate de forța obscură 
care făcuse în așa fel, în
cît o fracțiune de secundă 
ceea ce fusese solid să devină 
lichid, într-altă secundă lichi
dul să devină vîscos, și, în 
sfîrșit, din nou solid, așa cum 
precizau acum simțurile mele, 
deși perplexe.

I-am dat drumul pietrei și 
am auzit-o cum sfîșie aerul, 
cum se izbește de celelalte 
cărămizi sau pietre — cine 
știe ce mai erau — și se pre
face, brusc, în moloz, cu un 
zgomot sec, așa cum ai trage 
un dop afară cu tirbușonul. 
Nu prea știam să mă descurc: 
una e să umbli prin uzină, să 
întrebi de ce cauciucul natu
ral miroase a pește afumat, 
și alta e să fi ținut în mînă 
o cărămidă luată dintr-un mor
man de alte cîteva mii de că
rămizi, s-o întorci pe toate 

-cele șase fețe ale ei, și să 
n-ai de la cine să afli nici 
măcar dacă ceea ce se întîm- 
plase se întîmplase cu o zi îna
inte, cu un an, cu un secol, 
adevărat ori niciodată.

Am simțit în ceafă o răsu
flare. Era șoferul.

— Explozie 1 — murmură el 
și eu îi privii sprîncenele zbîr- 
lite ca o spinare de motan 
speriat.

— Crezi ?
— Păi nu mi-ați 

chiar dumneavoastră 
nă, că așa v-au spus 
tie ?

— Ti-am spus eu
— Se poate ? — 

șoferul dezamăgit, făcu stîn- 
qa-mprejur și, trîntind portie
ra, se întoarse la locul lui de 
la volan.

povestit 
în mași- 
la redac-

asta ? 
mormăi

M-am
Iau altă 
să înțeleg ce-a văzut el și nu 
văd eu. Cărămida era la fel, 
dreptunghiulară, șase fete, in
certe urme de arsură. Am lă
sat-o să-mi scape din mină, 
dar ea a rămas în aer sus
pendată. De ce nu voia să 
cadă ? Mi-a trebuit ceva timp, 
și îndemînare, pînă s-o prind 
iarăși. Lichidul invizibil în 
care plutea o manevra ciudat. 
Am apueat-o, și un curent 
electric m-a scuturat din eres 
tet pînă-n tălpi. Eram la pă- 
mint, la fel de alb ca perete
le care se prăbușise mai îna
inte. în pumn strîngeam acum 
moloz și serum. Fără să mă 
mai ridic în picioare, așa cum 
eram, trîntit pe burtă, am în
ceput să scormonesc ruinele, 
doar, doar voi găsi ceea c» 
mă poate conduce spre ade
văr. Cenușă, moloz, hîrtii arse, 
cioburi. Și printre ele, licheni 
metalici, oxidați, <șniți la lu
mină din crăpăturile zidurilor. 
Vrînd să mai cercetez o cără
midă, dau peste un carnet cu 
scoarțe fără culoare, adică 
acum scoarțele, fiind total dis
truse, își păstrau numai forma. 
Abia atinse, se spulbera
ră. Foile de hîrtie salvate însă 
ca prin minune, dar cu fle
xibilitatea pierdută, erau sub
țiri, ușoare, și totuși de con
sistenta granitului.

M-a curentat iarăși țipătul 
clacsonului. Pesemne că stă
team de multă vreme așa, în 
vîrful movilei de moloz — o 
statuie înfrîntă a vechii ne
dumeriri — altfel nu văd de 
ce șoferul ar fi riscat o amen
dă, clacsonînd în plin Bucu
rești. Am coborît în fugă, cu 
foile împietrite ținute în pal
mă.

— Repede acasă I — i-am 
cerut șoferului.'

Aici, cu o precauție inutilă, 
am lăsat ușor, pe birou, caie
tul care supraviețuise, am în
chis în primul rînd telefonul
— întîiul gest spre introspec
ție în lumea noastră modernă
— mi-am pus papucii în pi
cioare, o ceașcă mare de nes- 
cafe pe măsuță, deși eu nu 
scriu ca alți confrați, cu dro
guri, coniac, ori, cum îmi măr
turisea unul, numai cu peni
ță Klaps. în șase ore reporta
jul trebuia să fie pe 
secretarului general de 
tie.

M-am cufundat în
citesc pagi-

aplecat din nou, să 
cărămidă, și încercam

biroul 
redac-

fotoliuM-am cufunda 
si am început să 
nă de pagină.

Nu vă cer să 
iată ce-am citit:

De crescut, îl 
mătușă. Ea îl învățase să se 
țină pe picioare: de la patul 
în care dormea — pînă la 
tata, pînă la mătușa, pînă la 
bufetul cu pîine, pînă la fe
reastra dinspre curte, pînă la 
ușa care duce afară. Cunoscu
se așadar curtea. Lumina fu
gărea umbrele. „Soarele se 
mișcă", explicase mătușa. 
Curtea era prea îngustă ca 
să se vadă, dintr-însa, însuși 
soarele. Ziua, pistruiata curții 
era aurie, noaptea — argin
tie. Argintul fugărea auriul, 
auriul fugărea argintiul. „Luna 
fugărește soarele, soarele fu
gărește luna". Cîinele fugărea 
pisica, pisica — șoarecele. El 
nu trebuia să fugărească pe 
nimeni. Cunoscuse deci strada. 
Aici se fugăreau copiii. Nici 
copiii nu trebuie fugăriți. Nici 
bătuti. „Chiar dadă te bat, 

nu te bate!" Singur, în curte, 
se jucase mai ales cu gîndu
rile. Trecuse așa din clasă în 
clasă, terminase și institutul 
înțelegînd încet, încet că ceva 
îl fugărește, fără ca el să-l 
poată, vreodată, fugări. Des
coperise, așadar, timpul. Mu
rise tata, murise mătușa, dis
păruse fereastra dinspre curte, 
Si curtea dispăruse, și strada, 
fugiseră toate undeva în urmă 
fugărindu-se prostește, fără 
să se poată ajunge între ele 
sau să se oprească în loc, în 
vreun fel. El încercase să des
copere însă și mijlocul de a 
opri în loc fuga timpului, de 
a dovedi că timpul nu e doar 
o iluzie. își făcuse acasă un 
laborator, în care miezul nop
ții îl prindea la lucru. Voia 
să descopere ceva de necon
ceput, un lucru calitativ nou: 
posibilitatea de a transforma 
una din formele de bază ale 
existenței materiei — TIMPUL 
— în energie. Știa: 
este un rezultat al 
Știa: natura fizică a timpului, 
la ora actuală, e mai puțin 
cunoscută decît natura fizică 
a spațiului. De aici primele 
concluzii: a) scurgerea tim

pului are aceleași proprietăți

credeți, dar

crescuse •

timpul 
vitezei.

care a-

3) ac-

pe care le are viteza de to- 
tație i b) acțiunea forțelor tim
pului deformează Pămîntu) 
sau orice altă planetă. A urmai 
pentru el detectarea, aproape 
imposibilă, a manifestărilor e 
nergetice ale timpului: 1) tim
pul este combustibilul 
limentează stelele; 2) stelele 
sînt așadar gigantice ruguri 
pe care arde timpul,- 
tiunea timpului are ca scop 
să împiedice împrăștierea e- 
nergiei; 4) acțiunea timpului 
este capabilă să „întinereas
că" chiar și acele corpuri în 
care energia a ajuns la o 
stare de echilibru; 5) omul...

Omul ? Aparatul construit de 
autorul însemnărilor părea să 
fi permis calcularea cantității 
de energie ce se degajă sub 
acțiunea timpului. Dar în fie
care experiență dintr-aceasta, 
oricît de neînsemnată, deși 
toate erau în fond, pentru el, 
extrem de importante, omul 
își consuma o parte din tim
pul său. Materia primă a ex
perienței sale era timpul, 
încă timpul său propriu, 
cîțiva ani, omul ajunsese 
după propriile-i mărturisiri 

cheltuiască, în experiențe 
unele izbutite, alte eșuate 
aproximativ treizeci de ani 
viață. Era deci, la treizeci 
ani, un bătrîn singuratic. 

Cercetătorul 

șl 
în

să

un moment dat secre- 
din teama de a nu ti 
de ea, ci pentru că 
acceptat, nici în rup-

de 
de 
uitat de lume, 
găsise o tînără care să-l a-
jute, însă căreia nu-i trădase 
pînă la 
tul, nu 
înșelat 
n-ar fi 
tul capului, sacrificiul încă a 
unei vieți tinere. Apoi însă, 
o dată cu vîrsta, cu apropie
rea Iremediabilului, n-avusese 
încotro și într-una din seri, la 
un ceai cu lămîie, îi mărtu
risise întreg calvarul. Ea se 
declarase gata de sacrificiu, 
iar a doua zi, fără să-i ceară 
încuviințarea, îl adusese în 
laborator și pe logodnicul ei, 
un tînăr student 
clasice.

Aparatul care 
transforme timpul 
palpabilă era de o construcție

în culturile

încerca să 
în energie

Apropiindu-se înserarea, por
nesc spre casă. II găsesc nu
mai pe taica. Tocmai amestecă 
lăturile pentru purcel. In soba 
pe patru picioare arde focul. 
Intr-o farfurie așezată pe mar
ginea plitei sînt niște ouă bă
tute. Iți dai seama numaide
cît că acel amestec din farfu
rie se va transforma curînd 
în jumări. Cu o mînă tata ține 
de ureche ciubărașul, în cea
laltă are un făcăleț. Zîmbetul 
ce-i flutură pe buze trădează 
bucuria de-a mă vedea pe-a- 
casă.

— Unde-i mama? întreb.
— S-a urcat în pod?
— O fi venit și Jbska ?
— Nu. Jdska n-a venit...
— Păi atunci... cu cine zici că 

s-a urcat?l
— Cu un baron...
— I-auzi 1 exclam, fără a 

lua lucrurile prea în glumă, 
fiindcă eu îl cunosc binișor pe 
tata. Din ambiția ce bîntuia 
pe vremuri, printre oameni, 
de-a se ridica unii deasupra 
celorlalți, nimic nu s-a lipit 
de el. El e atît de blajin, 
de felul lui, încît nici satisfac
ția de a face 
neștiinței cuiva 
te.

Nu mă lasă 
mă perpelesc:

— ...Omul care-i în pod cu 
maică-ta spune că atunci, cînd 
au fost scoși ai lui din conace 
și de pe la moșii, ar fi lăsat 
ceva la noi. Cică o cadră... A- 
dică nu el a lăsat-o — la nai
ba 1 păi ce, nu l-aș fi recunos
cut eu ?... a lăsat-o nevasta ba- 

haz pe seama 
nu și-o permi-

prea mult să

ea un a- 
două 

de 
De 

care

dar
continuare,

deși l-am 
sună. Ala- 
toamnă si

uimitor de simplă: 
parat de transfuzie, cu 
recipiente și un manșon 
cauciuc ptașabil la braț, 
aici porneau niște tuburi
treceau prin retorte, în sfîrșit, 
descrierea în caiet nu era, 
cred că și în mod intenționat, 
prea explicită. în schimb, 
se preciza că însemnările, de 
la un anumit punct înainte, îi 
aparțin tinerei laborante. Era 
descrisă cu amănunțime și 
ultima experiență care, s-ar 

părea, provocase accidentul, 
dar fusese cu totul altceva — 
cercetătorul, laboranta și tî- 
nărul ei logodnic — furați pe
semne de ceea ce experimen
tau — uitaseră că nimeni nu 
are la dispoziție atîta timp 

încît să nu țină seama de cît 
anume timp cheltuiește pînă 
la un moment dat, și, cine știe, 
nemaiavînd ce prelucra, 
fiind solicitat în 
aparatul explodase.

Telefonul. Sună, 
scos din priză. Nu 
ră continuă să fie 
totul atît de mohorît, încît ar tre
bui să sune real, salvator. Dar 
telefonul are aceeași star» 
de spirit cu a mea, tace, pra 
dispus la introspecții. Cartea 
mi-a rămas deschisă pe ge
nunchi. Cartea, nu caietul cu 
coperți de cenușă (citesc re
portajul lui Yungh despre 
Hiroșima). Așadar, e limpe.ia 
că tot ce am înșirat pînă aici 
este rodul imaginației mele, 
tulburată de o realitate cil 
se poate de crudă. Eu vreau 
să scriu
tic, cutremurător, dar altfel: 
despre oamenii care nu mai 
tind să distrugă timpul altu
ia, ci încearcă să pună sta- 
pînire pe energia timpului, s-o 
dirijeze, să-i pună iremedia- 
bila-i scurgere în folosul o- 
mului.

Evadez din fotoliu și privesc 
pe fereastră. Cartea cu Hiroși
ma e pe pervaz. Toamna gra
țioasă prelungește stejarii din 
fața casei, întinerindu-i, ta*1 
ceața 
peste 
unor 

un reportaj fantas-

întinerindu-i, 
ușoară care plutește 
parc e materializarea 

amintiri aspre.

ANDRAS

Mihai STOIAN

ronului nostru, el ar fi 
neam de-al lor...

— Ia să văd și eu 1...
Mă urc în pod și zăresc 

numaidecît prin întunecimea 
dinăuntru, figura baronului. Se 
uită la un portret vechi care-1 
înfățișează pe unul dintre băr
boșii! lui strămoși. Mama șter
ge praful de pe rama groasă. 
Cum mă zărește, baronul mă 
salută cuviincios. Ii înapoiez, 
tot cuviincios, salutul, conștient 
de faptul că sînt martorul unei 
întîmplări rare. Primo: nici- 
cînd pînă atunci podul nostru 
nu adăpostise un baron în car
ne și oase. Secundo: baronul 
privea el însuși pentru întîia 
oară lumea, dintr-o asemenea 
perspectivă. Dăm mîna. E o 
strîngere de mînă perfect loială 
și de loc aristocratică. Pupa
sem, în copilăria mea, destul 
mîini de baronese, dar de-o ba- 
ronească strîngere de mînă a- 
bia acum sînfcînvrednicit.. Aici, 
iîngă horn și lîngă borqanele de 
bulion ale mamei.

Domnul baron purta un cos
tum ca oricare altul, și niște 
pantofi sport, numai buni 
pentru mersul pe jos. El face 
parte din generația mai tînără. 
Si statura și obrazul îi sînt... 
potrivite. Nu prea aduce cu nici 
una dintre sperietoarele de 
ciori care se înălțau pe vre
muri, în număr destul de mare, 
pe-aici, prin satele cîmpi-ei. 
Spune că lucrează la o între
prindere constructoare de dru
muri. Nu trebuie să-i examinezi 
prea mult timp fața ca să des
coperi pe ea semnele muncii 
pentru pîinea cea de toate zi
lele. Cînd se ridică să-și scutu
re pantalonii de praf, șunca a- 
tîrnată în grindă îl lovește 
drept în creșet. Rîde încurcat, 
apoi scoate batista... 
mînă vînjoasă, ca da plugar. 
In închipuirea mea baronul e 
reversul unor figuri din trecut.

— Să coborîm, zic, și sînt 
curios să văd dacă baronul va

Are o

ft
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fi în stare să descindă fără pe
ripeții scărița podului.

Purtîndu-și strămoșul sub- 
soară, el pipăie de zor, cu pi
ciorul fiecare fuscel. Apoi, după 
cîteva încercări de-a se eschi
va, primește invitația mamei 
care-1 îmbie să se ospăteze cu 
niște jumări. Vorbim despre ma
șini agricole, despre țarini, 
despre condițiile de muncă. 
Ocolim cu grijă — și el, și eu 
— titulaturile: nici „domnia 
voastră" dar nici „tovarășe"... 
O ținem pe „știți"... „vedeți"... 
și nășcocim o mulțime de fe
luri de-a te adresa fără a fi 
nevoit să-i zici omului mai 
precis, așa, sau altminteri. Bag 
de seamă că noțiunile fami
liare în lumea mecanicilor nu-i 
sînt de fel străine. Mama nu 
mai știe cum să-și ascundă rî- 
sul cînd află că domnul ba
ron adună ouă de păsărele și 
că în prezent colecția lui nu
mără nu mai puțin de zece 
mii de exemplare.

— Mare poznă! se cruceș
te și tata:

— Ce mal jumări ar ieși 
dintr-o asemenea colecție I zic, 
cu gîndul de-a-i veni mamei 
într-ajutor, s-o fac să rîdă de-a 
binelea, să nu-și mai țină rîsul.

— De fapt, explică baronul, 
colecția are o anumită valoare 
științifică.

— Firește I firește! se gră
bește taica să încuviințeze 
așa încît cine l-ar auzi ar cre
de, fără nici o umbră de în
doială, că tata numai cu pro
blema ouălor de păsărele s-a 
ocupat.

Alevărul este că nici eu nu 
mai știu ce să cred despre 
acele zece mii de ouă. L-am 
judecat oare greșit, pe acest 
om? Am scris și alte dăti cite 
ceva despre foștii latifundiari. 
Am înfățișat cititorilor mai a- 
les unele manii de-ale lor bă
tătoare la ochi, manii care au 
avut darul de a-i fixa, dintr-o 
singură trăsătură de penel, 
în amintirea noastră, a descul

ților de odinioară, care nu a- 
veam posibilitatea de a-i privi 
decît de pe dinafară. De pil
dă : unul avea obiceiul de-a se 
opri din cînd în cînd, brusc, — 
cînd se plimba pe cîmp — ca 
în fata unui șanț închipuit. Se 
oprea, își lua avînt și făcea un 
salt. Apoi se uita înapoi și conti
nua drumul cu aerul satisfăcut 
al unui sportiv care a reușit o 
performantă. Eram în stare să-l 
pîndim de dimineața pînă seara 
pe acest bătrîn domn. Stăteam 
culcați pe burtă, sub salcîmi, 
fără să ne pese de mărăcinii 
care ne înțepau și de furnicile 
mari și rele care ne mușcau. 
Numai să vedem cu ochii noș
tri unul din acele curioase sal
turi I Sufeream și înduram totul 
cu încăpățînarea unor cercetă
tori ai faunei africane, înver
șunați să surprindă comporta
rea bizară a cine știe cărui 
animal rar, pe cale de dispa
riție. (Ehei I pasiunea ce-1 stă- 
pînește pe copil cînd observă 
curiozitățile firii omenești, nu 
poate fi asemuită decît cu a- 
ceea a marilor cercetători!) 
Apoi, încîntați de grandiosul 
spectacol care se consumase 
sub ochii noștri, ne aruncam 
unul altuia priviri victorioase:

— No I Văzurăți, mă...
— Văzurăm I...
Acum însă, povestea cu co

lecția de ouă doar în primele 
clipe îmi evocă năstrușniciile 
acestea Adevărul este că, ime
diat ce ajungem a intui că va
loarea colecției de ouă a baro
nului, ca piesă de muzeu, e de 
peste zece mii de lei, maică- 
mea se posomorăște cu totul. 
Ea, biata, de cînd e pe lume 
nu a văzut atîta bănet laolal
tă. Astfel, considerația pentru 
domnul baron crește în raport 
direct cu numărul ouălor. Iar 
cînd acesta, subsuoară cu tab
loul învelit în hîrtie, pornește 
de-a dreptul peste grădini, spre 
halta autobuzului, taică-meu 
zice clătinînd din cap :

— Tiii 1 vascrisu' ei de trea-

Le ține evidenta cu 
teamă, parcă, nu cum- 
vadă înlorcîndu-se... 
puțin, îi știe pe toți.

întreprin- 
i-a murit 
și cum o 
Ne infor-

bă i Mare trudă să-aduni atîta 
sodom de ouă !...

Ce-i drept e drept I Ne așe
zăm la cină, dar colecția ba
ronului nu ne iese din cap. Ia- 
tă-ne luîndu-i acum la rînd pe 
toți foștii proprietari. Satul nu 
i-a uitat, 
un fel de 
va să-i 
Tata, cel .
Cutare trăiește în comuna Z, 
celălalt lucrează la 
derea Y. Știe și cui 
soacra ori nevasta ; 
duce cu sănătatea.
mează că unul e receptioner 
la sfecla de zahăr și că e însu- 
surat cu o învățătoare, că altul 
e mecanic, în Cluj, dar i-a mu
rit unchiul... Un altul, al trei
lea, lucrează la o pielărie. Al 
patrulea e agronom la o gospo
dărie agricolă de stat. Un al 
cincilea își cîștigă pîinea fă- 
cînd mici transporturi, cu un 
cărucior de mînă, prin piață. 
Al șaselea nu mai face nimic., 
fiindcă a murit.

— Da' de ăla care-i spărsese 
lăutarului contrabasul și-l vîrî- 
se înăuntru, în contrabas, vă 
mai aduceți aminte ?

Cum să nu 1 Cu atît mai mult 
cu cît l-am văzut nu de mult 
prin Cluj. Eram cu tata. Ne-am 
întîlnit pe podul Someșului cu 
acest fost proprietar. Era într-o 
salopetă mototolită pătată de 
uleiuri. Venea de la fabrică, se 
ducea acasă. In mînă ținea un 
coș de papură din care, printre 
merinde, scosese capul un cas
travete murat. Tata l-a oprit să 
mai stea cu el la taifas. Cîteva 
minute... S-au întrebat de una, 
de alta. Da’ copiii ce fac? Or 
fi crescut .Or fi mărișori. Fireș
te că au crescut I ce altă trea
bă au ? I... Tata nu-și mai 
ochii de la castravetele 
coșnița baronului!. Cînd îl 
dem apoi pe omul nostru, 
depărtîndu-se, cam gîrbov, 
trîior, rămînem o vreme 
cuți, copleșiți de impresia 
care ne-o făcuse întîlnirea.

lua 
din 
ve- 
în- 
bă- 
tă- 
pe

și cere de mîncare... Pe 
lui flutură lumina unei 
fericiri, de-ai zice că vine

ceasul ăsta la

la televizor, 
ai stat la televi.

i stat 
dacă 
rog, ce-ai văzut tu a*

dă seama de cele vă- 
pace.

Amintirile privind apusa a- 
ristrocrație sînt curmate de fra
tele meu mai mic. A năvălit în 
casă 
fața 
mari 
de-a dreptul din brațele ibov
nicei.

— ...Să-mi spui mai întîi pe 
unde mi-ai umblat 1 îl ia mama 
la rost.

— Cum, pe unde am um
blat ? I Vin de la castel I sare 
prîslea cu gura luînd o poziție 
a la Ferenț Joșka, „drăguțul de 
împărat", cînd îl sîcîia maică- 
sa că e o haimana .

— Și... mă rog... ce treabă ai 
avut pînă la 
castel ?

— Am
- Si < 

zor, mă 
colo ?

Jdska 
zute. Mama îl Iasă în 
nu-1 mai descoase. Pe masă a 
a apărut un castronaș cu ma
giun. Lui Jbska îi place magiu
nul : drept merinde, în fiecare 
dimineață, pîine cu magiun i se 
pune. Dar acum el se uită în 
farfurie de parcă i s-ar fi ser
vit lăcuste prăjite. Adulmecă 
spre plită și dă cu ochii de 
farfuria în care au fost bătute 
ouăle pentru jumări. Șiret ne- 
voie-mare, băiatul întreabă cine 
a mîncat ouă.

— Am avut un baron la ma
să, îl înștiințează mama.

— Si i-ați dat ouă ! zice fra- 
te-meu cu glasul omului pe 
care niscai prinți sau conți l-ar 
lipsi zilnic de dreptul lui la o 
anumită porție de ouă. II nă
pădește o mare sete de drep
tate : dacă ăla a mîncat ju
mări, atunci și el, Jdska, are 
dreptul I Magiun ? Pff, să nu-1 
vadă-n ochi!

Mama se dă bătută șl îi pră
jește și lui cîteva ouă.

în românește de 
NIC. A. STRĂVOIU



EUGEN SIMION:

Ce caracterizează 
faza actuală 
a istoriei literare?

O idee unanim admisă e că 
ne găsim intr-un moment im
portant al cercetării literare și 
că progresul realizat atît din 
punct de vedere al informației, 
cit și al interpretării poate fi 
dedus din numărul mare de 

monografii și studii privitoare 
la clasici, la curentele literare, 
la scriitorii din secolul al XX- 
lea.

