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AșUpfâm documentele de partid cu nerăbdare. Acesta e adevărul. Șl de fiecare 
â, lectura lor trezește în noi emoție, mindrie, răspundere șl înțelesurile noastre 
pre etică, despre gîndire, despre estetică și creație se îmbogățesc. Și de tiecaie 
â lectura lor întărește relațiile noastre cu demnitatea șl ne descoperă crtfo ade 
urî și ne aduce și mai pregnant în fața ochilor primul adevăr : aparținem unei 
, care-și rostește mtndru in lume numele adunant litera cu literă dintr-o istorie 
iciumatâ și de multe ori nedreapta. Și ne declarăm deschis, pe iată, iiecare și 
la un lac, solidaritatea noaslrâ definitivă cu partidul care a cules sensurile mari 

uminile istoriei și ne încredințează lumii moderne înalți, demni, posesori de certi- 
inî, slujitori ai acelei cauze care șl-a contopit adjectivele înlr-un singur cuvînt : 
nunismul.
Ială-ne avind în lața ochilor expunerea secretarului general al C.C. al P.C.R., 

arâșul Nicolae Ceaușeacu, la sesiunea Marii Adunări Naționale, cu piiviig la 
3unatâ|trea organizării și îndrumării activității de cercetare științilică și ne dăm 
mia din prima clipă că niciodată în țara noastră nu s-a adus un asemenea elogiu 
eligenței, niciodată nu s-a exprimat cu mai multă limpezime o asemenea Încredere 
capacitatea activă și generoasă a gindirii românești. Prin glasul secretarului său 
aerai, partidul nostru demonstrează rolul excepțional al științei și al consecinței 
active — tehnica — în lumea contemporană, oferind intelectualității noastre un 
cumani de importanță istorică, menit sa activeze, să stimuleze și să dirijeze spre 
spur! foarte precise gîndirea, energia, pasiunea, talentul — potențialul spiritual 
patriei.
In expunerea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă rolul principal gindirii, 

iunii, inteligenței, geniului uman, cerind „grijă și solicitudine față de ceea ca 
le nou în cercetare', atrăgind atenția asupra laplulul că „adeseori ideile științifice 
i nu se cristalizează de la început cu toată claritatea", subliniind necesitatea de 
li încurajate „eforturile pentru deschiderea unor căi noi în știință, cultivindu-se 
rentivitatea și pasiunea pentru originalitatea științifică".

In acest secol in care lehnica evoluează halucinant de rapid, în care apar forțe, 
ergii. Instrumente, de-a dreptul uluitoare, a acorda primatul rațiunii înseamnă a 
âra esența și destinul omului fotr-o lume pindită de fetișismul tehnicii. Nu e mult 
ip de cînd celebrul lizician francez Paul Langevin asistînd la un congres științific 
ernaționai care avea ca lozincă de frontispiciu fraza i „Viitorul omenirii e în 
mică" a înlocuit prepoziția din frază dînd lozincii alt sens : „Viitorul omenirii e 
in tehnică'*. Pentru câ tehnica in nenumăratele ei forme nu este altceva decît repre- 
ntarea plastică particulară a anumitor legi șl formule științifice descoperite de 
țiunea umană. Ea se subordonează docil, în ultimă instanță, acestei rațiuni, lntot- 
auna rațiunea va călători înaintea tehnicii, uneori chiar fără să se intereseze de 
prezentarea plastică imediată a formulelor pa care le descoperă. Nici Pascal 
anipulînd acele zaruri obișnuite, doar colorate diferit, nici Descartes rezolvînd pro- 
ema inversă a tangentelor pe care o aruncase ca o provocare de Beaune, nu s-au 
ndit Ia calculul probabilităților, sau la calculul diferențial și integral. Cu toate 
ieslea, căutările lor izvorite din necesitatea unei estetici superioare care caracte- 
eazâ gîndirea matematică au dus la descoperirea acestor instrumente prețioase 
ră de care tehnica și Civilizația n-ar li de conceput. De asemenea Volta, Coulomh, 
iraday și alții, preocupați să descopere tainele unei misterioase șl necunoscute 
iergil (electricitatea) au Îmbogățit lumea cu instrumente, aparate șl mașini pe care 
le închipuiau destinate altor scopuri. Cind la începutul acestui secol. In plin 