Nu avem, aici, intenția de a 
Înregistra contribuțiile aduse în 
acest domeniu de toate genera
țiile de istorici literari. In refe
ratul de specialitate, prezentat 
la cea de a 3-a Conferință pe 
țară a Uniunii scriitorilor, ți
nută în februarie anul acesta, 
au fost date numeroase și eloc
vente exemple în această di
recție. Ne vom rezuma a aminti 
că aproape toți scriitorii im
portanți și fenomenele cu cel 
mai mare ecou în literaură au 
format obiectul unor cuprinză
toare studii analitice și lucrări 
de sinteză. Paralel, s-a desfă
șurat o vastă operă de editare 
a clasicilor și a scriitorilor mai 
noi.

îndrumată de partid, bazîn- 
du-se pe criteriile științifice 
ale istoriografiei literare mar
xiste, acțiunea de valorificare 
a moștenirii noastre literare a 
înregistrat, în anii din urmă, 
un progres fără precedent. Așa 
cum reiese limpede din cuvîn- 
tarea tov. Nicolae Ceaușescu la 
întîlnirea recentă cu oamenii 
de cultură și artă, cititorului 
contemporan trebuie să i se 
înlesnească accesul la valorile 
culturii naționale și universale, 
să i se ofere tot ceea ce s-a 
creat durabil, expresiv, în tre
cut. Istoria și critica literară 
au în primul rînd acest nobil 
rol. Ce ar caracteriza faza ac
tuală a istoriei literare ?

Întîi o lărgire a sferei de 
cercetare (de la literatura ve
che pînă la scriitorii contem
porani) studiați din punctul de 
vedere al istoricului literar (for
mație, evoluția concepției, e- 
voluția motivelor etc.)

Al doilea, efortul de a supu
ne unui examen atent indivi
dualități și curente în care 
atitudini artistice și ideologice 
variate se unesc și, adesea, se 
contrazic. Putem cita, în acest 
sens, studiile despre Eminescu, 
Macedonski, Maiorescu, Goga, 
Minulescu, Blaga,. Barbu, Pil- 
lat, Panait Istrati, Lovinescu, 
contribuțiile aduse la definirea 
semănătorismului, simbolismu
lui, discuțiile fructuoase despre 
sfera și accepția realismului 
etc.

Al treilea, tendința către sin
teze și către studii exhaustive. 
Au apărut volume cuprinză
toare despre literatura română 
veche și premodernă, studii des
pre iluminismul românesc, des
pre începuturile criticii litera
re românești, sinteze despre li
teratura de la începutul secolu
lui XX și dintre cele două răz
boaie, sinteze despre literatura 
actuală, în ansamblu, sau pe 
genuri literare, monografii des
pre Gr. Alexandrescu, N. Fili- 
mon, Ion Ghica, Alecsandri, 
Iosif, Delavrancea etc.

Se observă o tot mai accen
tuată finețe în analiza critică, 
o lăudabilă dorință de a depăși, 
pe de o parte, eseistica superfi
cială, pe de altă parte poziti
vismul, povara factologici. G. 
Călinescu, cu extraordinarul 
lui talent portretistic și cu ce
lelalte însușiri cunoscute, ilus
trate în lucrările fundamental 
pe care le-a lăsat, a constituit 
pentru toți un exemplu. S-a 
format, putem spune, pornind 
de la G. Călinescu, o școală 
românească de istorie literară.

O particularitate ce derivă 
din această împrejurare ține de 
natura științifică, nuanțată a 
interpretării critice. Au fost, 
în genere, înfrînte două erori 
simetrice, deopotrivă străine 
concepției marxist-leniniste : so
ciologismul vulgar și estetismul 
ce ignorează conexiunea reală a 
faptelor de istorie literară. Nu 
spunem că aceste două, egal de 
primejdioase erori, nu se ma
nifestă, dar că, judecind lucru
rile în ansamblu, se poate cons
tata un spirit critic sănătos, 
o orientare mai fermă și o ca
lificare superioară în analiza 
valorilor literaturii.

Se pune, acum, problema 
dacă soluțiile, concluziile ce se 
desprind din aceste întinse cer
cetări literare, sînt, ca să spu
nem așa, definitive, dacă nu 
comportă anumite corectări, da
că în toate cazurile controver
sate istoricul literar a oferit ex
plicația cea mai bună.

Cred că ar fi util pentru is
toria noastră literară dacă am 
examina cu mai mare atenție 
astfel de chestiuni. Am propune 
în acest sens cîteva subiecte 
asupra cărora să reflectăm și 
să ne spunem opinia. Unul ar 
privi metodologia cercetării li
terare (cum judecăm opera unui 
scriitor, în ce context de li
teratură îl fixăm, în ce măsură 
istoricul literar reușește să dea 
certitudinea că scriitorul stu
diat are și o valoare estetică, 
nu numai una culturală și is
torică ?). Alt subiect de discu
ție îl poate constitui modul în 
care specificitatea națională, va
lorile morale și spirituale ale 
poporului, culoarea istorică a 
unei opere, sînt puse în lumină 
în cercetarea literară. Derivă 
de aici întrebarea dacă istori
cul literar reușește să arate în 
chip convingător contribuția a- 
dusă de un scriitor sau altul la 
patrimoniul literaturii naționale 
și universale. Tot de aici se 
desprinde și întrebarea dacă 

în sfera cercetării literare au 
intrat, cu proponderență, acei 
scriitori care exprimă mai pu
ternic, mai colorat, la o altitu
dine artistică neobișnuită, ceea 
ce istoricii mai vechi numeau 
„specificul national" : istoria 
morală și socială a poporului, 
valorile, filozofia și atitudinea 
lui în fața existenței.

în fine, intrînd chiar în cîm- 
pul concret al cercetării, să 
vedem din ce unghi de înțele
gere sînt privite cîteva feno

mene mai complicate ale li
teraturii.

Să luăm de pildă semănăto- 
rismul și simbolismul, mișcă
ri ideologice și literare, în ju
rul cărora în ultimii ani s-au 
dus dezbateri însuflețite. Voi 
porni de la cartea lui D. Micu 
„Literatura română la începu
tul secolului al XX-lea“ pe 
care de la bun început vreau 
să spun că o găsesc extrem de 
valoroasă. D. Micu Infringe de 
fapt punctul de vedere exclusi
vist, sociologist, privitor la sim
bolism, și oferă în general so
luții acceptabile, interesante, 
istoricului literar. Tot așa în 
ceea ce privește semănătoris- 
mul.

Fără a Intra în amănunte 
(le-am expus într-un articol ce 
va apare în curînd în „Viața 
românească") mi se pare că 
un punct discutabil în interpre
tarea dată de D. Micu simbo
lismului românesc îl constituie 
acela privitor la specificitatea 
mișcării, la particularitățile cu
rentului în cadrul literaturii 
noastre. Cum era și firesc, D. 
Micu judecă simbolismul româ
nesc în context european. El 
analizează pe larg doctrina, 
detașează principiile generale, 
făcînd în cele din urmă apli
cații la istoria literară. Din 
comparația cu doctrina simbo
listă pura, mulți dintre scriito
rii noștri, considerați de vechile 
istorii literare ca „simboliști", 
se dovedesc a fi într-o mică 
măsură. Minulescu, Anghel, 
sînt, în ceea ce privește simbo
lismul lor, puși sub semnul în
trebării.

Cred că trebuie sublinată, în 
problema simbolismului româ
nesc, o idee esențială, anume 
aceea că el s-a dezvoltat în ca
drul unei tradiții, a asimilat 
experiența poetică de dinainte 
și s-a afirmat asociind variate 
sensibilități artistice. îndepăr
tarea lui de principiile inițiale, 
infidelitatea față de programul 
simbolist, nu reprezintă altce
va, decît îndepărtarea pe care 
în chipul cel mai potrivit, o 
literatură, cu o fizionomie pro
prie, o aduce unei școli literare 
cu largă răspîndire.

Pledez, așadar, în ceea ce 
privește simbolismul pentru un 
criteriu mai larg de apreciere 
și pentru considerarea mișcării 
în specificitatea ei istorică și 
națională.

Al doilea aspect pe care aș 
vrea să-l semnalez, legat tot de 
excelenta lucrare a lui Micu, 
privește semănătorismul. în ge
neral, despre această mișcare 
literară s-a dus o discuție în
suflețită și s-au exprimat mai 
multe puncte de vedere. Dumi
tru Micu discută toate aceste 
opinii și formulează, după pă
rerea mea, opinia cea mai jus
tă. Totuși, găsesc că în inter
pretarea semănătorismului, ca 
mișcare ideologică și literară, 
trebuie să facem de la început 
o disociere. Ceea ce numim de 
fapt, semănătorism'în accepția 
dată de Lovinescu : „cimitir al 
literaturii române" privește de 
fapt literatura submediocră, 
literatura Măriei Cunțan, a 
Alexandrinei Scurtu, A. Mîn- 
dru, Ion Dragoslav, Vasile Pop, 
D. M. Ciotori, 1. Ionescu-Bo- 
teni și a altora. Există deci o 
accepție pejorativă a semănă
torismului și se cade s-o păs
trăm pentru că a intrat în is
toria literaturii cu acest sens. 
Ea denumește o concepție re
trogradă și o literatură sub 
condiția estetică.

Cînd e vorba însă să definim 
mișcarea de idei de la începu
tul veacului al XX-lea, mișca
re ce a avut în centrul ei pe 
Iorga, cînd e vorba să numim 
o întreagă atmosferă literară 
în care intră și Sadoveanu și 
Agîrbiceanu, și Goga, și Ga- 
laction, trebuie să judecăm 
„semănătorismul" cu alte cri
terii. Nu întîmplător George 
Călinescu a subsumat această 
mișcare „tendinței naționale (îi 
asociază și mișcarea literară 
de la Viața românească și de 
la Luceafărul). Este vorba de 
o mișcare largă, cu un vast e- 
cou în viața literară. în cadrul 
ei ș-au putut afirma talente de 
mai multe mărimi. Nu găsesc, 
de aceea potrivit, ca discutînd 
despre semănătorism, în aceas
tă accepție mai largă, să exclu
dem unele dintre scrierile lui 
Sadoveanu. Agîrbiceanu etc. 
pentru că dacă analizăm cu 
mai mare atenție, putem cons 
tata că multe idei formulate 
teoretic de Iorga le regăsim 
în operele literare de epocă. A- 
ceste idei se referă îndeosebi 
la istoria națională, la vechea 
civilizație a acestor locuri, la 
dramele sociale ale țărănimii 
etc.

Consider, așadar, că ar tre
bui să discutăm mișcarea se- 
mănătoristă cu criterii diferen
țiate.

ov s.
CROHMĂLNICEANU: 

Rigoare științifică 
in interpretare

Aș cere îngăduința să adaug 
ceva la cele spuse de colegul 
meu Simion. Și eu cred că, 
în fața operei de valorificare a 
moștenirii literare încep să stea 
azi probleme noi, dictate toc
mai de amploarea muncii des
fășurate în acest domeniu și de 
succesele obținute pînă acum. 
Cîmpul de cercetare a intrat 
aproape integral în atenția is
toriografiei marxiste ; harta li
teraturii trecutului nu mai 
prezintă locuri albe sau care 
să poarte inscripția „hic 
sunt leones" și să fie ocolite 
din acest motiv. S-au schițat in
terpretări noi, nevulgarizatoa
re ale principalelor „cazuri di
ficile", de la Ion Heliade Rădu- 
lescu la Maiorescu și de la Ior
ga la Blaga. Aș vrea să subli
niez înainte de toate, deoarece 
sîntem în preajma celui de al 
IV-lea Congres, că această 
operă patriotică și de interes 
major cultural s-a făcut din 
imboldul partidului, că el i-a 
îndemnat pe cercetători să înlă
ture punctele de vedere simplis
te și înguste, să aplice în spi
rit creator, principial dar și 
îndrăzneț, nedogmatic, învăță-

Valorificarea și reconsiderarea în spirit marxist-leninist a moștenirii literare în anii puterii populare constituie o 
preocupare constantă a criticii și istoriografiei noastre, o parte integrantă a revoluției culturale. Studiul aprofundat 
al acestei moșteniri a pus într-o puternică lumină caracterul democrat, progresist, patriotic, al literaturii înaintași

lor, valoarea estetică a creației lor.
In cuvîntarea rostită la întîlnirea conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de cultură și arta, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a subliniat că întregul nostru popor dă o înaltă apreciere operelor de seamă ale scriitorilor și artiș
tilor clasici „care constituie nu numai o bogăție a culturii noastre naționale, dar au devenit și un bun al culturii uni
versale, contribuind la ridicarea prestigiului patriei peste hotare".

Rezultatele importante obținute pînă acum în valorificarea moștenirii, literare, progresele înregistrate în domeniul 
interpretării științifice, nuanțate, îngăduie azi o dezbatere pe pianuri mai multiple a fenomenului artistic, menită să impună 
criteriile de cercetare cele mai adecvate în cunoașterea adevărului și să înlăture erorile posibile. Dintr-o asemenea per
spectivă, Gazeta literară a inițiat acum cîteva luni discuția în jurul manualelor de literatură pentru școlile medii, cu 
larg ecou în rîndurile cititorilor. Pe linia aceleiași preocupări, revista noastră a organizat recent o „masă rotundă" la 
care au fost invitați istorici si critici literari.

In deschiderea discuțiilor, a vorbit Ov. S. Crohmălniceanu, din partea conducerii Gazetei literare. El a relevat 
interesul tot mai pronunțat de care se bucură în țara noastră valorificarea moștenirii literare și utilitatea unui schimb de 
opinii privind aspectele cele mai semnificative ale acestei acțiuni de mare însemnătate culturală și națională, invitînd 
participant!! să-și spună cuvîntul în legătură cu problemele de bază ale istoriografiei literare în actualul ei stadiu de 
dezvoltare. A dat apoi cuvîntul tovarășului Eugen Simion care, din partea secției de critică a revistei, a schițat cîteva 
din chestiunile ce merită, după părerea sa, să fie supuse dezbaterii.

Publicăm în numărul de fată stenograma prescurtată a discuțiilor. Evident, intervențiile participanților sînt departe de 
a fi epuizat șirul de probleme abordabile. Dezbaterea rămînînd deschisă, invităm pe această cale pe cercetătorii literari 
precum și cadrele didactice de specialitate să o continue. Paginile revistei noastre le stau la dispoziție.

tura leninistă despre moșteni
rea literară.

Țin în special să propun dis
cuției noastre două din aspectele 
acestea noi ale muncii de recon
siderare. Intîiul privește — aș 
spune — atenția particulară a- 
cordată anumitor scriitori din 
trecut. Cred că nu greșesc dis- 
tingînd latura pur istoriogra- 
fică a activității noastre de cea 
mai vie cu ecou direct în viața 
literară contemporană. Sigur că 
orice autor vechi îl recitim azi 
cu ochii vremii noastre. Dar e- 
xistă scriitori care au încetat 
să mai exercite o influență ne
mijlocită asupra literaturii noi 
și alții, care nu și-au încheiat 
încă destinul, sînt redescoperiți 
și chemați să înrîurească sensi
bil creația actuală. în ce mă
sură istoriografia noastră are 
acest sentiment al contempora
neității ? Ce experiențe artistice 
anterioare propune a fi urmate 
cu precădere ? Ce drumuri so
cotește că merită continuate în
deosebi ? Cum izbutește exe
geza literaturii din trecut să-și 
depășească obiectul strict isto
riografie și să atingă nervul 
viu al culturii noastre socialiste 
de astăzi ? Iată cîteva întrebări 
care mi se par demne de aten
ție. La întîlnirea cu scriitorii 
și oamenii de artă, tovarășul 
Ceaușescu a atras atenția asu
pra acestei probleme, vorbind 
de tradițiile mari fundamentale 
ale culturii românești.

în al doilea rînd aș voi să 
semnalez un aspect metodologic. 
Nu poate fi apreciat îndeajuns 
efortul de depășire a interpretă
rilor primitive, vulgarizatoare, 
opace, care sărăcesc tezaurul li
teraturii naționale. Cu o condi
ție, ca ele să valorifice efectiv 
instrumentul nou de cercetare 
al criticii științifice, să fie în
tr-adevăr reconsiderări în spirit 
marxist, adică să aducă o vi
ziune inedită, umanist socialistă 
în universul culturii noastre- 
Cele mai multe cercetări, spre 
satisfacția noastră, au această 
tendință. Dar apar și feno
mene, care n-ar trebui să ne 
lase indiferenți. „Scînteia" în
tr-un articol recent atrăgea cu 
îndreptățire atenția asupra lor. 
Unii își închipuie că evită so
ciologismul, ignorînd complet 
concepțiile despre lume ale scri
itorilor pe care caută să-i valo
rifice, ideologia lor. Așa ceva nu 
mai face astăzi, nici critica se
rioasă nemarxistă. Lucrurile merg 
pînă acolo îneît chiar în
țelesul evident al anumitor o- 
pere e escamotat și înlocuit cu 
tot felul de abstracții și formule 
vagi menite să „ajusteze" ima
ginea reală a scriitorilor mai 
dificili și să o facă acceptabilă 
fără nici o bătaie de cap. 
Cum să credem de pildă că „Oul 
dogmatic" de Ion Barbu este 
„cel puțin în esență semi-laic" 
și că „Duhul sfînt făcut sensi
bil" e o simplă imagine de tip 
tradițional pentru ideea de ge
neză", cînd autorul îi cere omu
lui „șters" și „uituc" (adică 
străin de revelațiile religioase) 
să vadă ilustrat cuvîntul credin
ței : „Precum atunci și azi-în- 
tocma / Mărunte lumi păstrează 
dogma" și încheie cu o afirmare 
netă a principiului spiritualist 
creștin, după care „vinovat e 
tot făcutul / și sfînt doar nun
ta, începutul" ?

Cum poate crede apoi cineva 
care cunoaște într-adevăr opera 
poetului și estetica ermetismului 
că filipica îndreptată de el 
împotriva întregii lirici româ
nești din vremea lui e doar un 
refuz al retorismului, spiritului 
didactic, anecdoticii și discursi
vității, cînd de aceste păcate 
erau învinuiți și Arghezi și 
Blaga și Pillat și alții și că 
poeziei i se cerea să devină „act 
pur de narcisism" ?. De ce să 
ne speriem atunci, ca Ion Oar- 
căsu, a spune că Ion Barbu a 
fost reprezentantul cel mai ra
dical al tendințelor de a opune 
poezia realităților obiective ?

Cîntărețul „Jocului secund" a 
fost un foarte mare poet. Rele
varea tuturor virtuților artei 
sale merită toată atenția și nu 
va fi niciodată suficientă. Dar 
tocmai aceasta ne obligă să nu-i 
construim o fizionomie falsă, să 
nu-i schimbăm trăsăturile pen
tru că abia așa îl aplatizăm, și-i 
răpim originalitatea. Cum va pu
tea cineva „descifra" versurile 
poetului ignorîndu-le adevăratul 
sens ? Cum va izbuti să arate 
valoarea întregului său sistem 
metaforic, dacă se va rezuma să 
spună că „Mod" formulează as
pirații spre o viață trăită ia fi
rul „ierbii" și va patina dezin
volt peste „Zugrăviții, scriși în 
zid" (Sfinții), peste „gama turle
lor", peste „rouă harului", pes
te „noroasă pata aceasta de in
fern" (lumea pămîntească), pes
te „valea răcoroasă" (raiul), sau 
că „Ritmuri pentru nunțile ne
cesare" e o cosmogonie (nenu
mind decît tema și lăsînd la o 
parte tratarea ei într-un mod 
firopriu, într-o viziune particu- 
ara). Tudor Vianu vorbea ins

pirat de „poleiul charismatic" 
al universului barbian. Oare 
scăldarea aceasta într-o lumină 
transcendentală se poate explica 
prin simpla contemplare a per
fecției construcțiilor geometrice, 
nu implică ea o viziune asupra 
lumii ?

Apar (de ce să n-o spunem?) 
exegeze „sentimentale", care re
vin fatal, oricît s-ar război cu 

sociologismul vulgar, exact la 
practicile lui. Complexitatea 
scriitorului e redusă la cîteva 
scheme, individualitatea lui dis
pare. I se confecționează, pînă 
la urmă, un portret egal de uni
lateral, dar cu semn schimbat. 
Camil Petrescu începe să semene 
cu Rebreanu, Blaga cu Coșbuc, 
G. Călinescu cu Tudor Vianu 
ș.am.d. Dacă cineva a folosit 
motive folclorice, aceasta e ne
apărat o calitate. Dar de la 
poezia populară a pornit și 
Alecsandri și Goga- Problema 
e a arăta ce a reușit fiecare să 
realizeze cu ea și aceasta nu e 
posibil de dovedit fără a recon
stitui exact și nuanțat univer
sul spiritual al scriitorului ca 
expresie originală a anumitor 
tendințe social-istorice și a 
anumitor răspunsuri semnifica
tive aduse problemelor vremii.

■
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Unii își reprezintă chiar două 
criterii, sociologic și estetic, uti
lizabile independent și conjuga- 
bile apoi prin simplă alăturare. 
Dar interpretarea nevulgariza
toare, marxistă caută tocmai ex
plicarea mecanismului subtil prin 
care ideologiile se sublimează în 
arta adevărată și tind să atingă, 
fie măcar într-o singură direcție, 
universalul. Prin urmare nu-și 
poate întemeia judecata de va
loare fără examenul acesta ri
guros și complet al concretului, 
în toate conexiunile sale dialec
tice. O interpretare într-adevăr 
nouă, în spiritul epocii noastre, 
a moștenirii literare nu poate fi 
obținută decît valorificînd din 
plin, fără îngustimi triviali- 
zante, dar cu consecvență meto
dologia marxistă.

GEORGE IVAȘCU:

Valorificarea 
moștenirii critice

Aria mesei noastre rotunde 
este desigur vastă. De aceea aș 
propune să ne concentrăm asu
pra cîtorva linii distincte in eco
nomia dezbaterii.

Un prim punct cîștigat este — 
cred — acela că, editorial vor
bind, problema valorificării moș
tenirii culturale este în liniile ei 
mari, adică dintr-un unghi de ve
dere cantitativ, pentru marele 
public, în faza rezolvării de an
samblu. Vreau să spun că cu edi
tări ca acelea ale prozei lui Emi
nescu, ale poeziei lui Ion Barhu, 
Adrian Maniu, Ion Vinea, Ion 
Pillat, la care se vor adăuga în 
curînd opere alese din Macedon
ski, EL Papadat-Bengescu, Gib. I. 
Mihăescu, B. Fundoianu, Anton 
Holban, apoi un evantai mai larg 
din simboliștii noștri — efortul 
punerii în circulație a creației 
noastre literare în ceea ce rămă
sese puțin cunoscut se împli
nește.

Desigur, nu toate edițiile apă
rute pînă acum corespund para
metrilor fixați, unele studii in
troductive sau prefețe au devenit 
depășite, selecția textelor ar tre
bui îmbogățită, interpretarea ști
ințifică s-ar cuveni mai adecvată 
cercetărilor de istorie generală și 
de istoria culturii romanești care 
în ultimii ani au devenit mai nu
meroase, mai cuprinzătoare și în 
același timp mai aprofundate. 
Deci tot atîtea condiții mai fa
vorabile valorificării, la acest sta
diu și la acest nivel, a moște
nirii noastre literare.

Ceea ce, însă, vreau eu 
semnalez ca flagrant rămas 
urmă este sectorul criticii și 

să 
în 
is-

tonei noastre literare. Este o ve
ritabilă lacună ale cărei reper
cusiuni au fost și sînt serios re
simțite pe întreg sectorul moște
nirii literare. Dacă, de pildă, ar 
fi fost publicate principalele lu
crări ale lui Ibrăileanu (Note și 
impresii, Scriitori și curente, Stu
dii literare), dacă nu s-ar fi in- 
tîrziat utila cu reeditarea Vieții 
lui Eminescu, lucrarea lui Că
linescu apărută abia în 1964, 
care s-ar fi cuvenit repede ur
mată ile ediția a ll-a (refăcută 
de altfel încă din 1947) asupra 
Operei lui Eminescu, dacă din 
Tudor Vianu ar fi apărut încă de 
acum cițiva ani Arta prozatorilor 
români, dacă s-ar fi dat circula
ției ce e mai valoros din Istoria 
literaturii romanești a lui N. Ior
ga, apoi din lucrările lui N. Car- 
tojan, D. Popovici, ale lui E. Lo
vinescu, Paul Zarifopol, Ș. Ciocu- 

lescu și alții, dacă, în sfîrșit, s-ar 
fi procedat mai dinainte la o 
reconsiderare critică a lui T. Ma
iorescu, cu siguranță că valorifi
carea însăși a creației propriu- 
zise, a poeziei, prozei și drama
turgiei noastre s-ar fi desfășurat 
în condiții mult îmbunătățite din 
punctul de vedere al pregătirii 
și receptivității opiniei publice, 
al celei didactice, al cadrelor ti
nerei noastre istoriografii și cri
tici literare, cu atîta pondere în 
publicistica noastră, al cadrelor 
din edituri etc.

Sînt, deci, de așteptat iniția
tive cuprinzătoare și îndrăznețe 
în această privință, cu atît mai 
mult cu cit în domeniul istoriei 
și criticii literare românești — 
o știm din propria experiență la 
universitate — sînt enorm de 
multe de făcut. Printre acestea 
și în primul rînd se impune o 
Bibliografie critică pe ansamblul 
literaturii romîne, în genul celei 
a lui Adamescu, de pe vremuri, 
sau, al celei, parțiale, 1948—1960, 
a Academiei R.P.R., dar mai ri
guros întocmită. In genere, cri
ticii istoriei noastre literare îi 
lipsesc încă multe instrumente 
de lucru, deși publicarea celor 
4 volume din Istoria României 
și — cu toate îngustimile ei 
privind mai ales perioada con
temporană — a Istoriei gîndirii 
social-filozofice în România, ca 
și a unor studii sau antologii 
din presa noastră sînt desigur 
mai mult decît binevenite.

Publicarea criticilor și istorici
lor noștri literari de la Eliade 
și Maiorescu pînă la Ibrăileanu, 
Ralea și — reprezentativ — Lo
vinescu și Călinescu, ca și o bi
bliografie critică selectivă, pre
cum o antologie de texte critice 
românești sau o crestomație de 
estetică românească de-a lungul 
celor 150 de ani de cultură mo
dernă, dicționare de istoria lite
rară ar înlesni — repet — o 
infinit mai bună valorificare a 
moștenirii noastre literare, ferin- 
du-ne de inadvertențe de felul 
celor invocate deja : avem ediții 
quasi-exhaustive din Vlahuță și 
Agîrbiceanu, dar n-avem încă un 
Alecsandri, Eminescu, Rebreanu, 
Camil Petrescu, H. Papadat-Ben- 
gescu și alții în ediții reprezen
tative.

Consolidarea și afirmarea preg
nantă a unei critici și istorii li
terare marxiste impun la noi un 
travaliu intens privind desăvîrși- 
rea elaborării Tratatului general 
de istoria literaturii române. 
Căci în acest domeniu sîntem 
siliți să ne mulțumim — deocam
dată — doar cu volumul 1 des
pre Literatura veche și cu ceea 
ce a dat facultatea noastră în 
acești ultimi ani (cursurile de 
anul I, II, IV și un compendiu 
de literatură actuală). Totodată, 
cred că organizarea muncii știin
țifice a Institutului fondat de G. 
Călinescu ar trebui serios și cu 

competență profilată pe elabo
rarea de ediții critice în deplina 
accepție a acestui cuvînt. Revista 
pe care o editează trebuie — și ea
— să corespundă acestor exi
gențe. In același timp, e absolut 
necesară o publicație competentă 
de teorie și practică „la zi" a 
istoriei literare. Aceasta ar putea
— cred eu — să fie expresia, 
concretă a ceea ce a dat pînă 
acum Universitatea noastră, în 
frunte cu cea din București și s-o 
înglobeze și pe aceea a princi
palelor reviste de cultură și a 
unor edituri, în frunte cu E.P.L. 
și Editura științifică. Nici secției 
de critică a Uniunii Scriitorilor 
nu-i poate fi indiferentă o ase
menea publicație — lunară sau 
trimestrială.

Ideologia marxist-leninistă în 
fundamentai ea noii noastre isto
riografii literare ar trebui să-și 

T

'tyș

îmbogățească în mod îndiăzneț 
condițiile de afirmare și de con
fruntare cu realitatea — vie — 
a istoriei noastre literare.

Aceasta deocamdată.
★

Două vorbe în ce privește re
considerarea justă a „semănăto
rismului", ca de altfel, și a altor 
curente, precum „poporanismul" 
sau „simbolismul". Cred că nu 
trebuie exagerate dimensiunile și 
rigoarea cadrului istoric pe care
— cel puțin la prima vedere — 
ele îl presupun și, ca atare, tre
buie să ținem seama în mai mare 
măsură de individualitățile crea
toare, „artistice" sau „critice".

Altfel spus, eu nu cred numai- 
i.ecît că întrucît Sadoveanu a 
început să scrie la revista „Se
mănătorul" și a dat unele schițe 
sau nuvele în spirit și chiar în 
literă „semănătoristă", noi tre
buie — cu o contingență con
descendență — să-l încadrăm la 
„curentul semănătorist", nici mă
car pentru o perioadă a vastei lui 
activități. Eu cred că pe Sado
veanu trebuie să-l încadrăm la... 
Sadoveanu, „Semănătorul" apoi 
„Viața românească", apoi alte pu
blicații fiind pentru el, în esență, 
niște împrejurări, să zicem, so
cial-istorice, în care a creat și s-a 
manifestat, căutîndu-și el însuși 
un profil și o poziție în raport 
cu epoca și evenimentele. La fel 
cu Arghezi și alți mari creatori. 
Subsumînd — și încă riguros — 
pe scriitori, și încă pe cei mari, 
unor curente și școli, putem a- 
junge la aspecte, nedorite, de 
înnobilare a curentelor înseși, 
ceea ce, măcar în cazul „semă
nătorismului", nu mi se pare 
tocmai de dorit... Hanul Ancuței, 
Zodia Cancerului sau Baltagul 
sînt niște capodopere sadoveniene 
și, în cele din urmă, se poate 
deschis afirma că n-au nimic a 
face cu „semănătorismul" sau 
„poporanismul", pe unde, e ade
vărat, autorul lor a trecut. Au 
de-a face și sînt expresia directă 
a geniului lui Sadoveanu, acest 
cel mai mare prozator român 
contemporan, care prin arta lui
— nu fără a recepta ce e sem
nificativ în epocă — a dat expre
sie majotă tradiției lui Neculce 
și Creangă, limbii, eposului și 
sensibilității românești în ce au 
ele mai durabil.

ĂL. PiRU:

Național și 
universal

In materie de istorie literară 
părerea mea este că o contri
buție e valoroasă numai în 
măsura în care cercetătorul o 

aduce în perspectiva unei sin
teze. Dacă cercetătorul nu a a- 
vut în vedere sinteza, contri
buția sa poate rămîne în do
meniul factologiei.

O sarcină pe care cred că o 
are istoria literară românească 
actuală este de a studia și face 
cunoscută literatura română pe 
plan mondial. în această pri
vință s-a făcut încă prea pu
țin și în dicționarele contempo
rane de mare circulație apă
rem sau denaturat ca în En
ciclopedia Pleiadei (Raymond 
Quenau) sau numai cu trei pa
tru scriitori ca în Dictionnaire 
universel des lettres (Laffont— 
Bompiani).

O adevărată evaluare esteti
că trebuie să țină seama de 
cadrul național, dar și de cel 
universal. Apreciem un scriitor 
sau un grup de scriitori apar- 
ținînd unei școli sau unui cu
rent în funcție de momentul 
istoric al apariției lor la noi 
fără a pierde din vedere con
textul literaturii universale.

Din acest punct de vedere aș 
vrea să fac unele precizări 
în legătură cu sămănătorismul 
și simbolismul. Am citit cartea 
lui D. Micu, Literatura româ
nă la începutul secolului XX, 
care dă un răspuns în cea mai 
mare parte just la aceste pro
bleme, Dar au mai rămas și 
chestiuni în discuție.

De pildă, în legătură cu să
mănătorismul. Ni se spune în 
cele din urmă că acesta este o 
diversiune. Este bun acest ter
men ? Mai întîi trebuie spus 
că un străin n-ar înțelege ni
mic prin cuvîntul sămănătorism. 
Literatura de la revista Săma- 
nătorul are un caracter roman
tic. S-ar putea vorbi deci de ro
mantismul de la Sămănătorul, 
de o nouă vîrstă a romantis
mului românesc, legată de faza 
pașoptistă și de romantismul 

eminescian. Este acest nou ro
mantism de la Sămănătorul o 
diversiune ? Putem crede cu 
seriozitate că scriitori ca Mi
hail Sadoveanu, poeți ca Octa
vian Goga, teoreticieni ca Ni
colae Iorga, ca să pomenim nu
mai pe marii romantici de la 
începutul secolului nostru, erau 
niște diversioniști ? Noi socotim 
dimpotrivă că, fără să negli
jăm limitele operei acestor 
scriitori în primul deceniu al 
secolului XX, ca estomparea 
antagonismului de clasă și înlo
cuirea lui cu antinomia falsă 
sat-oraș, o anume înfrumuseța
re a realității, o anume exalta
re a pitorescului specific, este 
cazul să arătăm că în opera 
lor se afirmă cu putere cele 
două mari probleme care la 
1900 erau la ordinea zilei : e- 
manciparea socială și emanci
parea națională (mai ales la 
scriitorii provenind din Tran
silvania). Prin urmare la Să
mănătorul, afară de o literatu
ră mediocră, fals idilică sau 
șovină, a existat și o literatură 
de conținut pozitiv, expresie a 
momentului istoric, de caracter 
romantic activ, povestirile și 
romanul istoric al lui Mihail 
Sadoveanu, poezia patriotică 
și protestatară („cîntarea păti
mirii noastre") a lui Octavian 
Goga etc.

A doua precizare e în legă
tură cu simbolismul. D. Micu, 
pe urmele lui Guy Michaud, 
mai ales, discută toate defini
țiile care s-au dat acestui cu
rent și crede că există o deo
sebire între „decadismul” lui 
Verlaine și simbolismul mallar- 
roean. Totuși, dacă înțelegem 
prin poezia simbolistă o poezie 
de cunoaștere, tinzînd, cu aju
torul „corespondențelor" baude- 
lairiene, să echivaleze limbajul 
muzicii, Verlaine e adevărații’ 
teoretician al simbolismului și, 
esențial, arta sa poetică nu di
feră de aceea a lui Mallarme 
care voia să dea doar „un sens 
mai pur" cuvintelor obștei. De
sigur, nu trebuie să căutăm ro
mantici sau simboliști în stare 
pură, pentru că adevărații 
poeți sînt niște individualități, 
fiecare cu sunetul său propriu, 
dar putem vorbi de simbolism 
mai ales în cazul lui Bacovia, 
lui Minulescu și, personal, cred 
că și în cazul lui Ion Barbu, 
echivalentul român al lui Mal- 
larmi, după cum Bacovia e, 
parțial, echivalentul lui Ver
laine. D Micu are meritul de a 
fi abordat problema simbo
lismului românesc, original, 
pe plan european. Probabil că 
cercetătorii străini ai mișcării 
simboliste nu ar rămîne indi
ferenți dacă ar fi puși în cu
noștință de interesanta expe
riență simbolistă românească de 
la teoria macedonskiană pînă 
la creația lui Ion Barbu.

POMPILIU MĂRCEĂ!

Prețuirea valorilor
Consider că în aprecierea 

rezultatelor cercetării privind 
valorificarea moștenirii literare 
trebuie să pornim de la succese
le considerabile obținute în ul
timii ani, succese care depășesc, 
în multe privințe, tot ceea ce 
s-a realizat înainte vreme. In 
același timp, pentru continuarea 
progresului în cercetarea lite
rară și pentru obținerea unor 
rezultate și mai însemnate . în 
valorificarea științifică, marxist- 
leninistă a patrimoniului nostru 
cultural, sînt necesare, pe de o 
parte, noi eforturi, pe de altă 
parte înlăturarea curajoasă a 
unor erori metodologice, mai 
mult sau mai puțin inerente în
tr-un anumit stadiu al cerce
tării. Mă voi referi deci la cîte
va probleme metodologice care, 
după părerea mea, merită aten
ție. Am impresia că pentru unii 
critici și istorici literari noțiu
nea de valorificare critică a 
moștenirii literare avea și poate 
mai are 
constînd 
cu orice 
rilor. a 
versiuni 
ciere a 
consta uneori în cantitatea de 
lipsuri descoperite unui scriitor, 
unui curent sau unei metode li
terare. Exista un fel de febră 
criticistă, care ducea, nu de pu
ține ori, la judecăți pripite, ne
fundamentate științific, care nu 
rezistă unui examen mai sever. 
Deși în ultima vreme o aseme
nea mentalitate se manifestă în 
mod cu totul izolat, îndepărta
rea ei totală se impune. Este în. 
afara oricărei discuții că nici 
un cercetător marxist serios iJț 
va evita laturile contradictorii11

un înțeles unilateral, 
adică în descoperirea 

preț, în operele scriito. 
unor limite, erori, di
ete. Criteriul de apre- 
rezultatelor cercetării

din opera unei personalități, in
diferent de mărimea ei, dar ele 
vor fi explicate temeinic, avînd 
la bază o informare solidă a- 
supra epocii și problemelor ei, 
asupra rolului jucat de un scri
itor sau un curent într-un con
text larg. Entuziasmul criticist, 
negativist, de care vorbeam, 
care a dus uneori la o critică 
pamfletardă sau sentențioasă, se 
cere înlocuit cu un examen lu
cid și, trebuie să spunem, cu 
sentimentul prețuirii valorilor 
reale din operele de care ne o- 
cupăm, cu respect și pietate. 
Consider că entuziasmul desco
peririi valorilor este mai con
structiv decît febra negativistă 
de care vorbeam. Regrelatuf 
profesor Tudor Vianu, eminent 
istoric literar, 
în nenumărate 
faptului că un 
tabil este un 
valori, pledînd 
care trebuie să .
literatura noastră, deși tînără. 
conține mari valori, demne de a 
figura în patrimoniul 
ropene, valori care 
fost, toate, date la 
trucît, și pe drept, 
rea noastră literară

atrăgea atenția, 
ocazii, asupra 
cercetător veri- 
descoperitoi de 
pentru ideea. la 
ținem cu toți, că

culturii eu- 
încă n-au 
iveală, în- 
și cerceta- 
este tînără. 

în același timp el exprima ade
seori părerea că efortul desci
frării valorilor este infinit mai 
greu decît penalizarea „limite
lor", căci, în afară de mutică, 
cere gust, chemare, cultură. 
Aici se verifică adevărații cer
cetători. Cred, apoi, că avem 
îndatorirea patriotică de a re
liefa acele contribuții ale tre
cutului care au ajutat progre
sului nostru cultural, care re
prezintă cuceriri spirituale au
tentice, cu care se cade să ne 
mîndrim. Lenin spunea că pro
letariatul este singura clasă care 
valorifică cu adevărat cuceririle 
științei și culturii naționale și 
universale și acest lucru trebu
ie reținut în mod deosebit.

Raportarea mecanică a de
zideratelor epocii noastre la 
aspirații și idei ale trecu
tului duce inevitabil la res
pingerea nedreaptă a numeroase 
laturi din activitatea unor scri
itori sau a unor grupări. De un 
astfel de tratament nedrept 
s-au „bucurat" personalități re
marcabile, ca Titu Maiorescu, 
Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu 

etc. Reconsiderarea judicioasă din 
ultima vreme a acestor cărtu
rari și scriitori e semnul dc ne
tăgăduit al perfecționării in
strumentelor critice, al maturi
zării cercetătorilor. Aceste suc
cese se explică în primul rînd 
prin aceea că au fost înlăturate 
de cele mai multe ori sche
mele apriorice, șabloanele și 
etichetele care au dăinuit și, 
din păcate, încă mai dăinuie 
în mentalitatea unor cercetători.



I. D. BĂLAN:

Nu putem ignora 
contradicțiile es
tetice și ideologice

Este indiscutabil că procesul 
de valorificare a moștenirii li
terare are un caracter istoric, 
răspunde unor anumite necesi
tăți concrete ale revoluției noas
tre culturale și își lărgește per
manent sfera de cuprindere, spo- 
rindu-și continuu mijloacele de 
interpretare adecvată și nuan
țată. Munca istoricului literar 
este astfel, implicit și o mun
că olitico-ideologică. Nu pu
tem prelua în bloc, nu putem 
ignora contradicțiile estetice și 
ideologice din opera unuia sau 
altuia dintre scriitorii din tre
cut, nu putem fetișiza valorile, 
absolvindu-le de limitele eviden
te cure le-au stăvilit uneori dez
voltarea realistă și umanistă. 
Nu e indicat, de asemenea, ca 
fiind conștienți de contradicții să 
evităm cercetarea unuia sau a 
altuia dintre scriitorii valoroși. 
Țin să reamintesc aceste ade
văruri generale pentru bunul mo
tiv că ele sînt uneori neglijate 
în practica unor istorici literari. 
Am citit studii de valorificare 
a unor scriitori și critici din tre
cut, publicate ca prefețe sau în 
paginile revistelor, în care con
tradicțiile, limitele, orientările 

eronate sînt ignorate sau rela
tate fără nici o atitudine a cer
cetătorului. Socotesc de aceea 
foarte binevenită intervenția 
lui C. Stroia din Scânteia, pri
vitoare la unele din aceste pro
bleme, intervenție care are da
rul de a judeca la obiect, con
cret, (unele aspecte negative din 

munca, în general încununată de 
succese, a istoricilor noștri li
terari. A fost o perioadă cînd 
discutam semănătorismul, popo
ranismul fără autori sau numai 
cu autori minori. începem a- 
cum să repetăm eroarea cu alte 
curente și mișcări literare: gtn- 
dirismul, modernismul, etc. De 
aceea nu pot fi de acord cu fe
lul unilateral în care se discută 
uneori opera scriitorilor și cri
ticilor literari cu o activitate 
profund contradictorie, vizibil 
influențată de filozofia idea

listă; mă gîndesc la Titu Maio- 
rescu, Blaga, Ion Barbu, Lovi
nescu, Paul Zarifopol, Sanielevici 
etc. Despre cîțiva din aceștia au 
apărut studii temeinice, serioase 
și nine orientate ideologic, iar 
uri;'1 recenzent! le impută toc
mai intransigența lor ideologică. 
Sînt de acord cu tovarășii care 
au subliniat necesitatea cercetă
rii istoriei și criticii literare din 
trecut. Avem în acest domeniu 
mari figuri, personalități proe
minente dar foarte contradictorii 
și nu putem uita conținutul prin 
excelență ideologic al activității 
lor. Aici mai mult chiar ca în 
cazul beletristicii avem datoria 
să ne delimităm ferm, dar, de
sigur, nuanțat, de ceea ce este 
incompatibil cu ideologia noas
tră. E evident, progresul sensi
bil în țelul in care s-au pus unele 
probleme în cadrul acestei dis
cuții; e o extindere a sferei de 
cercetare, o adîncire a interpre
tării și în această direcție îmi 
permit citeva sugestii. Recunosc 
că valorile literare nu pot fi sta
tornicite odată pentru totdeauna 
ca elementele în tabloul lui Men
deleev. "Vremea le ridică și le 
doboară. Gustul publicului e 
schimbător. Sint însă valori ve
rificate de vreme, intrate irevo
cabil în conștiința publicului, va
lori inegale dar cu un rol esen
țial în educarea unui șir de 
gen rafii, pe care unii istorici 
liter; ri le tratează superficial, a- 
jundidd a le disprețul și mini
maliza ostentativ pentru a le 
înlocui cu altele — așa-zis mai 
moderne. Atitudinea e neștiin
țifică deoarece se știe că o cul
tură e alcătuită din valori dife
rite care nu se exclud una pe 
alta. Cred că stadiul înalt de 
dezvoltare atins de istoria noas
tră literară ne ridică pe direcții 
multiple sarcini noi, complexe 
și variate.

Mai întîi e nevoie să studiem 
mai temeinic și mai nuanțat un 
anume fenomen literar în deter
minările lui social-istorice, dar 
totodată și mai strîns în rela
țiile lui cu climatul ideologic 
respectiv, cu alte fenomene de 
suprastructură: filozofie, socio
logie, arte plastice, muzică etc.

Concomitent cu activitatea de 
interpretare estetică și ideologică 
iste nevoie de o vastă acțiune 

pentru realizarea unor instru
mente de lucru imperios nece
sare ca: bibliografii complete pe 
autori, pe reviste și mișcări li
terare; bibliografii tematice, mo
nografii de reviste și curente 
literare.

Cred că trebuie reeditate, în
soțite de comentarii competente, 
lucrări fundamentale de biblio
grafie, istorie și critică literară. 
Mă gîndesc, de pildă, la Biblio
grafia românească veche dato
rată lui 1. Bianu, Nerva Hodoș 
și Dan Simonescu, la monumen
tala Istorie a literaturii române 
vechi de N. Cartojan, Istoria 
literaturii române — privire sin
tetică din 1927 a lui N. lorga— 
Istoria literaturii române moder
ne de Ov. Densușianu, precum 
și alte lucrări valoroase semnate 
le G. Bogdan-Duică, I. M. Rașcu, 
Eugen Lovinescu, D. Popovici, 
Ion Breazu, Șerban Cioculescu, 
Vladimir Streinu și alții.

E nevoie să se urgenteze con
tinuarea unor ediții critice ca: 
Grigore Alexandrescu, Caragiale 
etc. precum și a unor ediții noi 
din scriitorii de prim rang ai li
teraturii noastre, ca: Ion Eliade 
Radulescu, B. P. Hasdeu, Al. 
Macedonski, Coșbuc, Delavran- 
cea.

Mi se pare imperios necesară 
o revistă de istorie literară și de 
literatură comparată prin inter
mediul căreia cercetătorii români 
să intre in circuitul universal 
al discuțiilor, să-și poată con
frunta rezultatele cercetării cu 
ale colegilor din alte țări.

Socotesc că e absolut nevoie 
ca în actuala etapă de dezvol
tare a istoriei noastre literare 
munca cercetătorilor să fie mai 
armonios unită, mai bine diri
jată și planificată în cadrul unei 
societăți naționale de istorie li
terară, care să fie o persoană 
juridică cu drepturi de a ne 
reprezenta la diverse întruniri 
internaționale, care să se ocupe 
cu competență de formarea a 

noi cadre de istorici literari, care 
să aibă relații cu societăți ase
mănătoare din alte țări, să facă 
schimburi de publicații, docu
mente și informații privitoare la 
viața și activitatea diverșilor 
scriitori.

Avem indiscutabil un număr 
considerabil de cercetători lite
rari, dar el nu reprezintă nici 
pe departe forțele care sînt ri
sipite prin diverse colțuri ale 
țării. Există posibilități de in
vestigare a unor arhive din ora
șele de provincie- mă gîndeam 
de pildă la acelea ale Astrei 
din Sibiu, de studiere a docu
mentelor din localitățile natale 
ale diverșilor scriitori, din li
ceele unde au studiat etc. Ase
menea acțiuni trebuie realizate 
cu forțe locale și valorificate 
într-o revistă de istorie literară. 
Oricîte realizări am avea, ori 
ce propuneri constructive am 
face, nu putem să ne de
clarăm mulțumiți de mun
ca noastră de istorici li
terari cită vreme nu am reali
zat Tratatul de istorie a litera
turii române, lucrare imperios 
necesară atît pentru noi cit și 
pentru străinătate. E de necon
ceput ca lucrările la tratat să mai 
tărăgăneze sine die. Si la această 
lucrare de interes național, or
ganizarea muncii, valorificarea 
forțelor celor mai competente 
lasă mult de dorit. Discutarea 
în presa de specialitate a pro
blemelor Tratatului o socotesc 
de o maximă utilitate și din pă
cate ea a murit înainte de a se 
naște. Trebuie să discutăm în 
vederea unui scop concret sau 
pe baza unor realizări concrete 
și să nu ne pierdem, deocam
dată, că nu-i cazul, cu prea 
multe speculații.

Acestea sînt citeva gîndun pe 
care le propun colegilor mei spre 
a fi discutate, în vederea unei 
și mai bune organizări a muncii 
de cercetare literară în patria 
noastră.