iperiu al mecanicii newloniene, Einstein formulează primele teze din teoria relati- 
lâții, mulți s-au întrebat „de ce?", „cui prodest ?“. Și lata câ, jumătate de secol 
□i tirziu, începe investigația cosmosului care n-ar fi fost posibilă lără formulele lui 
insiein. •

Dar nu e mai puțin adevărat — și aici expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
» Iranslormă întl-uu înalt ape! la generozitate, răspundere și umanism — că știința 
1 poate evolua în stere pure, obsesia unor revoluții științifice poate transforma 
ipra-umanul în inuman ; știința trebuie legată de nevoile practice ale societății, 
imulele ei trebuiesc plantate în spațiu, justețea lor trebuie confirmată de tehnică, 
BVenind prin aceasta o sursă Inepuizahilă de valori, nivel de trai, civilizație, feri
re. Relația aceasta dinlre știintâ și viata de toate zilele care scapără din fiecare 
ază a expunerii, dovedește, lără echivoc, grija partidului față de destinele poporului 
astru, scopul fundamental al politicii sale Îndemnul la aplicație, la transformarea 
leilor în valori cotidiene, la apropierea laboratorului de uzina, indică in același 
mp și calea cea mai sigură de dezvoltare a științei și a tehnicii. Descoperirile roți ti
ll se stabilesc, se fundamentează, se autentifică, se dezvoltă prin intilnlrea directă 
u tehnica. Se naște deci o nouă relație intre știință și tehnică : aceea de fecundare 
iciprocă. De cîte ori necesitatea urgentă a unor instrumente și unelte dinti-o anu- 
dtă ramură a economiei nu a dus, dincolo de rezultatele practice imediate, la rea 
zări teoretice deosebite sau chiar la descoperirea și lundamenlarea unor noi 
omenii științifice.

Din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se desprinde ca un vector Indem- 
ul la îndrăzneală și cutezanță științifică. După ce aduce un omagiu cald, emoția- 
ani. tradiției, înaintașilor, bâtrinilor savant! din această țară, fondatorilor acelor 
coli științifice care fac cinsle României (să ne amintim cu mindrie de Țițeica, Lalescu, 
toilov, Levaditi, Pirvan, larga, — culmi ale gindirii românești), secretarul general al 
artidulul spune : „In știință, tineretul reprezintă o torță de seamă. Alături de ex- 
eriența bogată și competența oamenilor de știință mal în vîxstă, el aduce elanul 

1 cutezanța, indispensabile marilor investigații de cunoaștere științifică a naturii 
I socielâții, progresului științelor moderne".

Cutezanța științifică înseamnă explorarea necunoscutului, traversarea întune- 
iculul CU lulgerele gindirii, transformarea în curbe geometrice și simboluri alge- 
jrlce al acelui sin vast și dur al materiei lui Pascal, dramatica inversiune a datelor 
inul adevăr considerat absolut pe care o face Copernic în De revolutionibus, ulul- 
oarea idee a lui Arhimede care vede in zbor o formulă mecanică și nu un mister 
livln, înspăimîntătoarea viziune a virtejurilor lui Descartes cu care unii savanți 
ncearcă astăzi explicarea microcosmului. Nu există cutezanță mai nobilă, mai gene- 
oasâ, mai adevărată, mai umană decît cutezanța științifică.

Elogiul și primatul rațiunii, menirea generoasă a științei, relația de fecundare 
eciprocă dintre știință și tehnică, îndemnul la cutezanță, sini doar cîleva din nume- 
xasele idei care se desprind din expunerea istorică a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la sesiunea Marii Adunări Naționale.