D. PACURARIU: 

0 bună școală 
de istorie literară

Aș începe printr-o constatare 
optimistă, în sensul că avem în 
momentul de față o bună școa
lă de istorie literară, călăuzită 
de principiile cercetării marxist- 
leniniste, a fenomenului estetic, 
formată din cercetători cu o 
bogată și îndelungată activitate, 
la care se adaugă o întreagă 
pleiadă de cercetători mai tineri 
care s-au afirmat în ultima vre
me, unii dintre ei prin contri- . 

buții cu adevărat valoroase- E- 
vident, se pune problema unei 
mai bune coordonări a eforturi
lor acestor cercetători și în a- 
ceastă privință un rol deosebit 
de important l-ar putea avea o 
revistă de istorie literară. O 
atare revistă există, dar se află 
calitativ sub nivelul la care a 
ajuns întreaga activitate de va
lorificare a moștenirii literare 
și e de fapt buletinul aproape 
exclusiv al colectivului unui 
institut al Academiei. O revistă 
bine organizată, tu apariție pe
riodică și la timp, deschisă u- 
nui cerc larg de colaboratori și 
preocupată în mod exigent de 
calitatea articolelor și studiilor 
publicate în paginile sale, ar fi 
de o mare utilitate pentru acti
vitatea de valorificare a moște
nirii literare.

De asemenea, am sentimentul 
că saltul de calitate în procesul 
de editare, de care s-a vorbit, 
s-a produs. Avem foarte multe 
ediții bune de texte alese și un 
început foarte promițător în di
recția edițiilor critice. Se im
pune însă ca această acțiune să 
fie mai puternic și mai con
secvent susținută. Și, în această 
direcție, ar trebui, cred, antre
nați și angajați într-o largă și 
eficientă coordonare, toți facto
rii în stare a contribui la buna 
desfășurare a acestei importante 
activități. De pildă, activitatea 
științifică, obligatorie pentru 
catedrele de limbă și istorie li
terară din universități, activi
tatea unor institute de cercetare 
ale Academiei, ar putea fi mai 
judicios coordonată cu planurile 
editurilor, în direcția valorifi
cării temeinice a moștenirii lite
rare. în această privință și 
Uniunea Scriitorilor, care are o 
secție intitulată Critică și isto
rie literară, ar putea contribui 
mai mult la stimularea și buna 
orientare a acestei acțiuni.

S-a vorbit înainte pe bună 
dreptate despre necesitatea unei 
rigori sporite în munca de cer
cetare a istoricilor literari, cer
cetare pornind de la texte, de 
la privirea fenomenului literar 
cît mai larg și mai adînc în 
contextul istoric și care să ex
cludă aprecierile superficiale, 
pripite. Unele etichetări și șa
bloane în caracterizarea unor 
scriitori, de care s-a amintit, 
se datoresc în primul rînd stu
diului superficial, simplist, mo
dului diletant de a studia scri
itorii și fenomenele literare.

Una dintre problemele impor
tante ale activității de valorifi
care a moștenirii literare, care 
are nevoie de un studiu mai 
atent pentru a se înlătura o 
serie de clișee minimalizatoare, 
este fără îndoială și semănă
torismul. Semănătorismul este, 
cum s-a mai arătat, în punctul 
de plecare și în tendințele sale 
esențiale, așa cum reiese din 
articolele program ale reviste
lor care l-au promovat, o di
recție literară care cultivă tra
diția, istoria națională în aspec
tele ei exemplare, obiceiurile, 
folclorul, preocuparea de a re
flecta viața satului. în această 
privință, semănătorismul conti
nuă direcția Daciei literare. 
Evident că. afirmat în alte con
diții istorice, unele tendințe, în- 
tîlnite și la scriitorii pașoptiști, 
legate de lupta pentru emanci
parea națională, deziderat care 
rămîne în picioare și după 1900 
(faptul că cei mai mulți dintre 
scriitorii semănătoriști sînt ar
deleni nu e întîmplător), sînt îm
pinse mai departe și uneori e- 
xagerate- La aceasta se adaugă 
și faptul, de care s-a amintib 
că semănătorismul întreprinde o 
critică romantică a capitalismu
lui și în această privință unele 
aspecte privind asperitățile vie
ții sociale se estompează în vi
ziunea unor scriitori semănăto
riști. dînd evocării vieții satu
lui sau trecutului istoric un ca
racter idilic.

Ceea ce mi se pare important 
de reținut este faptul că semă- 
nătorismul nu este un fenomen 
izolat, care apare dintr-o dată 
la începutul secolului XX, ci 
reprezintă faza finală a unei 
direcții literare care se afirmă 
puternic de-a lungul întregului 
secol trecut, începînd cu Dacia 
literară, continuînd cu perioada 
pașoptistă și, cu alte nuanțe, în 
ultimele decenii ale veacului. De 
asemenea, că Semănătorul este 
precedat programatic de o se
rie de reviste ca Viața, Vatra, 
apărute în ultimul deceniu al 
veacului, iar o serie de scriitori 
ca Vlahuță. Coșbuc, Ale>csandri 
printr-o bună parte a creației 
sale din ultima fază a vieții, 
parțial Delavrancea ș.â., sînt 
precursori directi ai Semănăto
rului.

Ideea pe care aș vrea s-o sub
liniez în concluzie este că se
mănătorismul mi se pare un 
fenomen complex care trebuie 
studiat mai temeinic, evidenți
ind fără îndoială exagerările și 
tendințele nocive care se mani
festă acolo, dar și ceea ce este 
pozitiv în chiar afirmarea pro
gramatică a revistelor așa-zise 
semănătoriste ca și, mai ales, 
în creația scriitorilor impor
tanți care au colaborat la aceste 
reviste (Coșbuc, Vlahuță, Sa- 
doveanu, Brătescu-Voinești, Io
sif, Goga ș.a.) și care, printr-o 
parte a operei lor au ilustrat 
curentul.

VLADIMIR STREINU:

Citeva sugestii
S-a pus mai întîi chestiunea, 

prin tovarășul Simion, a meto
dologiei critice ; dînsul a și 
schițat cîteva căi pe care ar 
trebui să meargă criticii și is
toricii literari. Tinerețea este 
splendidă : este splendidă prin 
puterea ei de a crede chiar în 
virtutea metodelor. Experiența, 
însă, arată că unul poate face 
cu aceeași metodă o lucrare 
exemplară, iar altul una detes
tabilă. Nu metoda este în dis
cuție, am impresia : ci altceva. 
Acest altceva nu poate fi 
bine înțeles pînă și în criti
ca și istoria literară, cum spu
ne italianul, „un certo non so 
che“, pentru că prea am fi 
atunci încqnjurați de obscu
rități, zise azi „inefabil", de
venind astfel cu toții tabloul or
bilor lui Brueghel. Nu. Sîntem 
chemați să ne creăm fiecare o 
disciplină și cu luminile ei să 
înaintăm pînă unde ne ajută 
puterile fiecăruia. Dar nu cred 
că recomandarea unei metode 
ne varietur ar constitui disci
plina cea mai profitabilă criti
cii și istoriei literare.

Tovarășul Crohmălniceanu 
vorbea despre actualitatea re
valorificării, adică revalorifi
care din punctul nostru de ve
dere, de azi. Firește. S-ar putea 
altfel ? Traversăm un moment 
foarte interesant de organiza
re a muncii intelectuale. îmi a- 
mintesc că prm 1928, cînd în
cepuse să apară, în jurul lui 
Nae Ionescu, o generație zisă 
„mistică”, mă străduiam cu o 
revistă numită Kalende, și, pe 
lingă Pompiliu Constantinescu 
și Șerban Cioculescu aflați cu 
mine, chemam acolo oameni ca 
Rădulescu-Motru, Lovinescu, 
Ralea, Vianu și alții, pe care 
îi socoteam cu puterea de a 
combate această tendință. S-a 
schițat atunci o opoziție cul
turală. Această opoziție, în prin
cipiul ei, nu este pomenită ni
căieri. Vă rog să credeți că 
nu am, menționînd-o, nici un 
impuls de vanitate. Eu m-am 
vindecat demult, prin orgoliu, 
de toate vanitățile și sînt pe 
cale să mă vindec și de orgoliu 
tot prin el (autovaccin). E o 
terapeutică pe care, deși dură, 
o recomand, fiindcă ferește de 
tot felul de zădărnicii și perso- 
nalisme. Nu reamintesc, prin 
urmare, vechea dispută pentru 
că am fost amestecat, în ea, ci 
numai pentru că ea rezuma în 
sine procesul dialectic însuși 
al culturii românești, cum avea 
să se vadă ceva mai tîrziu în
tre 1930 și 1944, cînd, în ultimii 
ani ai acestei perioade, s-a ivit 
necesitatea ca vechea Kalende 
să reapară cu colaborarea mai 
tuturor scriitorilor și criticilor 
mai însemnați de la Revista 
Fundațiilor, încăpută temporar 
pe mîini fasciste.

Chiar cînd nici nu se cunoș
tea cuvîntul de „reconsiderare", 
Pompiliu Constantinescu și cu 
mine ne-am exprimat unul față 
de altul uimirea că literatura 
noastră clasică nu se afla pro
gramatic în atenția cercetării 
critice. Nevoia de a „reconsi
dera" pe înaintași se schițase 
în mintea noastră prin frecven
tarea foarte apropiată a lui E. 
Lovinescu, care într-un mod 
de neînțeles credea că prin li
teratura modernă s-a depășit 
chiar valoarea scriitorilor mari 
din trecut. El era astfel victi
mă a enciclopediștilor care, a- 
vînd atîtea idei fecunde, au a- 
vut-o și pe acea, falsă, a pro
gresului estetic continuu, din 
care Lovinescu deriva superio
ritatea scriitorilor moderni față 
de clasici. El credea sincer, 
spre stupefacția noastră, că un 
scriitor modern este prin mo
dernitatea lui superior scriito
rilor . vechi. De aci puțina lui 
atenție față de clasici. Astfel 
am ajuns cu Pompiliu Constan
tinescu la încheierea : nu putem 
fi numai critici ai momentului, 
fiindcă acest moment face par
te dintr-un lanț istoric și, ori 
sîntem critici ai lanțului întreg, 
ori altfel rămînem niște recen
zenți de epocă, înghițiți de vre
me. Așa am început și unul și 
altul să scriem despre clasici. 
Și am scris. Aceasta înseamnă că 
în fond epoca aceea ținea să-și 
spună punctul de vedere asu
pra „moștenirii" culturale ro
mânești.

Cum am văzut noi cultura ro
mână ? Am văzut-o cu ochii 
noștri. Fiecare epocă își are o- 
chii proprii, care au puterea 
de a colora totdeauna materia 
căreia i se aplică. De aceea, 
reluînd ideea tovarășului Croh
mălniceanu, spun că actualita
tea revalorificărilor este o înde
letnicire firească, făcută și în 
trecut, numai însă că nu se 
făcea la nivelul organizat ia 
care se face astăzi, căci nicio
dată de fapt pînă azi epoca 
nu a avut mai mult dreptul de 
a-și spune cuvîntul prin diferi
ți! ei critici. De aceea discuția 
noastră e una, aș zice, nu atît 
asupra criticii și istoriei litera
re, cît asupra criticilor și is
toricilor literari. E mai mult 
vorba de oamenii care au în 
misi .ea lor această sarcină.

Ei bine, astăzi ca totdeauna 
există o critică a profesorilor, 
există altă critică a profesio
niștilor și este o a treia, pe 
care nu prea o mai văd re
prezentată acum, dar a existat 

în trecut, critica amatorilor. 
Cînd zic „critica profesorilor" 
mă gîndesc, evident, în primul 
rînd la Mihail Dragomirescu. 
N-am desconsiderat niciodată 
pe fostul meu profesor. Acti
vitatea lui va trebui cîndva 
scoasă de sub pejorația sub 
care a fost aruncată de con
temporani. in fapt, el a fost 
singurul cap estetic care în 
cultura românească a gîndit o- 
riginal. în ciuda unor disperan- 
te triade aristotelice și a unei 
tehnicități greoaie, pe care o 
impunea studiului literar, dacă 
dăm la o parte această coajă 
rebarbativă a metodei lui criti
ce, descoperim dedesubt un 
miez foarte nutritiv. Acest 
miez l.a făcut menționabil de 
cîțiva esteticieni europeni (Cro
ce, Lalo), concepția lui avînd 
unele atingeri cu faimoasa 
construcție a lui Focillon din 
La vie des formes, pe care 
însă n-a cunoscut-o. Nu descon
sider deloc critica profesorilor, 
mai ales că azi la noi mai 
toți profesorii de la cate
dra de literatură română 
sînt spirite foarte libere, după 
cum am avut prilejul să cons
tatăm chiar aici, dar mărturi
sesc că mie nu-mi place criti
ca profesorală, căreia i se spu
ne și critică universitară, cri
tică grav dogmatică, pedantă, 
sub care firea plăpîndă a valo
rilor de artă a suferit întot
deauna. Afară de aceasta, 
era și este „critica profesio
niștilor". Aș numi aci, pe 
cine ? Pe Lovinescu, pe Ibrăi- 
leanu ; iar „critica amatorilor" 
era reprezentată, zic eu, prin 
Zarifopol și într-un fel prin 
Ralea. Amîndoi, deși amatori 
în critica literară, au exprimat 
puncte de vedere foarte inte
resante și, după buna cercetare 
de curind a lui Eugen Simion 
privind pe Zarifopol, e încă 
de văzut, în ce privește pe Ra
lea, contribuția Iui Ia ideile cri
tice românești.

Spunea tovarășul Ivașcu că 
s-a făcut foarte mult în direc
ția reconsiderării scriitorilor de 
proză, de poezie și de alte ge
nuri literare, făcîndu-se mai 
puțin în privința criticilor. Este 
foarte adevărat. Astfel, un e- 
lev al lui M. Dragomirescu, 
pe numele lui I. Trivale, pe 
care nu l-am văzut apărînd ni
ciodată în publicistica noastră 
de reconsiderare, era un critic 
remarcabil. Din nefericire, ac
tivitatea acestui elev al lui 
Dragomirescu a fost întrerup
tă prea devreme fiindcă Triva
le a murit în primul război 
mondial. M-aș putea referi și 
la Chendi și la alții. Toate a- 
ceste lucrări trebuiesc, evident, 
tipărite din nou, ca și operele 
scriitorilor propriu-ziși.

Se pune chestia edițiilor cri
tice. în prezent noi avem trei 
sau patru edituri care au sec
toarele lor de activitate consa
crate acestui fel de retipărire: 
Editura Academiei, Editura 
pentru literatură, cîteodată 
Editura tineretului, și Editu
ra științifică, numai că aceas
ta a făcut ediții mai ales în 
legătură cu literaturile clasice. 
Va să zică sînt patru edituri. 
Cu atît mai bine și cu atît mai 
rău. Cu atît mai bine că se 
poate lucra mai mult, cu atît 
mai rău din punctul de vede
re al sistematizării, al organiză
rii, care, după cîte îmi dau 
seama, este azi baza activității 
noastre.

Cred că edițiile critice nu 
trebuiesc făcute de mai multe 
edituri, sau, dacă se tipăresc 
de mai multe — ele trebuie să 
iasă sub supravegherea unor 
specialiști acreditați în această 
privință. Există un Institut de 
istorie literară care n-a fost 
niciodată consultat în privința 
aceasta.

în privința criticii propriu- 
zise s-a discutat aci în legătu
ră cu curente, cu atitudini, i- 
deologie, scriitori, și s-au spus 
lucruri evident interesante. 
Dintre ideile generale, una m-a 
oprit în loc : aceea exprimată 
de Al. Piru. Noi înșine con
tribuim Ia ceea ce Fundoianu 
numea „provincialismul culturii 
române", adică noi înșine ne 
considerăm o picătură, să zi
cem, de rouă din marginile că
reia nu prea ieșim, deși toate 
imaginile lumii înconjurătoare 
există în această picătură. Dar 
literatura noastră nu este un 
fenomen izolat. Ea este solida
ră cu vîrstele spirituale ale Eu
ropei. Fără Herder e greu de 
înțeles curentul de la Dacia 
literară. Valorile, cultivate de 
moldovenii acelei generații, e- 
rau valori, pe care Herder le 
propusese Europei întregi. De 
asemenea „ortodoxismul" nu e 
de conceput fără poezia lui 
Rainer Maria Rilke, fără filo
zofia lui Kayserling și, cu atît 
mai mult, a lui Spengler, ne- 
maivorbind de nevoia rapor
tării lui la gîndirea problema- 
tizant teologică a unui Ber- 
diaeff și Bulgakov. Atît este 
de țesută cultura română 
în procesul culturii europene, 
îneît chiar tendințele așa-zise 
tradiționaliste erau, în fond, 
feluri de a ne pune aceleași pro
bleme cu gîndirea europeană a 
timpului.

Literaturile mari și mai vechi 
s-au dezvoltat tot prin schim
buri reciproce. Se poate face 
dovada că, moment cu moment, 
literatura și cultura românească 
sînt nu reflexe, cum se 
spune în mod impropriu, ci 
participări la un moment 
european. De aceea criticul și 
istoricul literar este obligat, 
vrem nu vrem, să cunoască is
toria culturală a Europei. Nu 
este treabă gazetărească, aceas
ta. Este treabă de schimnicie și 
de O viață. Referirea la cons
pectul universal, atunci cînd 
se studiază un autor sau un 
curent, este strict necesară. De 
aceea sînt de acord cu prietenul 
Piru. Semănătorismul este la 

noi o consecință nu numai a 
unul mai vechi proces de cultu
ră română, dar și de participa
rea culturii noastre la un mo
ment european ; așa cum statele 
naționale, pe plan politic, s-au 
dezvoltat printr-o anumită îm- 

1 prejurare europeană, tendin

țele de afirmarea specificu
lui național în literatură sînt 
consecințele romantismului, pen
tru că în acel moment prin ro
mantism se făcea apel la va
lorile distinct populare, la va
lorile etnice.

Subliniez deci necesitatea pre
gătirii temeinice a criticului 
literar de astăzi. Socialismul, 
care ne-a introdus, ca țară, ca 
sumă de valori, în viața inter
națională mai mult decît ori
care alt moment politic din tre. 
cut, ne impune obligația de a 
fi Ia punct cu tot ceea ce a fost 
fapt decisiv, crestătură im
portantă în istoria spiritua
lă europeană, fiindcă niciodată 
nu am fost în afara realități
lor ei.

Tov. Mareea ne-a atras a- 
tenția asupra neajunsurilor de 
a eticheta oamenii cam repede. 
Observația sa îmi autoriză 
unele amintiri. Mi s-a spus cî
teodată că am fost un „estetist". 
Să nu confundăm. Ca să fad 
estetism, înseamnă să fii așa cum 
fuseseră Wilde, D' Annunzio, 
Barbey D' Aurevilly și acel con
te Robert de Montesquiou-F£- 
zensac, model de conduită so
cială pentru Marcel Proust, ca 
și, în altfel, pentru Macedonski 
al nostru. Aceștia erau este- 
tiștii, cultivatori ai unui rafina
ment debilitant, ai unui stil 
de viață, estetic ; dar un cri
tic, care cultivă, în artiștii co
mentați, valorile estetice, nu 
este un estetist. Criticul, care 
caută să lumineze valorile 
estetice cu mijloacele de care 
dispune el, nu este un critic este
tist ; în momentul în care ne 
aflăm noi, putem pretinde că 
un asemenea critic este un mili
tant pentru socialism. Idealul 
artistic socialist, cum ni s-a 
spus răspicat, nu poate să în
semneze excluderea valorilor es
tetice. De aci, recunoștința pe 
care o avem față de forurile 
îndrumătoare. Lucurile acestea 
s-au spus foarte clar. Noi nu 
avem decît să tragem conse
cințele firești.

MATEI CĂIINESCU: 

Dificultăți 
terminologice

Fără îndoială că discuția a- 
ceasta este, prin problemele pe 
care le ridică, una dintre cele 
mai interesante și substanțiale 
confruntări de opinii în dome
niul istoriei literare din cîte 

S-au desfășurat în ultima vreme. 
E limpede, de asemenea, că o 
astfel de dezbatere este utilă 
nu atît prin soluțiile, cît prin 
temele pe care le propune me
ditației. In această privință, 
aș vrea să atrag atenția asupra 
problemei termenilor de istorie 
literară, problemă care cred 

că merită să fie luată în con
siderare cu toată seriozitatea. 
Ținînd seama de stadiul atins 
de cercetarea literară, mi se 
pare că sînt astăzi necesare e- 
forturi mai bine coordonate de 
elucidare a termenilor pe ca- 
re-i folosim, pentru că, în fond, 
ne lovim nu o dată de dificul
tăți terminologice. Ca și în alte 
discipline, aproximațiile sînt 
extrem de nocive și în istoria 
literară. Avînd în aparență o 
importanță secundară, termenii 
pot produce confuzii regreta
bile în aprecierea și clasificarea 
valorilor estetice. (Se știe la ce 
interpretări deformatoare a dus, 
de pildă, aplicarea unilaterală 
a categoriei „realismului critic" 
la opera sadoveniană).

Merită o fi subliniat, în a- 
cest context, faptul că presa 
noastră literară a găzduit re
cent o foarte fructuoasă discu
ție despre realism. In cadrul 
ei s-au desprins cîteva dintre 
accepțiunile fundamentale ale 
acestui termen, și cred că sînt 
astăzi foarte puține șanse — 
deși nu s-a ajuns la o defi
niție „școlară" a realismului — 
ca noțiunea să mai fie între
buințată arbitrar și unilateral, 
cum se întîmpla uneori acum 
cîțiva ani.

Aș vrea să insist asupra unui 
lucru care a fost atins în 
cursul discuției noastre. Aproa
pe niciodată un scriitor de 
seamă nu poate fi considerat 
ca aparținînd unui singur cu
rent sau unei singure atitudini 
estetice. Există în general o 
întrepătrundere: Sadoveanu
este și un romantic — cum s-u 
spus — dar pe o anumită la
tură poate fi considerat drept 
un clasic, un clasic de factură 
specială. Există apoi și un ele
ment realist la Sadoveanu (în 
linie cehoviană) care-și pune 

pecetea asupra unora dintre 
nuvelele lui. Rezultă că nu 
trebuie să folosim termenii li
terari ca pe niște etichete uni
ce, căci realitățile literare nu 
seamănă cu realitățile fizico- 

chlmice, care încap foarte ușor 
într-o formulă sau alta.

Faptul că terminologia lite
rară este — și trebuie să fie — 
elastică (deși nu de o elastici
tate infinită), provine din îm
prejurarea că valorile literare 
au structuri foarte complexe și 
că sînt, în ultimă instanță, in
dividuale, ireductibile. Diferite 
metode, diferite sisteme termi
nologice ne ajută să ne apro
piem de ele, fără să le epui
zăm vreodată în toate implica
țiile lor. Deși au un caracter 
mai elastic, mai relativ, terme
nii de istorie literară nu sînt 
totuși arbitrari și nici, în ac
cepțiile lor mari, de nedefinit.

Aș da un exemplu. Vla
dimir Streinu vorbea de „este
tism". Accepțiunea pe care o 
dădea dînsul cuvântului „este
tism" este desigur cea exactă. 
Estetismul e un fenomen lite
rar european de la sfîrșitul se
colului XIX și de la începutul 
secolului XX, așa cum foarte 
bine îl ilustrează Wilde, Huys- 
mans, Villiers de I'lsle Adam 
etc. In mod greșit acest ter
men s-a folosit pentru a denumi 
o orientare în critica literară, 
care pornea de la afirmarea 
autonomiei estetice, adică de 
la ceea ce ar trebui denumit 
autonomismul estetic. Au exis
tat mai multe confuzii de fe
lul acesta, care au dus la un 
moment dat la o încîlcire a 
limbajului critic, la o folosire 
nepotrivită, de multe ori, a 
termenilor literari. Datorită u

nor astfel de neajunsuri deve
neau greu descifrabile înseși 
observațiile legate de substan
ța propriu-zisă a operelor lite
rare analizate cu mijloace atît 
de labile și de improprii.

Cred că ar fi util ca preo
cupările legate de clarificarea 
noțiunilor istoriei literare să 
fie sporite, pe linia fertilă a 
discuției despre realism. S-ar 
putea iniția o serie de dezbateri 
în legătură și cu alți termeni 
literari fundamentali (clasicism, 
romantism, naturalism, simbo

lism etc.).
Caracterul „spinos" al pro

blemelor de terminologie lite
rară derivă și dintr-o altă îm
prejurare decît cele la care 
m-am referit pînă acum. Dacă 
urmărim literatura noastră sau 
literaturile străine, consta
tăm că termenii denumind ati
tudini estetice, curente, și așa 
mai departe, au proveniențele 
cele mai deosebite. Uneori a- 
cești termeni derivă de la nu
mele unor reviste — gîndirism, 
semănătorism — care în multe 
cazuri nu au legătură directă 
cu substanța estetică propriu- 
zisă a operelor care le repre
zintă.

Alți termeni din aceeași ca
tegorie derivă din numele u- 
nor figuri literare (simbolism, 
imagismul anglo-american etc.). 
Originea termenilor denumind 
curente mai noi este, în genere, 
cu totul imprevizibilă și deru
tantă. Noțiuni temporale (fu
turism), categorii psihologice și 
estetice (expresionism), cuvin
te luate la intîmplare (dadais
mul) dau problemei un ca
racter foarte complicat.

Iată de ce trebuie să în
cercăm să definim (după cri
terii științifice, istorice și es
tetice, ținînd seama de pers
pectivele pe care le deschide 
concepția marxist-leninistă cu 
privire la artă) această varie
tate imensă de termeni, mai a- 
les cînd ne apropiem de lite
ratura modernă și contempo

rană. E recomandabil, în orice 
caz, să ne ferim de fascinații 
sau de idiosincrazii terminolo
gice.

S-a discutai aici despre „să
mănătorism". Constatăm într-a- 
devăr că termenul a căpătat un 
fel de aură pejorativă. Cînd se 
spune despre un scriitor că este 
semănătorist, se aruncă asupra lui 
un blam. Noi trebuie să căutăm să 
degajăm termenii literari, care 
au între altele și o funcție cla
sificatoare, de astfel de nuanțe. 
Căci, atunci cînd vorbim de 
clasificare, — din punct de ve
dere istorico-literar —, ne in
teresează să clasificăm valori 

și nu non-valori. Un curent care 
n-a dat nici o valoare nici nu 
există ca un curent literar. Dacă 
sămănătorismul n-a dat literatu
rii noastre decît scriitori neîn
semnați (Ion Adam, Maria Cun- 
țan etc.), el n-ar mai trebui, în 
chip firesc, să stea în atenția 
noastră. Termenul însuși ar fi 
fost sortit dispariției.

De aceea, în legătură cu să
mănătorismul, trebuie să arătăm 
că acest curent a fost ilustrat 
și de niște scriitori importanți, 
și de o serie de scriitori minori, 
care însă nu ei dau coloratura 
curentului, ci doar îl degradează. 
La fel, cînd vorbim de simbo
lism, reprezentările principale nu 
ne duc la simbolismul tîrziu, 
minor, ci ne gândim la Mallarme, 
la Verlaine, Rimbaud etc. Cînd 
vorbim de romantism, nu ne re
ferim la scriitorii minori și lip
siți de valoare, ci de marii ro
mantici. Astfel îneît sînt de a- 
cord cu cele spuse aici de ante
vorbitorii care au arătat că e 
greșit să se vorbească despre să
mănătorism făcîndu-se abstrac
ție de Sadoveanu (care de altfel 
nu e total sămănătorist), de 
Goga, St. O. Iosif, Agîrbiceanu 
etc. Acesta este însă doar unul 
din aspectele pe care le ia pro
blema, mai largă și mai com
plexă, a terminologiei critice și 
istorico-literare care va mai pri
lejui — sînt sigur — discuții 
aprinse și sper că fertile, cum 
a fost cea despre realism.

AUREL MARTIN:

Nici sociologism, 
nici impresionism 
critic

Pe linia celor spuse și de alți 
vorbitori, aș aborda și eu cîteva 
probleme de ordin principial și 
metodologic, referindu-mă însă 
nu la curente, ci la scriitori.

Discuțiile purtate în ultimii 
ani în jurul cutărui sau cutărui 
prozator, poet, dramaturg ori 
critic literar din trecut au în
găduit o mai bună, mai temei
nică și mai adevărată cunoaște
re a operei acestora, a locului 
ocupat de ei în ierarhia valori
lor etc. Stadiul interpretării 
strict (mai exact : precumpăni
tor) sociologice, cu vizibile ten
dințe sociologizante a fost, cred, 
depășit. Excepțiile nu contează. 
Privind literatura prin prizma 
specificității ei, cercetătorii se 
străduiesc și adesea izbutesc să 
nu mai ocolească latura artistică 
a operei analizate, să nu mai 
stabilească legături mecanice 
între realitatea obiectivă și 
lumea încorporată într-un ro
man, poem, dramă sau între 
convingerile politice și filo
zofice ale scriitorului și <a- 
'itatea estetică a lucrărilor 
safe beletristice. S-a arătat însă 
(și pe bună dreptate) că mai 
cu seamă în cazul marilor scri
itori, unii istorici literari înclină 
să evite dezbaterea multilatera
lă. complexă, dialectică a feno
menelor. ajungînd, practic, să 
dea rin relativ tribut estetismu
lui. S-a pomenit cazul lui Ion 
Barbu și acela al lui Lucian 
Blaga. S-ar mai putea adăuga 
și situația lui Vasile Voiculescu. 
Firește, fiecare a fost o perso
nalitate extrem de complexă, 
ireductibilă la o singură trăsă
tură. fie ea chiar dominantă. 
Produse ale epocii, ei au fost 
însă și produse ale unei culturi 
și reprezentanți ai unei anume 
orientări filozofice. înțelegerea 
justă a universului de preocu
pări și a sistemului de imagini 
caracteristic, de pildă, operei lui 
Voiculescu, fără cunoașterea 

convingerilor filozofice și reli
gioase ale acestuia, mi se pare 
de neconceput. A-i aprecia ope
ra ca o realitate desfăcută de 
condiționările ei subiective, în
semnează, științific gîndind, o 
eroare. Ar fi însă tot atît de 
greșit să derivăm totul din mat
ca ideologiei gîndiriste și să nu 
observăm, la același scriitor, 
momentele cînd el se autodepă- 
șește. A cumpăni lucrurile în 
lumina adevărului, ținînd seama 
de conexiunea fenomenelor, de 
condiționarea lor, nu numai o- 
biectivă ci și subiectivă, e, so- 
cot, o datorie a oricărui cerce
tător. Problema devine și mai 
evidentă în cazul unor persona
lități a căror evoluție socială, 
democrată e bine cunoscută și 
în funcție de care ne-am obiș
nuit a judeca uneori și semni
ficația operei lor beletristice, 
deși, sub raport ideologic, un 
Camil Petrescu, de pildă, n-a 
fost întotdeauna adeptul celei 
mai înaintate filozofii. Să nu 
existe oare între romanele și 
dramele scrise de el înainte de 
23 August 1944, și convingerile 
lui noocratice și fenomenologice 
nici o legătură ? Patul lui Pro- 
cust era, în intenția lui mărtu
risită, o ilustrare a tezelor sale 
despre substanțialism. Escamo
tarea acestui fapt ne-ar priva 
de cunoașterea justă a unei ope
re mai contradictorie (în esența 
ei) decît apare ea Ia o lectură 
superficială. încă un exemplu, 
de natură similară. Contribuția 
lui G. Călinescu în aprofunda
rea scrierilor eminesciene este 
de prim ordin. Putem ignora 
însă concepția care a stat la 
baza interpretărilor cuprinse în 
cele cinci volume consacrate 
marelui poet ? Eu cred că nu. 
Sarcina viitorului exeget este și 
de a arăta în ce măsură unele 
teorii filozofice și estetice discu
tabile au influențat sau nu ana
liza călinesciană. Exemple s-ar 
mai putea da, firește. Esențial, 
e să nu ne lăsăm antrenați nici 
de sociologism, nici de impre
sionism critic, nici de tentația 
de a privi cu lupa zonele lumi
noase sau (după caz) cele întu
necate, ci de a respecta adevă
rul și de a-1 judeca în toată 
complexitatea lui. Marii scri
itori nu au nevoie, nici postum, 
de genuflexiuni sau de fum de 
tămîie.

Interesul purtat, în ultimii 
ani, pentru revalorificarea ma
rilor figuri ale literaturii noa
stre a dus, parțial, la neglija
rea unor aspecte dintre cele mai 
interesante ale creației din tre
cut. Mă voi referi la unul sin
gur. E vorba de tradițiile mili
tante ale literaturii noastre, de 
faptul că în impunerea orientă
rii realiste, democratice, exem
plul dat de scriitori ca Rebrea- 
nu, Sadoveanu, Camil Petrescu, 
Arghezi ș.a. a fost susținut de 
multe din publicațiile vremii. 
Despre unele s-a mai pomenit 
aici. Aș vrea să mai adaug și 
Facla lui N. D. Cocea, Cronica 
Iui Tudor Arghezi, apoi Adevă
rul literar și artistic, Bilete de 
papagal,. și altele. Asemenea 
publicații, ci și Viața romînea- 
scă, își așteaptă monografiștii.

DUMITRU MICU: 

Simbolism, 
semănătorism

Despre terminologie aș vrea 
șă zic și eu ceva, nu însă îna
inte de a-mi exprima bucuria 
că tov. Vladimir Streinu a a- 
mintit de revista Kalende, caie 
a înscris în mișcarea literală 
din perioada interbelică un mo
ment al demnității intelectuale, 
al rezistenței de pe poziții ra
ționaliste împotriva avalanșei 
de misticism pornită în 1928. 
Sint, cum se vede, publicații 
care, fără să fi declanșat cu
rente, au marcat în mod cert 
momente în istoria literaturii. 
Așa sînt, între altele, Bilete de 
papagal, Cetatea literară, Ro
mânia literară, Jurnalul literar 
sau — în timpul celui de al 
doilea război — Vremea prin 
partea ei literară.

Va trebui să intre și acestea 
în atenția cercetătorilor. O în
datorire de însemnătate specia
lă rămîne, desigur, aceea de a 
cerceta momentele mari, tendin
țele importante din istoria lite
raturii și publicațiile care le-au 
exprimat. Aș insista îndeosebi 
asupra necesității de a se ela
bora studii serioase asupra cu
rentelor și revistelor progresiste 
și~ revoluționare, tn presă au a- 
părut, ce-i drept, articole și stu
dii asupra, unor publicații din
tre războaie, îndrumate sau in
fluențate de P.C.R. E timpul, 
cred, să se treacă la sinteze, să 
se publice monografii. Mai te
meinic, cu rigoare științifică, să 
se studieze revistele socialiste 
de la sfîrșitul secolului trecut 
și începutul secolului nostru : 
Contemporanul, Lumea nouă, 
Facla, Viața socială.

Dar să intru în tema inter
venției mele : terminologia. Iată 
cuvîntul realism. El circulă în 
două accepții : unul mai larg, 
categorial, altul, restrîns, și 
foarte exact, istorico-literar. 
Cînd, la întîlnirea conducerii 
de partid și de stat cu oameni 
de cultură și artă, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu declara: „Sîntem 
pentru o artă realistă" — este 
evident că întrebuința termenul 
în accepția largă, ce include în 
realism arta care spune adevărul, 
exprimă semnificațiile realului» 
o artă de conținut, de esențe, 
care^ pornește de la existența 
reală, de la problematica aces
teia, excluzînd jocul estetizant 
steril, sibaritismul artistic, ca 
și platitudinea naturalistă. Este 
important de subliniat acest lu
cru, deoarece există tendințe 
foarte îndărătnice. îndeosebi în 
medii școlare și universitare, de 
a canoniza realismul în accep
ție îngustă, de a bara calea ex
periențelor novatoare, opumn- 
du-le drept unică artă valabilă 
aceea de ținută realistă tradi
țională, de a interzice difuziu
nea lui Kafka sub cuvînt că nu 
e Balzac. Pe de altă parte, sub
stituirea înțelesului limitativ al 
noțiunii de realism accepției 
largi, cuprinzătoare, unită cu 
concepția că numai arta realista 
(în sens restrîns istorico-literar) 
merită interes a dus la abera-

(Continuare în pagina 7)
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H. H. CATARG!

eugen mihăescu
Din foarte zgîrcita expunere 

de grafii coordonate în expo
ziția lui Eugen Mihăescu, privi
torul neavizat distinge totuși 
cîteva direcții neînrudite: una 
în secvențele hiperstilizate, a- 
proape manieriste (dar, de un 
manierism original, al ilustra
torului fin cu care ne-am obiș
nuit din presa literară) pe linii 
văzute tridimensional, la Vama 
Veche.

Poate prea plăpîndă, vertica
litate vibratilă, mișcată mai pu
țin de sensibilitate cît de un 
anume intelectualism rutinier. 
Altă direcție, în echivalențele 
(și ele trei la număr ca și sec
vențele de la Vama Veche) pe 
care „Procesul" lui Kafka le 
stîrnește unei înțelegeri gra
fice. Plăcute. Chiar interesante. 

Am urmărit, prin intermediul televiziunii, vestita echipă a 
Braziliei venită în Europa să se obișnuiască cu terenurile 
și clima din această parte a lumii. Prilej și pentru noi să 
începem să ne obișnuim cu fotbalul de mare clasă. Cînd, 
în luna mai, am văzut echipa Angliei jucînd la Belgrad 
mi-am zis că unsprezecele antrenat de Ramsey își va înfige 
colții, cu proxima ocazie (adică vara viitoare) în mărul de 
aur. Și-mi părea că mă sting de dorul de-a-i mai vedea 
încă o dată pe Greaves și colegii lui dînd mingii efecte ca 
de biliard. Slăbiciuni si idoli are, ca să se știe, fiecare cro
nicar. Dat m-am grăbit să-mi fac chip cioplit înainte de 
vreme.

Brazilia e bîntuită de geniul fotbalului. Jucătorii ei au 
aripi și săbii la picioare. Zboară și taie aerul și toată furia 
lor e un vînt năpraznic spre poarta adversă.

Pele, perla neagră, intrat de-acum in cîntecele unui popor 
cu voluptatea fastului și-a carnavalelor întinse peste nopți 
și zile (la Rio, îmi povestea un prieten, în nopțile afectate 
marilor petreceri populare, milioane de oameni dansează 
samba fără oprire, de-ți face impresia că un ropot fantastic, 
fără încpput și fără sfîrșit, acoperă întreg pămîntul), precum 
și în legendele tuturor stadioanelor, este întruchiparea su
perbă a viselor ce se nasc și mor în peluze. Plămadă și 
mușchi, nervi și gîndire special alcătuite pentru fotbal. Am 
citit undeva că înaintea meciului cu Algeria, întrebat de-un 
ziarist „de care om din echipa Algeriei ți-e teamă?'', a 
răspuns: „de teren"... Pele este unul din putinii oameni din 
lume care știe să facă cu mingea tot ce vrea. Nici o 
clipă nu se învăluie în mantia de mare vedetă. Intre cei 
zece colegi, și ei zece mașini de fotbal, i-ar fi greu s-o , 
facă.

Dar ceea ce, într-adevăr, în
dreptățește talentul veritabil al 
lui Mihăescu sînt cu evidență 
peisajele subacvatice.

Poate și pentru că, aici, cu
loarea se răsfață amintind de 
pictor (pe care îl preferăm) 
într-o mai mare măsură decît 
de grafician.

Și nu numai peisajele sub
acvatice („Alge", „Peisaj subac
vatic"), ci și fanteziile la fel de 
puțin figurative, cum sînt cele 
intitulate: „Soare calm", „Eclip
sa", „R“, „Octombrie", „Mag
mă", „Personagiu", „Umbre pe 
nisip", „Zid“.

Tema rămîne aici un pretext 
de neașteptate îmbinări de to
nuri, de volume turtite pe un 
sigur plan.

FURIA BRAZILIANA

— ambii 
care l-am

E X

Din clamarea-n surdină, din 
tendința către un spațiu sculp
tural de la care sînt respinse 
prin suprafața poroasă, a hîr- 
tiei, culorile dobîndesc un fel 
de fecunditate a lor, magma
tică, revărsîndu-se din cadrul 
strict impus de creator. Asta 
impresionează privirea, care a- 
proape le smulge din savantul 
lor amalgam și tinde să le a- 
corde spațîalitate. Superbe su- 
limanuri pe obrazul Afroditei I

Ar fi, cred, interesant să se 
imprime într-un album, să se 
tipărească, asemenea unor co
lorate poeme, aceste tonuri 
caligrafiate. E o idee !

Nichita STANESCU

Brazilia are, după cît mi-am dat seama, cea mai omogenă 
echipă, în sensul că nimeni nu caută să se distingă în 
mod special, fiecare om muncește pentru toți și nici o minge 
nu e socotită pierdută. Atacul pentru deposedarea adversa
rului stăpîn pe balon se face, totdeauna, în doi, apărătorii 
ies din propriul careu numai prin pase scurte (într-un meci 
ca acela de la Moscova, brazilienii au efectuat doar cinci 
centrări lungi, și asta, probabil, pentru a respira o clipă), 
iar portarul (acest. Manga, venit după Gilmar, le-a sporit 
sovieticilor nostalgia pentru lașin-cocorul) degajează numai 
din mină, înscriindu-se astfel ca al unsprezecelea jucător de 
timp.

Mijlocul (știu că-mi voi ridica în cap nu știu cîte zeci de 
mușterii gălăgioși ai tribunelor) e sub valoarea întregii 
echipe. Corso și Suarez de la Inter alcătuiesc un cuplu cu 
două clase mai bun. Să dăm Cezarului ce-i aparține, dar 
să nu devenim orbi în nouăzeci de minute.

Îmi pare rău că don Manuel de la Botafogo zis și Ga- 
rrincha a intrat tîrziu în scenă. Din două rotiri pe piciorul 
lui mai scurt mi-am dat seama că cei ce se întrec să ofere 
dolari cu nemiluita pentru a-l avea în echipă știu ce fac. 
Fără să fiu ghicitor în cafea, sînt convins că Brazilia va 
tulbura, la anul, apele Tamisei. Spun asta, știind că celălalt 
Jair, supranumit „căprioara neagră" și Amarildo 
aflați în Italia — sînt cu un cap peste Jair pe 
văzut pe micul ecran și peste Parrana.

Mulfumiri televiziunii.
înainte de a încheia: la Ploiești, Cupa a suferit, 

neașteptată. Asta ne mai lipsea pe o căldură de 32 
sub pom.

Expoziția lui H. H. Catargi 
reprezintă unul din acele e- 
venimente artistice care dau 
prilejuri de meditații fertile, 
cu rezonanțe ce se răsfring 
asupra tuturor domeniilor 
artei, așa cum s-a întîmplat 
cu retrospectivele Țuculescu 
și Ciucurencu.

Apropierea dintre acești 
trei maeștri atît de diferiți, 
atît de personali, de originali 
și în ultimă instanță inimita
bili, se impune firesc din 
mai multe puncte de vedere. 
Mai întîi pentru că fiecare 
dintre ei reprezintă una 
din direcțiile de dezvoltare 
ale artei românești actuale 
pe un sol temeinic cu rădă
cini adînc împlîntate într-o 
realitate spirituală și într-o 
tradiție ale cărei valori nu 
numai că nu-și pierd nicio
dată actualitatea, nu numai 
că nu se dovedesc vetuste, 
dar le descoperim mereu apte 
să vorbească sufletului nos
tru. Cu atît mai interesantă 
mi se pare expoziția Catargi, 
cu atît mai persistent ecoul 
său, cu cît în ultima vreme 
teribilismul zgomotos a tre
cut drept artă adevărată și în
noitoare.

H. H. Catargi este o per
sonalitate artistică ce unește 
deopotrivă talentul, inteli
gența și cultura. Se înscrie 
pe linia mare a tradițiilor 
picturii românești — An- 
dreescu, Luchian, Pallady — 
ajungînd la șaptezeci de ani 
să uimească nu numai prin 
vitalitatea artei sale, dar și 
prin culmile atinse de pînze- 
le lucrate în anii din urmă. 
Nimeni nu se mai îndoiește 
că știința lui Henri Catargi 
de a așeza și a armoniza cu
lorile este de-a dreptul exem
plară și mă gîndesc cît de 
mult a fost lipsit învățămîn- 
tul nostru artistic de pre
zența acestui Meșter). Dar 
mai presus de toate aceste 
daruri cucerite printr-o mun-

o lovitură 
de grade

Fănuș NEAGU 

că ce și nouă, celor mai ti
neri, trebuie să ne creeze mo
mente de neliniște — pictura 
lui Catargi reprezintă una 
din acele trepte de afirmare 
a artei și a sensibilității noas
tre.

Mai întîi în peisaj : Ca
targi a fost dintotdeauna un 
fervent îndrăgostit al naturii 
românești și anume unul din 
cei mai statornici, precum 
înaintașii săi Luchian și An- 
dreescu. Dar sufletul lui 
Catargi, acest om de o mare 
delicatețe, n-a căutat natura 
în înfățișările ei senine și 
decorative. Exuberantă sau 
plină de roade, încărcată de 
seve sau abundentă, o vom 
afla și în această expoziție. 
A ales mai des peisajul de la 
margine de oraș, sau cel 
muntos, acolo unde albia rîu- 
lui este strîmtorată de rîpi, 
acoperită de sălcii, peisajul 
care la prima vedere n-are 
ceea ce banal numim nimic 
frumos sau atractiv.

îi plac ca și lui Andreescu 
întinderile ce degajă o undă 
de melancolie. Recunoaștem 
în H.H. Catargi nu numai un 
discipol al lui Andreescu, dar 
și pe urmașul care duce spre 
alte zări sufletești căile des
chise de maestru. Nostalgia 
naturii, sentimentul de melan
colie, poezia aspră și diafană, 
în același timp, se unesc în
tr-o expresie de o covîrșitoa- 
re emoție. Catargi filtrează 
prin sufletul său impresiile 
naturii tși ni le restituie nu 
în detaliile lor comune ci în
tr-o expresie metaforică, sub
limată. El nu redă în sensul 
banal al cuvîntului, ci ne 
propune o anume viziune a 
naturii, esențializată. Este, 
din acest punct de vedere, un 
artist din familia lui Tudor 
Arghezi sau Lucian Blaga.

Catargi are în același timp 
și simțul grandiosului, evi
dent cu precădere in peisa
jele din Onești. Cită deosebire 
însă între fotografiile inex
presive ce le mai întîlnim prin 
unele expoziții de pictură și 
pînzele sale străbătute de o 
densă poezie! Dacă respinge 
amănuntul anodin și detaliul 
naturalist, Catargi nici nu 
înfrumusețează arbitrar. A- 
ceste peisaje industriale au 
o amplă respirație, deoarece 
aici, ca și în colțurile de na
tură despre care am vorbit, 
artistul trahsfigurează și nu 
înregistrează. El comunică 
privitorului nu numai rezul
tatele observației, ci și sinte
za emoțiilor sale.

Dacă folosim, atunci cînd 
vorbim despre pictura lui Ca
targi, noțiunea de poezie, ne 
referim fără îndoială și la 
naturile sale statice. Gînduri- 
le celor mai mulți din comen
tatori s'-au dus în această pri
vință la Pallady, dar fiecare 
din ei a subliniat și nota 
diferențială a maestrului de 
astăzi față de marele său îna
intaș. într-adevăr, Catargi se 
dovedește și aici un pictor 

chemat de aspectele plenare 
ale naturii. Tablourile sale de 
acest gen sînt încărcate de 
același lirism plin de rezo
nanțe grave. Pentru că a- 
ceasta este struna pe care vi
brează sufletul de artist al 
lui Catargi : gravitatea care 
exclude orice urmă de frivo
litate, de tratare anecdotică 
și superficială a realității. Un 
suflet de artist care și-a păs
trat ingenuitatea, capacitatea 
de a vibra cu spontaneitate 
în fața vieții. Unite, aceste 
două trăsături dau într-o sin
teză originală farmecul apar
te și uneori straniu prin valo
rile poetice distilate din cele 
mai comune întruchipări ale 
mediului înconjurător.

Antiretorică, arta lui Catar
gi are în același timp pregnan
ța și noblețea ce le aflăm 
în portretele expuse în ac
tuala sa expoziție. Catargi 
este un fin analist, un artist 
care caută necontenit să afle 
filoanele ce iluminează ființa 
umană și îi dau acel nimb de 
frumusețe autentică. Portre
tele lui nu-s spectaculoase, nu 
ne impresionează printr-o pu
nere în pagină izbitoare, ci 
prin adâncimea expresiei, prin 
echilibrul interior ce le este 
caracteristic.

Expoziția lui Catargi își va 
prelungi ecourile multă vre
me după închiderea ei. în
tr-adevăr, ceea ce rămîne 
este nu numai sentimentul 
că ne-am întîlnit cu o mani
festare de mare și adevărată 
artă, dar și demonstrația ri
guroasă a perenității valori
lor clasice. Filtrată prin sen
sibilitatea unui artist modern, 
realitatea înconjurătoare se 
ridică la mari înțelesuri sim
bolice. Artistul crescut în 
cultul picturii mari înțelege 
că reîmprospătarea și noutatea 
nu se obțin prin efecte exte
rioare, ci că vin, la cei ce au 
resurse, din adîncurile ființei 
lor, prin însumarea critică a 
tot ceea ce istoria a cucerit, 
prin strădania de a adînci 
ceea ce înaintașii n-au putut 
să cuprindă. De aceea, deși 
își află atîtea afinități cu 
arta clasicilor picturii noas
tre, pictura Iui Catargi este 
nouă în sensul major și a- 
devărat al cuvîntului.

Este, cred, înțelesul cel mai 
adînc al acestei expoziții, în 
care natura noastră, oamenii 
noștri, bogățiile peisajului și 
ale sufletului nostru trăiesc 
intens într-o expresie de artă 
perenă.

Valeriu RÂPEANU 

literară" îmi acordă un petec din 
cîmpia ei pentru o cronică (mai 
degrabă o cronichetă) a televizi
unii. Intenția redacției, în prin
cipiu, mi se pare salutară, iar 
vecinătatea cu rubrica de sport 
a prietenului meu Fănuș Neagu, 
de unde se aud în fiecare săp- 
tămînă violente sunete de cram- 
poane, mă măgulește. Nețintind 
spre gloria lui, am să-mi văd 
cinstit de rubrica mea și-i pro
mit să nu mă amestec în sport. 
Că prea-mi place și mie...

Micul ecran, acest ziar văzut 
la domiciliu, cîștigă teren imens 
în interesul cetățeanului de la 
oraș și sat. Fascinația de a ve
dea cu ochii tăi o figură care 
vorbește sau cîntă în casa ta, pe 
peretele de sticlă al unei cutii, 
nu mai poate fi oprită de nimic. 
Amenințările medicilor, vizînd un 
anumit pericol al radiațiilor por
nite din conul complicat al tu
bului catodic, au speriat mamele, 
dar copiii își beau ceaiul de 
duminică dimineața tot în fața 
bărbii lui „Val-Vîrtej". Oameni 
serioși ce sîntem, ne trezim stînd 
de la ora șapte seara pînă la 
miezul nopții în fața televizoru
lui, urmărind cu gurile la fel de 
căscate o emisiune de teatru, una 
de „varietăți" sau reclama oecului 
cu o mamă și un tată care duc 
un libret în spinare, pentru asi
gurarea viitorului unul copil 
care aleargă fericit în întâmpi
narea lor. Radu Cosașu are în
tr-o nuvelă recentă un personaj 
romantic care mărturisea fără să 
se jeneze că marea lui pasiune 
este să vizioneze de la un capăt 
la altul emisiunea „sfatul gos
podinei" la televizor, ceea ce mie 
mi se pare perfect verosimil. 
Chiar și istoria stupidă a naș
terii unei budinci în alt cuptor 
decît al tău e capabilă să te a- 
tragă, pentru că e pe ecran și 
nu trebuie să te duci nu știu 
unde ca s-o vezi și pentru că 
poți face asta chiar și în pielea 
goală. Acum vreo șapte ani, în
tr-un sat de lîngă Mizil, un ță
ran și-a cumpărat televizor. Fiind 
primul care avea așa ceva, in
teresul stârnit în sat a fost foarte 
mare. Țăranii, după ce veneau 
seara de la prașilă, intrau în 
curtea respectivului și cereau 
voie să vadă și ei drăcia. Omul 
a fost cumsecade și, ca să nu 
cheme lume prea multă în casă, 
a pus televizorul la fereastră. 
Fereastra o ținea însă închisă, 
sonorul nu se auzea deci afară. 
„Deschide, mă, fereastra!" se

exemplul 
artistic

Cea mai delicată dintre arte în 
expresia căreia simțirile capătă 
nuanțe și armonii, Arta Plastică, 
oferă publicului bucurestean cîte
va expoziții organizate recent în 
Casele raionale de cultură.

In fruntea expozițiilor, rod al 
unei munci complexe, al unui e- 
fort colectiv de calitate, al unei 
îndrumări corecte de specialitate 
șl al unei colaborări organizatori
ce între factorii culturali locali, 
se situează Expoziția Casei raio
nale de Cultură N. Bălcescu. in
stituție unde problemele de artă 
și cultură au întotdeauna echiva
lențe de valoare.

Cele peste 140 de lucrări expuse 
cu gust, compartimentate pe ge
nuri și prezentate în cele mai 
bune condițiuni în sala mare cu 
oglinzi și draperii a Casei, repre
zintă o selecție și definesc un 
caracter — caracterul de seriozi
tate, de responsabilitate față de 
munca oamenilor, de prețuire a 
valorilor autentice. Detașîndu-se 
de nivelul mediu și uneori destul 
de scăzut, al expozițiilor obișnuite 
de „raion*. Expoziția de la ..Băl- 
cescu" se înscrie în rîndul impor
tantelor manifestațiuni culturale 
ale Capitalei, constituind un act 
puternic de cultură și un bun 
exemplu de urmat.

Ne bucură 
publice și 
zul 
Ana 
tu )S 
Lucrările 
namism, de 
vie, de imaginație și forță. Nicio
dată repetată, niciodată superfi
cială, mai puțin șovăitoare în 
concepție și culoare, ea expune 
compoziții, ulei și grafică într-un 
stil personal, inedit și cuceritor. 
Alături de ea expun cu vervă si 
îndrăzneală tinerii Cristian Căli- 
nescu. Augustin Marchi. D. Stă- 
tescu. Nițu Viorel, toți membri 
ai Cercului plasiiic al Casei, cu
noscut și prin participări la ex
poziții internaționale prin obține
rea de premii republicane si ama
tori care 
pe artă, 
grafie...

Grupul 
artiștilor, 
țirile și 
Resmeriță, Horia Costache. 
Gheban, Ion Dăscălescu, D.

tinerei 
Calotă 
debut 

ei

să semnalăm opiniei 
de specialitate ca- 

artiste amatoare 
al căreia tumul- 
este excepțional, 
sînt pline de di- 

nerv, de substanță

și-au profilat activitatea 
arhitectură si sceno-

ceva mai vîrstnic al 
tînăr însă prin Insufle- 
sentimentele lor. Stela 

P.
Pe-

trescu și alții, ridică nivelul ge 
neral al expoziției prin lucrările 
lor pline de candori și pasiuni.

Constatăm însă o inegalitate su
părătoare între modurile de orga
nizare și valoarea artistică a ce
lorlalte expoziții raionale care ar 
trebui să reprezinte din punct de 
vedere al Bienalei de artă plasti 
că o importantă fază calitativă. 
Dacă la Clubul Grivița Rosie a- 
vem senzația de expoziție și în
tîlnim momente plastice autenti
ce șî determinate la expozițiile 
Casei de cultură a raionului 16 
Februarie și 23 August ne găsim 
în fața unui moment întîmplător, 
în fața unei improvizații, a unei 
lipse de exigență și calitate artis
tică, organizatorii multumindu-se 
să expună lucrările formal. La 
Casa de cultură 1 Mai expoziția 
se bazează însă pe lucrările adu
se din fosta expoziție pe Capitală, 
pe lucrări vechi, participarea 
nouă și inedită a amatorilor din 
raion nefăcîndu-se simțită în 

rugau țăranii. „Nu, ci intră muș
tele", spunea proprietarul. Nu 
știu care mare regizor de film 
afirma recent că, după părerea 
lui, televizorul este cea mai mare, 
revoluție care s-a petrecut în 
cultură de la apariția tiparului 9 
încoace. Am impresia că așa * 
Posibilitățile de informare ale . 
mului au sporit, calitativ, imentjj 
datorită televizorului, cu conse
cințe directe asupra orizontului 
său spiritual. Fără îndoială că 
peste cîteva decenii micul ecran 
va fi rege peste toți confrații 
săi, reușind să înlocuiască în 
mare parte, dacă nu chiar total, 
ziarele, radioul, cinematograful și 
teatrul (ceea ce presupune, desi
gur mai multe posturi, oarecum 
specializate). Cartea nu va reuși, 
totuși, s-o învingă niciodată! 
Primul duel deschis pe care îl 
dă televizorul la ora actuală este 
cu cinematograful. In unele țări 
din Occident s-a ajuns la pro
cese publice șl discuții în par
lamente, proprietarii de cinema
tografe fiind din ce în ce mai 
scandalizați de scăderea numă
rului spectatorilor. Deocamdată 
televizorul are dezavantajul Je- 
cranului prea mic și al â'5-i 
culorilor. Cercetările pentru I, b 
nerea la punct a televiziunii în 
culori par însă a fi destul de’ 
avansate, iar japonezii încearcă, 
după cum am citit undeva, un 
dispozitiv cu ajutorul căruia ima
ginea televizorului să poată fi 
proiectată pe peretele camerei la 
dimensiunile dorite. Iată deci că 
soarta cinematografului este ho- 
tărîtă, se pare, într-un viitor a- 
propiat. El va dispare probabil, 
și nu văd de ce am regreta 
aglomerația și goana incomodă 
după bilete. In ceea ce privește 
sportul și stadioanele, televizorul 
a și dat lovitura. Dacă la un 
meci ca Brazilia—Suedia, în care 
evolua marele Pele, nu au mers 
decît 16.000 de oameni, înseamnă 
că lucrurile sînt limpezi. In cu- 
rînd, pe stadioane vor merge 
numai jucătorii, antrenorii, arbi
trii și cronicarii sportivi con
știincioși. Este, totuși, foarte po
sibil ca aceste prevestiri (triste 
într-un fel) să nu se adeverească. 
Și despre film se spunea, acum 
50 de ani, că va „înghiți" teatrul, 
ceea ce nu s-a întîmplat. Cu 
alte cuvinte nu e cazul să fim 
îngrijorați.

Și cu asta am încheiat pream
bulul. De săptămîna viitoare vom 
trece la obiect.

Ion BAIEȘU

mod corespunzător. Ca o culme a 
formalismului si a lipsei de con
trol elementar, unele lucrări cu
noscute din mai multe expoziții 
trecute figurează cu titluri schim
bate : exemplu, o compoziție gra
fică nu prea reușită, intitulîndu- 
se acum vreo doi ani .Citind 
„S-.înteia“. azi și-a schimbat udțjar 
titulatura Autorul nu a pireu t
oare găsi o nouă modalitate oe 
expresie ? La mijloc e probabil n 
scădere de interes dacă nu si unW- 
de entuziasm artistic.. Alt aspect;^ 
un amator aparținind unui raion 
se regăsește inexplicabil simultan 
în două și trei expoziții paralele 
(Irena Nițescu si L. Ceametschi).

Faptul că în expoziții lucrări 
bune ca ale tehnicianului Alexan
dru Tia, G. Dumitrescu, medic, 
Natalia Tofan Ionascu Lungu sau 
Codrisan Dumitru, vopsitor, ca șl 
alții, sînt ofilite de luciări ce
nușii demodate, lipsite de con
ținut, impersonale uneori foto
grafii, alteori fără vibrațje artis
tică, creează un dezechilibru de 
fond care cade in special în sar
cina organizatorilor a lipsei de 
competință plastică a dezintere
sului instructorilor cercurilor de 
artă plastică și. implicit, a muncii 
depuse acolo. Ridicol șl giotesc 
și total împotriva educării simțu
lui estetic. în expoziția din raio
nul 23 August apar niște fleurine 
lucrate din coarne înfătișînd dra- 
goni șl balauri vopsiți si lăcuiți. 
veritabile imagini de coșmar (au ■ 
tor Radu Gheorghe).

Se constată în general o scăde
re îr. valoarea artistică a unor 
amatori situați in fruntea expo
zițiilor trecute ca si în modalită
țile lor de exprimare. Sîntem to
tuși în+r-o etapă cînd aceste 
inegalități puteau fi eliminate 
initial După recenta expo
ziție pe Capitală a amato
rilor din sala C.C.S.. aceste 
noi faze raionale care se înscriu 
în rîndul marilor manifestatiuni 
închinate celui de al IV lea Con
gres a] Partidului nu au voie să 
se desfășoare pe trepte inferioa / 
re, necum să determine critQrt'tf 
de selecție pentru o bienală - 
rui fenomen se datorește nlveîu? 
scăzut al unor expoziții actuale 
Normal ne întrebăm asupra apor
tului sectorului plastic al Case! 
creației populare a capitalei, de 
unde pornesc, evident, directive, 
criterii și îndrumări și care a- 
proape de un an are sectorul plas
tic lipsit de un om de speciali
tate ? !

Condițiunile create, posibilită
țile existente, tradiția mișcării de 
amatori, impun exigențe sporite 
față de fenomenul artistic în pli
nă înflorire. Exprimarea în artă 
a simțului artistic si a realizării 
lui este unul dintre elementele 
proprii orinduirii socialiste și una 
dintre trăsăturile caracteristice 
evoluției noastre culturale. Exem
plul oferit de colectivul artiștilor 
amatori din raionul N. Bălcescu 
și de către organizatorii expo
ziției este un exemplu de con
știință. de înțelegere si de forță 
morală și practică, deschizătoare 
de noi perspective un exemplu 
pozitiv și comparativ : e calea 
firească ne care artiștii amatori 
urcă spre scînteia stelei lor de 
aur...

Baruțu T. ARGHEZI



FLORENȚA ALBU

Noapte la baraj
Noaptea, ziua, 
se toarnă betonul, 
ziua și noaptea, 
sus, între munți, 
oamenii nu-și mai simt trupul, 
își simt aripile.

Dar uneori, în nop|i de vară, 
cînd Găinușa-și adună 
puii, peste pădurile Argeșului, 
rămîn în betonul lor 
cufundați pînă la mijloc 
și se visează în grîne.

Acum — își spun — 
dau în pîrgă ovezele, 
acum miroase griul în toată cîmpia 
ca și cînd ai fi într-o casă mare, 
o singură casă — și dă_pîinea-n copt 
și obrajii celor din casă aburesc 
de așteptare și blajinătate.

lată, se gîndesc betoniștii, 
acum grînele dau în copt 1 —• 
și noaptea, cum trece luna prin aer, 
își uită aripile
de-o parte și de alta a munților, 
trupu-și găsește greutatea 
de pămînt, de rădăcină, 
trupu-și găsește greutatea 
de fruct al verii...
Bărbații cufundați în beton pînă la mi|loc 
visează că-noată în lanuri, 
că-și trec peste tăișul coaselor — 

cremenea,
și numai în cămașă 
deschid pîrtie secerătoarelor...

E o asemenea noapte pe șantier, 
o noapte a verii, a grînelor, 
o noapte ca o casa mare 
în care plutește mirosul 
de pîine dată-n copt 
și oamenii-și simt greutatea trupului, 
în greutatea pămîntului, 
a timpului și-a fructelor...

ADRIAN PĂUNESCU

Patrie, 
cosmos dinții
Patrie, ființă vie a fericirii noastre.
Patrie, identitate a iubirii noastre.
Tu, cosmos dintîi, tu, cer dintîi, 
în tine eu aud, eu respir ca pe-un puls 
Magma soarelui mare din care 
Pămîntul s-a smuls.

Patrie, loc de naștere
Al Partidului, patrie, izvor de lumini, 
Patrie, rampă cu vechi rădăcini, 
Tu, cosmos dintîi, pentru fiecare,
Tu, locul pe lume în care 
Eroii rămîn peste vreme eroi, 
Patrie, calendar de relief sublim 
Cu nume de eroi, 
Patrie crescută ca fluxul 
în noi și-n cel din care venim 
Și-n cei ce vin și urcă dincolo de noi.

Seara, cînd liniște e peste tot, 
Cînd numai stelele mai dau ecou, 
Urechea poate auzi ca-ntr-un înot 
Fluvii curgînd spre mare pe relieful tău.

Ziua, istoria ți se întîmplă limpede, 
Toți oamenii sînt încordați în a muta 
Focul în lucruri, cu tot trupul pe unelte, 
Parcă luorează la o stea.

Patrie socialistă, Românie socialistă, 
Tu, relief parcă de frunți, numai de frunți, 
Sînt 19 000 000 de inimi în inima ta, 
Sînt 19 000000 de vîrfuri de munți.

Patrie, cosmos dintîi, respirație dintîi, 
Hartă de soare fierbinte,
Ochii mei te caută, ochii mei te găsesc. 
Mîinile mele pentru steaua ta lucrează, 
Auzul meu cu patimă te simte, 
Ca pe o nesfîrșită rază,
Soare — pe hartă de soare fierbinte.

Muzeu de ceasuri
Oricare ceas bătrîn poate rămîne 
în urma celorlalte.
Intr-un muzeu de ceasuri de tot felul 
Trăiesc de-o zi cu ceasurile toate.

Unele pur și simplu bat
Metalul lor fiind dator să moară, 
întîia oară și a zecea oară,
Pînă la infinitul alterat.

Un ceas în loc de oră are cuci,
Altul are un timp de apă,
Și iată-un ceas pe care domnitorul Cuza 
L-a-nmărmurit în veghe albă.

Un ceas cît o cruce de lemn,
Un altul de lemn pînă-n ore,
Noaptea se pune între ele negură
Să nu se devore.

Și toate merg — atît de bine,
Cu cîteva secunde au rămas 
în urmă — ni se spune —
Și aerul pare un mare ceas.
Și totuși, cumpărate și vîndute —
De zeci de ori, în legea altor bani, 
Aceste ceasuri poate au rămas în urmă, 
Cu zecile și sutele de ani.

Și în infernul zgomotos, tăios și colorat 
Respiră ceasurile în nepoți și în străbuni, 
Arată ora noastră și nu știu care secol 
întoarse către primii lor stăpîni.

Copil fiind
Sus aștrii poartă cuiburi înalte 
Iar jos dorm cîînii cu boturi calde 
Culcate să coacă dovlecii pe cîmp 
Vitele dorm rumegînd aer rece 
Să încălzească acest porumb 
Care în seve stă și petrece.

Unde mai doarme dom’ne pîndar 
Băiatul palid, în care vie,
Unde mai doarme dom’ne pîndar, 
Ce fructă coace, ce trunchi învie î

Doarme băiatul cu trupul cald 
Sus, între struguri mari, într-o vie, 
Ca lîng-un arbore foarte înalt 
Doarme băiatul cu trupul cald 
La trupul celui care-o să fie.

OAMENI, EPOCĂ, PERSPECTIVE
CONTINUĂRI DIN PAGINA I
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DE EDUCAȚIE 

PUBLICĂ
realizări și mai mari pentru vi
itorii cinci ani?

Cifrele din Proiectul de Di
rective ne-au Înflăcărat imagi
nația marclnd cu jaloane noi 
drumul ce ne stă In fată. Acest 
bilanț al glorioaselor realizări 
din construcția socialismului In 
republica noastră poale fi con
siderat, de asemenea, ca unul 
din cele mai convingătoare lap
te de educație publică din tim
purile noastre. Cine are ochi 
de văzut să vadă I Să cuprin
dă nomenclaturi de cifre, care 
nu vor să indice doar simple 
speranțe, ci constituie punctul 
de plecare al viitoarelor desiă- 
șurări și recolte. Chiar șl al Ce
lor mai Îndrăznețe, al acelor 
desfășurări care prin iorta lor 
creatoare depășesc cu mult 
toate cele de pînă acum.

Trebuie să recunosc că nu am 
urmărit niciodată plnă acum, 
nici rhăcar superficial, drumul 
producției unui bloc de otel. 
N-am meditat niciodată mai în
deaproape asupra sursei de e- 
nergie electrică datorită căreia 
se aprinde becul de pe masa 
mea de scris. Lumina becului 
nu mă uimea, deși funcționarea 
efectivă a micii capsule de 
sticlă nici n-ar putea fi imagi
nată fără existența la clteva 
sute de kilometri a monumen
talului baraj. Realitatea, la baza 
căreia stau proiectele tehnice 
șt indicațiile care le-au gene
rat, Îmi impune Insă neapărat 
și asemenea reflexii. Minunile 
uimitoare ale Întreprinderilor 
industriale nu răsar ca din pă- 
mlnt la o simplă bălaie din pal
me. B nevoie pentru toate a- 
cestea de un efort susținut, de 
perseverentă.

O pagină întreagă din ziarul 
care-mi stă In fată prezintă date 
privitoare la utilizarea mase
lor de energie și la electrifica
rea tării, urmlnd ca In viitorii 
zece ani cifrele să se traducă 
In fapte incontestabile. îmi cade 
privirea pe o frază care sună 
astfel: „In concordantă cu dez
voltarea economiei naționale, 
consumul total anual de ener
gie va crește pînă In 1975 la 
70—75 milioane tone combusti
bil conventional; producția de 
energie electrică la 55—60 mi
liarde kwh, iar distribuția de 
căldură prin termoticare la 40- 
45 milioane Gigacaiorii". (Omu
le, oare ce-o fi lnsemnlnd uni
tăți „gigacaiorii"? După cum mă 
lămurește dicționarul, e vorba 
de potențarea de miliarde de 
ori a unităților respective).

Așa arată, deci, unele din 
Înaltele realizări ale socialis
mului. Geologia va avea și ea 
un cuvlnt greu de spus, și 
din bogăția subsolului nostru, 
din comorile ce poartă numele 
de petrol, gaz metan, cărbune, 
fier, sulf, magnezit, bauxită, 
săruri de fior, brom și iod etc. 
se vor bucura din plin toii oa
menii muncii șl, printre ei, In 
mijlocul lor, intelectualii și ar
tiștii. Nu putem declt să amin
tim alte sectoare ca: agricul
tura, silvicultura, creșterea vi
telor, progresele din domeniul 
transporturilor. Singularul cu-

vlntului bogăție e insuficient 
pentru a le cuprinde pe toate.

Fiecare din noi trebuie să de
vină conștient de posesiunea 
tuturor acestor bunuri, de ac
țiunea pe care ele o exercită, 
precum și de faptul că le da
torăm pe toate grijii Partidului 
Muncitoresc Roma'n. Pe baza 
tuturor realizărilor de pînă 
acum, avem astăzi marca bucu
rie și mindrie de a dezbate Pro
iectul de Constituție a Repu
blicii Socialiste România.

Privind în urmă cu lucidi
tate la cele înfăptuite, ceasul 
unei reflexii sincere și adinei 
devine ceasul de Început al 
unei noi etape, în care pornim 
cu conștiința viitoarelor suc
cese.

STEAUA 
ELECTRICA 

inefabile, la fereastra iubitei, și 
altfel nu. Dar era, mai ales, în 
acel cîntec, acum văd bine, o 
uriașă aspirație tainică, poate 
doar instinctivă, către lumină și 
progres, către ,,minunile civili
zației”, întruchipate atunci de 
acea himerică, îndepărtată „ilec- 
trică".

Și. iată, acum, acest cîntec 
pare bătrîn de veacuri : devenit 
absurd, imposibil, el va muri, 
pentru că nu-1 va mai cînta ni
meni. Directivele partidului ade
veresc împlinirea apropiată a 
acestei vechi năzuințe obștești : 
în 7—8 ani electrificarea sate
lor va fi terminată. Steaua elec
trică va străluci la fereastra tu
turor Lenuțelor din fosta țară 
a opaițului, și-n strălucirea ner
vului incandescent de sub tavan 
va fi realmente și o undă din 
lumina stelelor, dacă e adevă
rat că uraniul e rudă cu această 
lumină, pe cît e de adevărat că, 
în curînd, va răspunde și el, în 
proiectatele centrale electronu- 
cleare, neistovitei nevoi de ener
gie și lumină a țării.

Ceea ce e însă și mai intere
sant și semnificativ în conse
cințele acestei lumini care biru
ie, înscriind și cea mai de sea
mă și mai definitorie trăsătură 
pe chipul de mîine al țării, este 
reacția, schimbarea oamenilor. 
Căci întunericul, ori lampa cu 
gaz și luminarea, n-au stăruit 
numai în ferestrele satelor. Am 
moștenit de la regimurile vechi 
o țară acoperită pe sfert de bez
na analfabetismului, și asta nu 
era doar o eclipsă a învățăturii 
elementare, ci și una a mentali
tății, a orizontului de viață. As
tăzi, însă, perspectiva apropiată 
a electrificării integrale a sate
lor nu ne mai miră și nu ne 
mai cere, cine știe ce efort de 
fantezie. Nu cu prea mulți ani 
în urmă, am văzut în muzeul 
unui sat moldovean un plug de 
lemn, și el avea atunci o altă 
semnificație decît azi : contem
poran cu copilăria părinților 
noștri, el era, istoricește, încă 
umed de brazdele întoarse cînd- 
va. Iar acum sărbătorim cu 
toată bucuria cel de-al 150.000- 
lea tractor românesc și nu ne 
mirăm, deși sîntem deplin con- 
știenți de drumul parcurs, de la 
cele 28, sau 36, sau 79 de trac
toare, pestrițe și peticite, de im
port, ale moșierimii, pînă la ci
fra festivă de azi, deși sîntem 
adînc pătrunși de înțelesul uria

șelor energii umane, tehnice, po
litice și istorice, cuprinse în a- 
ceastă cifră. Ne aflăm departe 
de extazul progresist al cutărui 
poet care saluta, acum abia 
douăzeci și ceva de ani, cu sur
priză, tulburare și speranță, pă
trunderea galoșilor în mediul 
rural 1 Acum știm că, mîine, 
adică în anii apropiați, agricul
tura noastră va fi o îndeletni
cire tehnico-chimică, guvernată, 
în ciuda tutelei atmosferice, de 
legile riguroase ale științei. Nu 
ne mai mirăm de mult de frec
vența crescîndă, în viața noa
stră, a mașinilor și aparatelor 
de tot felul. Ne mișcăm, cu de
zinvoltură internațională, în do
menii de subtilitate tehnică și 
științifică, precum electronica, 
cibernetica, energia nucleară, 
ori în domenii de mare tradi
ție, iscusință și eficiență indus
trială, ca utilajele petroliere, 
locomotive electrice, tractoare și 
camioane etc. Și ni se pare în 
firea lucrurilor ca, mîine, toate 
aceste abile roade ale tehnicei, 
toate aceste „mașinării inteli
gente”, cum le numea un lăcă
tuș de la Uzinele 2.8 August, să 
pătrundă și mai adînc și mai 
complex în viața noastră, sim- 
plificînd-o, ușurînd-o și îmbo
gățind-o totodată, și aducînd 
imaginea viitoare a țării la ni
velul visurilor noastre juvenile, 
în care se amestecau felurite El
veții și Suedii idealizate, „țări 
curate”, în care „nu-ți vine să-ți 
scuturi țigara pe stradă”, țări 
de mare densitate tehnică, de 
maximă organizare și aplicație 
a civilizației. Nu ne mai mirăm, 
firește. Dar numai cel ce a tre
cut prin multe, cel ce a învățat 
și a înțeles multe, nu se mai 
miră ușor. Aceasta este conse
cința unei revoluții, a unei po
litici și a unei cîrmuiri socia
liste, înțelepte, expresia unei 
mentalități noi, din care au pie
rit și pier tot mai mult spaimele 
și sfielile sclavului, stîngăcia și 
credulitatea neștiutorului, și se 
impune tot mai mult conștiința 
clară, sigură, îndrăzneață, a ce
lui ce-și cunoaște și-și stăpînește 
singur puterile, stăpînindu-și 
astfel viața, istoria. „Deținător 
suveran al puterii, poporul...” 
acesta nu c un vers, cum ar pă
rea după armoniile lui solemne, 
ci o frîntură din articolul 4 al 
proiectului de Constituție a Re
publicii Socialiste România.

Am fost o țară a analfabe
tismului și a pelagrei, e adevă
rat, „Tara lui Cremene”... N-aș 
vrea însă să las aceste urme 
grele pe fruntea țării și a po
porului, pentru că nu lor le a- 
parțin : acum 2000 de ani, prin 
părțile Hunedoarei, tot fier se 
turna, și aur, și roboteau pe-a- 
colo unii dintre cei mai iscusiți 
metalurgiști ai istoriei. Iar Emi- 
sescu, Enescu și Brâncuși, Ra- 
coviță și Babeș, Vlaicu și Vuia, 
ca și strălucita pleiadă a școlii 
noastre de medicină, ori conste
lația lirică de prima mărime, 
dintre cele două războaie (cum 
nu se poate afla concomitent în 
prea multe țări ale lumii), toate 
aceste înalte valori s-au întru
pat, în condiții vitrege, în 
noaptea istorică a burghezo-

moșierimii, tot de-aici, din ge
niul și frumusețea acestui popor 
și acestor meleaguri, care și-au 
afirmat, astfel, de mult și pen
tru totdeauna fericita zestre. 
Dar România socialistă de mîi
ne, așa cum apare din anticipă
rile Directivelor, va fi de aproa
pe 16 ori mai bogată și mai 
puternică decît vechea Românie 
„de vîrf” a anului 1938 ! Iar 
putere înseamnă independență 
și belșug, înseamnă înflorire și 
libertate, în sens obștesc și in
dividual, în sens concret, ca va
lori de timp și de spațiu, și în 
sens ideal, ca valori morale și 
intelectuale. Putere socialistă 
înseamnă, cu alte cuvinte, după 
cum adeverește articolul 13 din 
proiectul Constituției, „asigura
rea libertății și demnității omu
lui, afirmarea multilaterală a 
personalității umane". Și acea
sta mi se pare perspectiva cea 
mai de preț ■ce răsare atît din 
cifrele Directivelor celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cît și din ga
ranțiile solemne ale legii funda
mentale a României socialiste. 

CUM VOM TRĂI 
îmbrăcăminte, în domeniul lo
cuințelor sau al sănătății. Pla
nul este întemeiat pe realități 
verificabile, nu pe discuții u- 
topice și de aceea noi îl ve
dem înfăptuit așa cum în urmă 
cu ani aruneîndu-ne privirea 
peste proiectul Bicazului sau al 
Oneștilor, le vedem ridicate și 
funcționînd. Și nu greșeam.

Nivelul de trai al unui po
por nu se măsoară numai în 
kilograme de carne pe cap de 
locuitor sau metri de stotă, ni
velul de trai implică o întrea
gă condiție de viață, alcătuită 
din toate elementele necesare 
civilizației. Citind proiectele de 
Directive ale Conqresulul al 
patrulea observi cu mulțumire 
o sporire considerabilă a foca
relor de cultură. Școli, biblio
teci, teatre, case de cultură, 
clnemaloqrafe, cărți, cadre ca
lificate, toate se vor răspindl 
pe teritoriul țării, ca niște mi
cro centrale de lumină șl ener
gie spirituală, tnfluențind adînc 
modul de viață al oamenilor 
și oferindu-le satisfacții supe
rioare. Planul și Ia acest capi
tol este pe deplin realist și rea
lizabil, așa îneît citindu-1 noi 
ne proiectăm peste câțiva ani 
instalați în fotoliile noului 
Teatru Național șl aplaudind 
„Scrisoarea pierdută". Și ne 
proiectăm chipurile cu acea 
încredere solidă șl calmă pe 
care o încercam în urmă cu un 
deceniu răsfoind pagini de ziar 
cu cifre (pe atunci numai cifre) 
despre Sala Congreselor, com
plexul studențesc de la Gro
zăvești sau teatrul cel mare 
de la Botoșani. Directivele 
Congresului sînt un plan de 
civilizație socialistă- Un plan 
al cărui scop ii constituie res
pectarea nevoilor firești șl pe 
deplin întemeiate ale celor ce 
muncesc, lin plan al demnită
ții umane.
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AD. B. LOCO : Da, sînt semne 
clare de creștere și progres, în 
mișcarea gîndurilor, în adîncimea 
și siguranța imaginii, în precizia 
compoziției. Continuați cu toată 
încrederea șl elanul și țineți-ne 
la curent.

MIHAI IVAN : Sînt niște pagini 
foarte simpliste, scrise cu un con
dei nesigur și uneori stîngaci. In 
„Fumul" par să fie niște semne de 
proză, dar încă firave, neconclu
dente. Mal trimiteți, din cînd în 
cînd, ceea ce credeți că repre
zintă un pas înainte.

Salle Aurel, Axinte Eugen, Ser
bări Alex. Preajba, Popescu Petre. 
Bulea Petru, Oprea Costache, 
Enea N., Cioabă Constantin. S. 
Catea, Mircea Pop, Tică Ionel, 
G. C. Bucă, Aron Partenie, piu 
Stefănescu, Zetu Ștefan, Cucu Du- 
mitriu, N. Remușanu. Popa D. 
Marin, Văduva Dumitru. Tudor 
Dumitru, I. Bîrsa, Crisia Popescu, 
lonescu Elena, Margareta Popes
cu : încercări stîngace, fără cali
tăți literare.

TITU COVIANU : Cel mai 
grav neajuns al manuscriselor 
dvs. e lipsa lor de vibrație, carac
terul uscat, de confecție pe hîr- 
tle, fără suport emotiv, fără spon
taneitate. Acest lucru care stă
ruie în variate doze, de la un 
plic la altul, pune, firește, sub 
semnul întrebării însuși rostul u- 
nei asemenea preocupări, pînă 
acum incapabilă de depășire, de 
înnoire, sau de revelatoare sur
prize. Ceea ce rămîne, o anumită 
deprindere a potrivirii cuvintelor, 
uneori de efect, cîteodată chiar 
semănînd a poezie sau izbutind 
s-o simuleze, e totuși prea puțin, 
atît față de intențiile și visurile 
dvs. cît și față de exigentele re
dacțiilor. După repetatele noastre 
convorbiri din cadrul „poștei" nu 
rămîne decît să trageți singur 
concluziile cele mai inspirate.

ANTON TANASESCU : „Ars
poetica" e copleșită de metafore 
(prin aglomerarea excesivă nu mai 
operează, nu mai „trec"), „Dez
voltare" nu izbutește să-și trans
mită limpede mesajul, „Dialectica 
revoltei" (și altele) ridică un 
semn de alarmă : abstractizările 
uscate, confecția cerebrală. „Miș
care", pe lîngă riscul precedent, 
îl aduce șl pe cel al retoricei etc. 
In ansamblu, deci, nu sînt semne 
de progres, ci mai de grabă de 
recrudescență a tuturor met eline
lor livrești. Despăgubirea și spe
ranța se află totuși în „Locuind 
în noi", „Relații de timpi", „Celor 
ce vin", lucruri frumoase, de re
înnoite promisiuni. Așteptăm în 
continuare.

FRONEA CORNELIU : Foarte 
inegale șl haotice, pe o scară care 
merge de la improvizația ieftină, 
dezarmantă („Epigramă cu răs
puns", „Ploaia de a doua zi" ele.) 
pînă la compunerea îndelung căz
nită, greoaie, inertă și opacă 
(„Joc de mărimi" etc.) ori la tira
dele uscate și retorice, ajungîna, 
totuși, și la un nivel de vibrație
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și de echilibru, ca în „Timp iro
sit", „Livada cu meri", „Izvorul 
cu apă vie", „Căderea zgomotu
lui" etc. Scrieți prea mult, se 
pare, și foarte nesupravegheat, 
lăsînd să vă cadă din condei, la 
întîmplare, ce dă Dumnezeu, lipsit 
de ambiția, depășirii, tolerant cu 
sine pînă la indolență. Păcat t 
pentru că talent pare să fie...

O. M.ERIATZ : „Parnasul" e un 
lucru interesant și promițător, 
plin de poezia copilăriei, înțeleasă 
și transcrisă cu oarecare finețe și 
îndemânare. Să vedem ce mai ur
mează.

TRAIAN SELIȘTEANU : O con
firmare : „Sentiment”. O dezilu
zie :■ „Poem".

T. V ULCAN-ADIN A : Aceleași 
aptitudini și îndemânări, exerci
tate acum (nu fără vervă și u- 
mor. pe alocuri) pe un motiv 
cam bătătorit și la o performanță 
cam. ușurică. Dar așteptăm. în 
continuare ieșirea din diletan
tism. (Versurile sînt mal puțin in
teresante).

A. CIUREA : Se pare că e vor
ba de poezie, în cel mai propriu 
sens al cuvîntului. Cu variații de 
ton, de orizont, de manieră (ceea 
ce nu e rău), cu inegalități, șovă
ieli și afectări (ceea ce nu e bine) 
dar, fără doar și poate, poezie. 
Așteptăm manuscrisele cele mal 
noi și două rînduri despre autor.

EmiJ Soare. Predescu. I. Con
stantin, Al. Bălănescu. Mihail 
Stănculescu, Vasile Tărbescu, V. 
Filara, Laurențiu Antonescu. P. 
Nlcolescu-Monu, Niculescu Marin. 
C. Dumitru. S. Stoichită. Gigl 
Daraglu. Alex. Albuleț. N. Anims. 
loance Prejbeanu. Bebe Valen- 
tineanu, Dumitrescu Stefan. Ste
fan Milton. Panait Ioan Romet. 
Florea P. Gheorghe. Nagy lulia, 
Negreanu Elena, Văduva C. Nico- 
lae, Oancea Gh. Mihai, Darie Con
stantin. Sanda Dudu. Cotomschl 
Mihai, Simon Vasile. Barbu Radu. 
Vanda Urioc. Popa Nicolae. Con
stantin Ionescu-Costelion: încer
cări stîngace, fără calități lite
rare.

SALVANU VIRGIL1U. I. M, 
OLT : Parodia e amuzantă „în ca
racter" (de altfel, nici nu era 
greu !). Stăruiți, să vedem ce re
zultate obțineți și cu alte modele.

Stancu Marla. Ina Taluz. Tra
ian NedeJcu, Popovici Mihai. Ni
col ae Păuna, Dem Ionascu, Abraș 
Sandu, Leonard Venturea. Dan Bu- 
ciumeanu, Hrlstea Hie. V. Româ- 
nu, Al. Serbu, Al. C. Grigorescu, 
Istrati Maria, Elena Baltagiu. Ari
na Rada, Vasile Criznicu. Traian 
Leahu, Costică Stratulat. Maria Z. 
Tănase, D. Ursescu, I. Diurunca, 
Mara Văleanu. Mihail Dragodan. 
Constantinescu Vasile, Gh. Delâ- 
vrani, G. Hîncu : compuneri con
știincioase. relativ îngrijite, dar 
de nivel modest, fără însușiri deo
sebite.

RED.

NICA MIHAELA Sudorijă

SCRIITORI, CURENTE, INTERPRETĂRI
(Urmare din pagina 5)

ții ca : Eminescu — realist cri
tic, Creangă — realist critjc, 
Sadoveanu — realist critic; toți 
scriitorii mari erau realiști cri
tici, pierzîndu-și orice notă in- 
dividualizantă.

Trec la „simbolism” și „se- 
mănătorism”. Aici nu-i numai 
chestiune de terminologie. Fără 
a intra într-o discuție de fond 
asupra acestor curente, aș atra
ge doar atenția asupra unor 
dificultăți, îndeosebi de meto
dologie, pe care le implică stu
dierea lor. Pentru a scrie un 
studiu competent despre simbo
lism ar trebui stat măcar cîte
va luni în Franța: în bibliote
cile Parisului pentru a cerceta 
documentele existente numai a- 
colo, și pe străzile, în cafene
lele din anumite cartiere pari
ziene, spre a încerca să refaci, 
în măsura în care mai e posi
bil, atmosfera de acum 8—9 
decenii de la Montparnasse și 
din Cartierul latin. Dar dificul
tățile nu sînt numai de ordin 
documentar. Simbolismul româ
nesc, ca și romantismul și alte 
curente, nu poate fi înțeles de
cît integrat în context european. 
Numai astfel ne dăm seama ce 
are el comun cu alte simbolisme 
și prin ce se diferențiază de 
ele.

Toți Istoricii mai recenți a! 
simbolismului francez stabilesc 
două etape ale mișcării: deca- 
dismul („le d^cadisme”), cu 
Verlaine, Corbiire, Laforgue, 
Cros, și simbolismul propriu zis: 
H. de Regnier, Vialld-Griffin, 
Samain ș.a. La noi, simbolis
mul și-a asimilat de la început 
ambele etape ale simbolismu
lui francez. Pe de altă parte, 
noi nu am avut un parnasia
nism.

Vladimir Strelnu t
L-am avut, cuprins în simbo

lism.

D. Micu :
Deci, simbolismul românesc a 

fost și mai complicat decît cel 
francez. în Franța, simbolismul 
a fost — vorba lui Ernest Ray
naud — un „vălmășag”. La noii 
un vălmășag și mai cumplit. 
Tovarășii Simion și Pitu au, 
fără îndoială, dreptate: este 
absurd să căutăm în literatura 
română tipul pur de poet sim
bolist. Dar nici nu putem in
clude în simbolism absolut to
tul. Simbolismul,ca și realismul, 
nu este „sans rivages”. Așadar 
— chestie de metodă I — nu 
vom procusta simbolismul ro
mânesc, aplicîndu-i rigid nor
mele celui francez — în acest

mod am ajunge la concluzia că 
nici n-a existat un simbolism 
românesc propriu zis ; însă nici 
nu ne putem mulțumi să des
criem pur și simplu Literatorul, 
Viața nouă și alte reviste sau 
operele lui Macedonski, Petică, 
Dcnstlșiantl, Minulescu, Bacovia, 
Isac, fără să arătăm care din 
ele intră mai mult și care mai 
puțin în definiția simbolismu
lui. Chiar de nu există nici un 
singur poet, român sau chiar 
francez, sută la sută simbolist 
(și eu cred că nu există), cerce
tătorul e dator să definească 
idealul estetic simbolist, și, pe 
de o parte, să descrie exact o- 
pcrele poeților, pe de alta să 
le confrunte cu acest ideal, să 
raporteze, cu alte cuvinte, rea
litatea mișcării simboliste la 
conștiința de sine a acestei miș
cări, la reprezentarea ei subiec
tivă, ideală.

„Semănătorismul” I Acelor 
care susțin că trebuiesc înca
drați în acest curent și Sado
veanu, și . Goga, și Agîrbiceanu 
și chiar Brătescu-Voinești le-aș 
atrage atenția că, procedînd 
astfel, dispare orice deosebire 
între mișcarea Semănătorului 
și aceea a Vieții românești. 
„Tendința națională” este pro
prie și Semănătorului și Vieții 
românești și Luceafărului din 
Sibiu. Ea pornește de la Dacia 
literară și continuă pînă azi.

Dacă definim mișcările litera
re numai în funcție de ideea 
națională, acestea (în măsura în 
care o exprimă) se dizolvă în 
generalitate, își pierd toate par
ticularitățile. în felul acesta 
criteriul istoric este sacrificat.

La începutul secolului nostru, 
„tendința națională” se exprimă 
puternic în cuprinsul mai mul
tor grupări literare, nu este 
monopolul Semănătorului și se_ 
mănătorismului. Luînd progra
matic (în literatură) forma orien
tării spre sat, ea capătă, la Se
mănătorul, un caracter etnicist 
(era să spun etnografic 1), a- 
jungînd la exagerări naționalist- 
șovine, xenofobe, pe care, fire
ște, nu putem decît să le res
pingem. La Viața românească, 
a cărei orientare e axată, de 
asemenea, pe ideea națională, 
se pune accentul pe social ; în 
Transilvania, deci și la Lucea
fărul, socialul și naționalul a- 
proape coincid.

Și Semănătorul și Viața ro
mânească (și alte publicații) au 
propagat ideea națională. A- 
tunci de ce să includem în se- 
mănătorism și nu în poporanism, 
de pildă, întreaga literatură pă
trunsă de această idee ? Mai 
firesc e, cum s-a spus, să nu 
reducem un scriitor la o sin
gură publicație, la un singur 
curent. Personal, am oroare or
ganică față de literatura semă-

nătoristă (Ciocîrlan, Adam, St 
Pop etc., etc.) pe care Blaga 
o califica drept „îngrășămînt 
chimic literar”. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît tendințe idili- 
zante și sfătoase, proprii scri
sului unui Ciocîrlan sau Pop 
(care au putut avea merite dem
ne de relevat în acțiunea de 
difuzare a culturii în mase), 
persistă pînă astăzi.

în concluzie : apreciind drept 
foarte pozitivă, fecundă în sub
stanța ei, „tendința națională”, 
trebuie stigmatizate deformările 
ei șovine, la care semănătoris
mul (fără să fie un curent în 
întregime condamnabil) a con
tribuit din plin.

Eu consider acțiunea lui Ior- 
ca foarte pozitivă în esență. 

Ea a avut în literatură urmări 
extrem de rodnice, atît la înce
putul secolului (Sadoveanu), cît 
și între cele două războaie. Ac
țiunea lui Iorga a pregătit apa
riția lui Blaga, a lui Pillat, a 
lui Adrian Maniu. însă, cum 
pînă și un fir de păr își arc 
umbra lui, Iorga — fiind o perso
nalitate titanică — a avut o um
bră la dimensiunile respective. 
Pe de o parte, el a dat impuls 
dezvoltării literaturii, pe de altă 
parte a împins-o și în multe im
pasuri. Despre Semănătorul se 
poate spune cam același lucru. 
Această revistă a preluat și di
fuzat ideea națională, dar tot

odată a și deformat-o „pe ict, 
pe colo”. Undeva, Arghezi spu
ne că fiecare îndeletnicire își 
are prostituția sa. Aș zice că ti 
fiecare mișcare și revistă litera
ră. „Semănătorismul" este pro
stituția Semănătorului.

Spre a nu ne pierde însă îti 
hățișurile istoriei literare, per* 
miteți-mi să ridic o problemă 
de orientare. Munca istoricului 
unor perioade ale dezvoltării 
literaturii noastre este mult în
greunată de faptul că trebuie 
să facă el totul, că nu benefi
ciază (sau prea puțin) de cerce
tările istoricilor, economiștilor^ 
filozofilor. Cele mai multe miS* 
cări literare de la noi au avut utt 
pronunțat caracter ideologic, fe
nomenul estetic avînd nurriS* 
roase și foarte directe interfe* 
rențe cu cel social-politic. Aîă 
au fost, la începutul secolului, 
semănătorismul, poporanismul. 
Or, pentru această perioadă nu 
avem încă lucrări speciale de 
istorie, temeinice.

In consecință și doctrinele se* 
mănătoristă și poporanistă se cir 
interpretate mai nuanțat, fără, 
desigur, acceptarea sau justifi. 
carea aspectelor retrograde âle 
acestor doctrine și fără prelu* 
arca unor producțiuni literari 
de propagandă, născute moarte, 
ca Două neamuri sau Moș 
Gheorghe la Expoziție.



ATLAS LIRIC
* 

Poezia 
macedoneană 
contemporană

Tabloul poeziei macedonene este determinat astăzi in 
primul rînd de conștiința dezvoltării ei istorice. Ceea ce 
0 fost frînat și înăbușit veacuri de-a rîndul, in condițiile unei 
dezvoltări libere s-a manifestat ca un șuvoi proaspăt și 
nestăvilit, punînd în valoare cele mai variate rezultate 
creatoare. Pornind de la nesecatele izvoare ale creației 
populare, dezavantajată fiind de o slabă tradiție artistică 
in perioada dintre cele două războaie mondiale, în condi
ții de nedreptate națională și socială, această literatură 
tînără trebuia să străbată un drum foarte lung intr-un 
timp record. învingerea obstacolelor n-a fost ușoară, iar 
drumul pe care s-a mers n-a fost întotdeauna neted și clar. 
Și totuși, astăzi, după două decenii, dacă privim drumul 
parcurs, simțim că ceea ce ne apasă cel mai mult, a ră
mas undeva in urma noastră, că tinerețea poeziei mace
donene contemporane nu este sinonimă cu rămînerea în 
urmă, ci un element al aportului spiritual specific al unei 
națiuni tinere, care pășește alături de alte națiuni cu cul
turi mai dezvoltate. ATu cred că este cazul să insistăm 
asupra luptei ce s-a dat pentru această prezență, asupra 
năzuinței de emancipare creatoare și însemnătatea spiri
tuală specifică pentru aceste două decenii care au stat ne
contenit la baza preocupărilor poetului macedonean, sti- 
mulîndu-i perseverența și exprimîndu-se prin spectrul cla
sificării estetice variate a diferitelor generații. Și dacă 
evităm să tragem concluzii, să stabilim valori yi să etalăm 
nume, aceasta o facem convinși fiind că dezvoltarea de 
care v-am vorbit este în plin avînt și departe de a fi de
finitivă, ea deschizînd un drum larg poeziei macedonene 
in plină efervescență.

MILAN DJURCINOV

ANTE POPOVSKI

Macedonia
Iarba în pumni dac-o string, 
Simt răsuflarea ta umedă.

Numele tău îl aud 
Urechea lipindu-mi de piatră.

Cînd pașii-mi coboară spre rîu, 
Prundul de tine-mi vorbește.

Noaptea, găsindu-mi culcuș, 
Tu cu văzauhu-ji m-acoperi.

Pe scoașța acestui stejar 
Numele tău îl crestez

Ca ploaia să treacă prin el, 
Pe morfii-nsetaji să-i adape.

Pe cîmp mă voi duce să ar,
Să semăn din tine-o bucată

Ca spicul să crească înalt,
Cu el să-mi hrănești, tu, urmașii.

Și cînd va fi să mă duc,
Va fi să te las pe o stincă,

De-acolo, din pisc, să te văd 
Pe tine oricînd și oriunde.

SLAVKO IANEVSKI

Taina
E moale fundul rîului de-atîtia ochi 
Ce-ntr-însul odihnesc. Printr-însul curge 
Și luna coaptă și întunecatul cînt
Și adormitul păr de aur al femeii... 
Nu-ți căuta, cumva, aici, culcuș. 
Pe fruntea ta nisipul s-o așterne 
Și peștii vor cădea în pumnii tăi 
Și-ar fi pe fiecare pleoapă-a ta 
Să-și stingă viata cîte-o scoică. 
Arată-te spre seară, într-ascuns 
Din pacea nopții soarbe-o picătură 
Și rupe-o strună cîntului întunecat, 
Din părul auriu ia-fi o șuviță 
Și-ascultă valul I Fi-vei mai. bogat 
Cu înc-un sens, cu înc-un joc, cu înc-o taină I

BLAJE KONESKI

Cărbunele
Abia doar ochii-mi se deschid și el 
în adincime crește și-mi ridică 
Bătrîni îngrijorați și orbi, cu negru chip, 
Cu aspre frunți... iar dacă-nchid pleoapa, 
El se așterne-n straturi mai cumplit 
M-acoperă și mă încorporează 
Si mă preface-n bulgăr subteran, ~ 
fn bulgăr negru care vrea să ardă.

GANE TODOROVSKI

Pași
Ne-am tîrît tăcuți pe cărări cu spini 
Și prin nopți ca ochiul negru al cernelii 
Ne-am tîrît, muiați de ploaia ostenelii, 
Dar cu pumnii plini
De nădejdi, curînd, 
Gîndurile triste le-am strivit pe rînd.

Ne-am tîrît pe-abrupte stînci, neliniștiți, 
Ne-am tîrît — și-atîtea doruri inegale 
Căutînd lumina, ne țîșneau în cale.
Ne-am tîrît de-a lungul vremii, asupriți, 
Dar nu ne-am supus
Năzuind spre steaua fără de apus.

Noi pășim cu pasul
Multor așteptări
Ce se pierd cu drumul zilelor în zări, 
Dar știm : Libertatea 
mîinile le prinde 
celor ce, iubirea, inima le prinde.

în românește 
de VICTOR TULBURE și VALENTIN DEȘLIU
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PLEDOARIE 
PENTRU CUNOAȘTERE

După francezi, spaniolii po
sedă, între popoarele latine, un 
admirabil zel de a-și prezenta, 
discuta și analiza scriitorii. O 
fac cu pasiune și competentă, 
depășindu-i de multe ori chiar 
și pe vecinii lor de peste Piri- 
nei. Tocmai din această prici
nă, cercetătorul din afara pe
ninsulei se descurcă cu destulă 
greutate pe terenul bibliogra- 
fi/'i. Toți marii scriitori spani
oli își au un interpret cu auto
ritate—am zice, supremă,—care 
ți-a limitat investigațiile nu
mai asupra creației unui singur 
nume. Pentru Cantar del mio 
Cid, de exemplu, prim monu
ment literar spaniol, datat cu a- 
proximatie 1140, cărțile renu
mitului filolog Ramon Menen
dez Pidal sînt singura sursă cu 
investituri absolute. Pentru 
Cervantes lucrarea lui Americo 
Castro El pensomienta de Cer
vantes rămîne pînă azi instru
ment de bază, indispensabil în
țelegerii marelui Don Quijote. 
Să mai reținem și faptul că a- 
proape toti scriitorii spanioli 
s-au manifestat și pe terenul 
istoriografiei și criticii literare. 
Intre ei, Damaso Alonso, poet 
cu o interiozare pregnantă, a 
devenit după 1930 exegetul 
prim al limbajului poetic al 
lui Gongora.

La toate acestea se adaugă 
cercetarea pe care o fac asu
pra valorilor literare peninsula
re criticii și cititorii din Ame
rica Latină.

Așa stînd lucrurile, cineva 
ar părea îndreptățit să se în
trebe de ce cu un secol în ur
mă aceste valori incontestabile 
nu erau cunoscute încă pe 
măsura lor în Europa și de ce 
nici astăzi unele nu circulă 
prea departe. Explicația, deși 
nu intră în preocupările aces
tor însemnări, are cauze multi
ple. Mulți, foarte multi euro
peni aplaudă Cidul lui Cor
neille, deși dacă n-ar fi exis
tat mai întîi poemul amintit 
mai sus, iar după aceea piesa 
lui Guillen de Castro — Tine
relele Cidului —, Corneille ar 
fi fost obligat să-și caute alt 
subiect pentru a-și cîștiga glo
ria literară, sau s-ar fi resem
nat cu mai puțin, inclusiv cu 
Le Menteur, operă datorită și 
ea tot unui spaniol, anume 
Juan Ruiz de Alarcon y Men
doza cu La verdad sospechosa 
(Adevărul suspect), nume cu 
rezonantă slabă pentru noi, dar 
providential pentru Corneille. 
Că francezii au „călătorit" des 
în Spania pentru a-și căuta 
astfel de „izvoare", e fapt cu
noscut. Le Sage, Victor Hugo, 
Beaumarchais sînt cîteva nu
me. Dintre ele nu lipsește nici 
Moliâre cu Le mădecin malqră 
(ui, ieșit din El acero de Madrid 
al lui Lope de Vega și cu La 
princesse d'Elide, obligată lui 
Augustin Moreto cu al său El 
desden con el desden. Numele 
pot fi, cu ușurință, înmulțite, cu 
riscul de a-i irita pe cei care, 
de la diverse catedre, se cred 
singurii autorizați în materie.

Revenind la cercetătorul din 
afara Peninsulei, spuneam că 
acesta este „minat" în munca 
sa asupra literaturii spaniole de 
titluri cu reputație recunoscută 
și deci pus în situația nu prea 
delicată de a repeta, în limba 
sa, opinii emise de alții sau, în 
cel mai bun caz, de a investiga 
părți neglijate de aceștia, ca 
fiind de importanță redusă.

Scriindu-și cartea-eseu, Im
presii asupra literaturii spa
niole, George Călinescu nu și-a 
propus și poate nici nu s-a 
gîndit să emită primul niște 
judecăți deosebite asupra a- 
cestei literaturi. Spirit dotat cu 
inegalată putere de sinteză. 
Călinescu s-a simțit obligat 
față de el însuși să-și încerce 
puterile șl capacitățile sale și 
aici. „Cunoscător specializat — 
mărturisește el — al literaturii 
italiene, și aș îndrăzni să spun 
destul de atent și al altora, a 
trebuit prin natura lucrurilor 
să privesc și spre Iberia și 
masiva Biblioteca de autores 
espanoles a Iui Rivandeneyra 
îngrămădită într-un raft de 
galerie al unei biblioteci ro
mane, a cunoscut acum peste 
douăzeci de ani desele mele

îmbrățișări". Era, după cîte 
cred, în afară de acest motiv, 
și acea pasiune incendiantă 
din tinerețea sa, lesne de iden
tificat în multe din cărțile 
semnate pe atunci, de a pă 
trunde peste tot și de a-și ex
plica în primul rînd lui cul
tura lumii. Căci în Impresii a- 
supra literaturii spaniole se 
simte clocotul unei vîrste se
toase de cunoaștere și acumu
lări. Cartea nu s-a vrut și nu 
e manual didactic, nici tratat 
de catedră savant și rece. E- 
xistă, poate, o anumită sobrie
tate care-i vine bine. Dar pa
ginile cărții sînt în primul rînd 
lumină tînără care servește ci
titorului român neavizat să 
străbată drumuri necunoscute. 
Nu știu nici în Spania și nici 
aiurea o lucrare de factura 
acesteia. Pe porțiuni, da, dar 
pe întreg nu cred să existe. 
Pentru că meritul principal al 
cărții constă tocmai în pre
zentarea acestui întreg, opera
ție deosebit de grea, rezolvată 
însă în mod magistral.

împărtindu-și însă ansamblul 
lucrării pe capitole, în care 
grupează probleme mari — 
onoarea, picarescul, Bachileres, 
literatura marială, misticii, lo- 
cura etc. — Călinescu a izbu
tit să rezolve principalul scop 
al cărții, acela de „tablă de 
materii a unei călăuze spiri
tuale". Și-a putut, în felul a- 
cesta, concentra atenția asupra 
valorilor mari și n-a fost ne
voit să divagheze pe marginea 
unor nume de preț, dar deri
vate (sau mai exact integrate) 
în cele de importantă mare. 
Cineva ar putea să obiecteze 
totuși absenta unor nume scri
itoricești. Iată cîteva care ni 
se par îndreptățite în a-și acuza 
„ultragierea": Lupercio Leonar
do de Argensola (fără fratele 
său Bartolomeu), cel care la 
cumpăna lui 1600, împreună cu 
alții, împotriva curentului, con
sfințeau nașterea unei prime 
școli ’ de poezie aragone- 
ză. Ar urma alfabetic Jacinto 
Benavente, laureatul Nobel pe

1928, cel care mult timp a dat 
cam trei piese de teatru pe an, 
unele, dintre ele — La Mal- 
quierida, Senora Alma etc. — 
depășind cu mult teatrul spa
niol contemporan. Lipsește, de 
asemenea, Becquer, Gustavo 
Adolfo (1836—1870), autorul 
Rimelor și al Legendelor. E 
îndoielnic că George Călines
cu l-a „refuzat", pentru că, sînt 
sigur, nu i-ar fi scăpat ase
mănarea legendei Raza de lună 
cu Lucealărul lui Eminescu, cu 
atît mai mull cu cît cei doi 
poeți aveau și un al doilea 
teren comun: cultura la Ber
lin sau Viena, precum și simi
litudinile dintre o poezie a lui 
Becquer și Coșbuc, ultimul lă- 
sînd chiar impresia că o tran
scrie numai după modelul spa
niol. Nu există după aceea în 
carte nume ca : Fernan Cabal
lero, Rosalia de Castro, Emi
lia Pardo-Bazan, Ganivet, Ra
mon de la Cruz, Gomez de la 
Sorna sau Martinez de la Rosa, 
fiecare aducîndu-și aportul 
totalmente original în litera
tura Spaniei. Absența lor nu 
reprezintă o scădere a valorii 
cărții. Dacă le-am amintit, am 
făcut-o cu convingerea că nu 
săvîrșim o impietate fată de re
gretatul erudit român, ci pen
tru a sugera cercetătorilor ul
teriori, completarea tabloului.

Axat numai pe numele de 
primă mărime, George Căli
nescu va izbuti, prezentîndu-le 
pe acestea, să dea imaginea 
întregului. Calea aleasă în ela
borarea lucrării l-a ferit în a- 
celași timp să repete judecă
țile altora. Chiar dacă în unele 
cazuri aprecierile sale coincid 
cu aprecierile altor exegeți, 
ele au farmecul rar al primei 
descoperiri. Și uneori chiar 
sînt. Dintre ele, reținem în 
treacăt aprecierile asupra pi
carescului, locurei sau onoa- 
rei (la honra) pe care, dacă 
mi-e îngăduit ca specializat în 
problemă, nu le-am găsit în 
nici una din lucrările pe care 
le-am parcurs pînă azi. în 
ceea ce îl privește pe Don

caricaturiștii lumii
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Quijote, de exemplu, mai toți 
exegeții (Fitzmaurice Kelly, Pa
lencia, Valbuena Prat etc.) nu 
uită să amintească preocupările 
renascentiste ale lui Cervantes, 
sau mai exact înrîurirea aces
tei literaturi asupra sa. „Cer
vantes — susține Juan Chabas, 
în Nueva historia de la litera
tura espanola — care atît de 
armonios a fundat în ființa sa 
literară spiritul lui Boccacio și 
Ariosto...".

Discutîndu-1 pe Don Quijote, 
Călinescu dărîmă în mod în
dreptățit această părere, ară- 
tînd că tot ceea ce face Cava
lerul Tristei Figuri e o paro
die a ariostismului (pag. 260), 
iar argumentele aduse sînt de
cisive. Mai mult, analizînd 
tipul caracterologic al celor 
două personaje, Quijote—San
cho, Călinescu emite judecata 
inexistenței termenilor antino
mici între aceștia. „Scriitorul 
— scrie Călinescu — se ser
vește de ei dialogic, strecu- 
rîndu-și ideile, cînd prin unul, 
cînd prin altul, fără deosebire, 
fără nici o preocupare de si
metrie didactică" (pag. 261). 
Ipoteza este de importantă de
osebită, dacă amintim interpre
tarea (vai I, ascultată de atîtea 
ori de studenții noștri) vădit 
restrînsă și absolut falsă că 
Don Quijote ar fi tipul idealu
lui, deținătorul marelui secret 
al vieții, iar bietul Sancho nu-i 
decît antipodul acestuia, pose
sorul unei filozofii practice, 
rustică și cu haz... și totul vine 
în mare parte de la o biată 
pungă pe care Sancho vrea s-o 
aducă Teresei sale, pentru ca 
aceasta să nu-și desfacă mîi
nile de pe șolduri pentru a-1 
chelfăni. Așa să fie ? Dar gîn- 
dindu-se la această pungă sau 
refuzînd să urce într-o barcă, 
Sancho nu face decît să treacă 
tipologic în zona pe care-i stă- 
pîn Don Quijote. $i el visea
ză. Înaintînd pe acest drum, 
George Călinescu exclude ideea 
utimă a valorilor compli
mentare pe care le-ar avea cei 
doi eroi: ceea ce nu posedă 
unul, are celălalt, argumentînd 
succint și imbatabil. Opoziții 
călinesciene de acest fel, pen
tru cunoscători, sînt ușor de 
găsit, pe multe pagini.

Pentru cititorul român însă 
(cartea fiind pentru el scrisă), 
Impresiile asupra literaturii 
spaniole mai au și valoarea ne
găsită altunde, aceea a apro
pierilor pe care, cu mare pa
siune, le face George Călinescu 
între literatura spaniolă și li
teratura română. începînd cu 
Văcărescu, Negruzzi, Anton 
Pann, Hașdeu, Creangă, Emi
nescu, Caragiale etc., toate 
numele noastre ilustre sînt 
amintite aici, într-un succint, 
dar substanțial studiu de isto
rie literară comparată, lu
cru poate nepropus, dar inter
venit pe parcursul elaborării 
cărții.

Puterea de sinteză și stilul 
aproape nuvelistic al cărții re
prezintă însă meritul principal. 
Cititorul cunoaște nu numai o 
literatură dintre cele mai va
loroase, ci și culmile acesteia. 
El află nu numai cum e pă- 
mîntul spaniol, geografic vor
bind, sau arborii, ci și istoria 
acestui pămînt, deopotrivă cu 
sufletul celor care îl locuiesc. 
Află un popor Acest adaus en
ciclopedic face din Impresii a- 
supra literaturii spaniole o 
carte unică.

Scriind-o, George Călinescu 
nota, nu fără un oarecare or
goliu, că în această carte ci
titorul român va găsi „cea mai 
largȘ cunoaștere a literaturii 
spaniole din cîte a putut a- 
vea". Notația este făcută în 
1945, încheind aceste modeste 
rînduri de omagiu pentru pro
fesorul său, semnatarul lor 
constată cu amărăciune că 
pînă azi această cunoaștere a 
rămas singulară. Nici un alt 
titlu de bibliografie română nu 
i s-a adăugat, în afară de 
scurte și neînsemnate improvi
zații. Și sîntem latini...

Darie NOVACEANU

•) George Călinescu: „Im
presii asupra literaturii spanio
le" — E.L.U. — 1965.

POETUL 
MĂREȚIEI 
OMULUI 
da ILARIE ANDRONICOV

A spune că academicianul Arghezi este un poet excep
țional și că e cel mai mare poet al României contemporane 
înseamnă a rosti un adevăr comun, înseamnă a nu spune 
totul.

Căci creația lui Arghezi este unul din cele mai remar
cabile fenomene artistice ale literaturii române. Nu numai 
a aceleia contemporane ; ea reprezintă o etapă importantă 
în dezvoltarea poeziei române de la începuturile ei pînă 
azi. Nu întîmplător, numele lui Arghezi este rostit alături 
de alte nume atît de sacre fiecărui român, cum este 
acela al lui Mihai Eminescu sau al eminentului compo
zitor George Enescu, nume simbolizînd însuși spiritul cul
turii române.

Dacă vom adăuga la acestea că Tudor Arghezi aparține 
în același timp' galeriei de proeminente figuri care au de
terminat relieful și substanța poeziei contemporane, atunci 
e puțin probabil că se va găsi cineva, care să se întrebe 
de ce înscriem cu atîta amploare semnificația aniversării 
a 85 de ani de viață ai poetului, atît de importantă nu 
numai pentru literatura română.

Tudor Arghezi a început să scrie versuri în anul 1896. 
De aproape 70 de ani 'acest nume strălucește pe firma
mentul poeziei lirice. Anii nu i-au ofilit talentul ci dim
potrivă, spre uimirea întregii lumi, în ultimii douăzeci de 
ani, el a început să strălucească și mai puternic. Cititorul 
a putut cunoaște un Arghezi nou și extraordinar. Admi
rația față de un talent atît de puternic și neistovit, atît 
de multiplu în manifestările sale nu te mai părăsește atunci 
cînd îi citești cărțile și începi să-i cunoști biografia.

Vorbitorul, amintind cîteva momente istorice semnifica
tive și referindu-se la cele mai reprezentative dintre volu
mele poetului, a făcut unele apropieri revelatoare. în con
tinuare s-a ocupat de versurile pe care le-a scris Tudor 
Arghezi după Eliberare. în aceste versuri, a arătat vorbi
torul, Arghezi exaltă puterea creației, marile transformări 
socialiste care au schimbat atît de mult relieful și desti
nul României contemporane. Nu întîmplător, răspunzînd 
saluturilor adresate cu ocazia sărbătoririi sale din 1980, 
Arghezi a spus ca daca azi se vede cinstit la loc de frunte, 
acest lucru se datorește Secerii și Ciocanului. Aceste sim
boluri trăiesc în fantezia sa, legînd trecutul de prezent, 
metafora de real, poezia de viată. In versurile lui Aighezi 
secera apare ca o expresie a celei mai înalte legături, care 
există între om și structura universului. „Parc-ar fi căzut 
din cer /Luna nouă-ntr-o livadă/ Și i-am pus un lemn 
miner /Ca să ție bine-n coadă...".

Dar cît de impunătoare este acea carte a lui Arghezi 
pulsînd de flacăra răscoalei țărănești din 1907, răscoală 
care a fost înăbușită m smgele a 11.000 de victime și 
care a prevestit sunetul înalt al zilelor de azi ale Repu
blicii Populare Române.

Cît de aspre și necruțătoare sînt cuvintele lui la adresa 
României burgheze. Cît de simple și profunde sînt veselele 
sale versuri adresate copiilor. Cîtă plenitudine, ce senzație 
de bucurie nelimitată în fața vieții ne transmite arta sa. 
11 citești pe Arghezi și în minte ți se întipărește imaginea 
de neuitat a unui poet cu o mie de chipuri, și în același 
timp egal cu sine. Unic în complexitatea sa, neistovită, 
izbitor de nou în toate ipostazele sale, Arghezi este ire- 
petabil și inimitabil. Cîntarea omului, ciclul care înfăți
șează fascinantul tablou al umanizării omului, al elibe
rării sale treptate de spaimă în fața naturii este o operă 
de neuitat. Celor care sînt gata să dezlănțuie războiul, 
poetul le adresează apelul către triumful rațiunii, al ome
niei și păcii. El este un poet al unor noi relații de viață, 
un poet al marii zidiri.

Azi, la cei 85 de ani ai marelui poet, noi îî adresăm 
felicitările noastre cele mai cordiale, dorindu-i energie 
creatoare, sănătate, ani mulți spre gloria și înflorirea poe
ziei românești, spre bucuria cititorilor săi români și a 
noastră, prietenii săi, admiratori ai talentului său și ai 
perfecțiunii poeziei sale, spre bucuria oamenilor de orice 
neam, dar animați de aceleași idealuri, năzuind către o 
lume în care să nu existe niciodată război, o lume în care 
să domnească veșnic poezia.

Din cuvîntul rostit la Casa Scriitorilor din Moscova, cu 
prilejul sărbătoririi lui Tudor Arghezi.

Ce e nou în 
literatura 
italiană
• Intr-o bibliotecă mînăstirească din Padova a fost de 

curind descoperit de către Claudio Bellinati un foarte pre
țios incunabul al „Divinei Comedii”. Opera e publicată In 
1472 la Mantova de către frații, germani de origină, Georg ' 
șl Paul Puzbach șl e considerată drept una dintre cele 
dinții ediții tipărite în Italia. E un volum de 27 cm. înăl
țime șl 20 cm. lățime, pe frontispiciu cu un mare „N” lu
crat în albastru, roșu șl verde, cu fir de aur. Inițiala aceas
ta este aceea cu care se deschide nemuritoarea terțină 
Nel mezzo del cammin di nostra vita... (La mijlocul dru
mului vieții noastre).

• Printre concurențli la Premiul Viaregglo 1965“ care 
se va decerna anul acesta în ziua de 17 iulie se află șl unele 
nume dintre cele mat notorii : Ignazio Silone, Mario Sol
dați, Tommaso Landolfl, Franco Fortlni etc. Lucrările care 
Intră In competiție au fcst depuse la biblioteca Elnaudi din 
Roma.

« Scrisorile din carceră ale lui Antonio Gramsci, conțl- 
nînd în jur de o mie de pagini, au apărut recent In editura 
Elnaudi, sub îngrijirea lui Sergio Caprloglio șl Else! Tu- 
binl. Ediția cuprinde 428 de epistole, dintre care 119 nepu
blicate pînă acum.

• Revista Cltta, pe care poetul Marcello Pirro o tipărește 
la Veneția, pe lingă prețioase versuri semnate de G. Vittore 
Citton, Antomlno Cremona, Gilberto Finzi șl Felice Pie- 
montese, redă într-unul din ultimele sale numere dezbate
rile înregistrate pe bandă de magnetofon care au avut loc 
la Circolo Culturale Turati din Milano între mai mulți scri
itori despre „Structuralismul de azi în literatură și în știin
țele sociale". Conducătorul revistei este unul dintre liricii 
de valoare ai Italiei moderne. Transcriem din versurile lui 
pentru cititorii noștri acest poem :

într-o zi (de duminică) / va veni moartea să mă viziteze / 
și cu discreția aceea care-1 numai a ei / o să-mi spună că 
s-a Isprăvit. / Nu-i voi putea răspunde ca lumea. / Au să 
mă Îmbrace in haine de sărbătoare, / mănuși albe și ghete 
de lac / și pieptănat bine, i-ol lnspălmînta / pe cei din urmă 
spectatori. / Am să pierd neastîmpărul de a vorbi cu mine 
singur / și graba de a trăi / fără orologii. / Și-n întunericul 
fără de timp al gropii, / voi scrie ultima epigramă / care 
n-o să fie decît a mea.

• în cadrul „Seminarului Internațional al teatrului" de 
la Roma, vorbind despre Teatrul ca fapt literar, Giorgio 
Prosperi a subliniat cu plusuri de argumente șl vervă că 
literatura dramatică nu se epuizează în rama paginii și că 
numai dialogul nu ajunge spre a caracteriza evenimentul 
scenic. El a dezvoltat probleme complexității limbajului 
teatral, care e constituit din gest, din pauze, scenografie, 
costume, decor etc.

• Pe scena „Calo Mellsso" de la Spoleto, în cadrul Săp- 
tăminii poeziei, desfășurată între 26 iunie șl 2 iulie, au reci
tat din versurile lor poeții Salvatore Quasimodo, Pablo 
Neruda, Ezra Pound, Rafael Alberti, Pier Paolo Pasolini, 
Evghenii Evtușenko și Andrei Voznesenski care se află 
acum în Italia, Barbara Guest etc.
• Adunindu-șl în versuri sentimentele care 11 leagă de 

locurile și monumentele ținutului său natal, Marlo del’Arco 
a tipărit recent la Editura Elnaudi în dialect roman volumul 
Roma de răsărit, Roma d apus, iar marele și cunoscutul 
sculptor italian Francesco Messina a... debutat și el cu o 
plachetă care se cheamă Teii parcului.

I. C.
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