Cel mai înalt și mai reprezentativ for al țării noastre și-a manifestat adeziunea 
unanimă față de această expunere, legilerind în același timp instrumentul care va 
așuca politica partidului și stalului nostru în domeniul cercetării științifice : Consi
liu] Național al Cercetării Științifice.

Prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul iși exprimă convingerea că 
oamenii de știință „vor ști să fie la înălțimea acestei răspunderi patriotice, aducin- 
du-șl contribuția însuflețită la dezvoltarea științei și a întregii culturi, la înllorîrea 
continuă a socielâții noastre socialiste, la ridicarea vieții poporului român pe culmile 
înalte ale civilizației".
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>Zoe

In png. 3 

dumitre seu- 
bufulenga 

specificul 
national

emil giurgiuca 

punțile 

Prima este fermecată 
Pe cine doream aducea, 
Peste-un pîrîu suspendată, 
Care venea cind voia, 
Puntea dintr-o nuia, 
Intr-o grădină mirată.

A doua, pe-o apă de munte, 
Albă pe stîlpii de fum, 
O fată trecea peste punte 
De la o casă la drum. 
Drumul de soare se umple, 
Pare că trece și-acum.

A treia, cioplită din daltă, 
Sta peste vremuri și-înec, 
Către o țară înaltă, 
Intinsă-nadins ca să trec 
Cu toți ai mei laolaltă.

constanța buzea

apa
Deșteaptă-te picătură de apă, 
Fii nimfă măruntă ia cearcănul meu, 
Să te plîng
Pentru că soarele a înverzit pămintul,
Și sufletul meu se bucură.

Cazi și umple-te de mirosuri, 
Deschide in er viață de flori,
Și dacă astfel te vei întoarce prea repede, 
La rădăcină căzînd,
Azvirle-te-n vînt și drumul tău nevăzut 
Pină la nori, să mă mire.

Mă spăl cu tine și mă pierd,
Cînd era ger ți-am dat drumul
Din sufletul meu.
Vino de sus, te voi prinde la streașină.

E de-ajuns o vijelie îndrăgostită, 
Și te supui roților ei.
Cînd se pornesc oi spre pășune, 
Copitele lor întipăresc în pămint 
Pahare în care greierii se răcoresc.

carte poștală

Jlorența
De sus, de la San Miniate, de unde în 

1885 Nietzsche, aproape orb, privise Flo
rence fără să vadă operei' ei de arta, ab
sent și însingurat, acest oraș melancolic 
pare un imens cimitir. Ceata ușoara a iernii 
învălue vechiul Dom și coliviile de piatra ale 
bâtrînului pod al aurarilor veghează curen
tul Arnoului, spumegind mînios in dimineața 
de decembrie. Veneția era o patimă. Flo
rența înseamnă Reculegere, Ruga, Medita
ție. Pînă aici, bătaia rară, solemnă, a clopo
telor lăzbate greu, urcă parcă, daca un su
net poate să urce pe potecile năpădite de 
iarbă. Cerut e albastru, pur, ca în aprilie. 
Campanila lui Giotto răsare din oceanul 
văzduhului.

Pini și cipri funerari marchează drumul 
singuratic. Turiști străini năvălesc cu auto
mobilul aatre înălțimile de loc ambițioase, 
ce vor fi părut la vremea lor o tribună dea
supra norilâr. Mirosul de benzină, zgomotul 
frinelor, Tumul albastru lăsat în urmă de in
fernala invenție ne scot din farmec. Primar 
al acestui oraș, as interzice accesul limuzi
nelor în Cetatea fui Dante. Nicăieri sforăi
tul agresiv al motoarelor nu m-a agasat 
mai mult. Violenta mișcării și claxonatul 
disperat al celar exasperați de sugrumările 
drumului tulbură contemplarea. Din eroare, 
se circulă cu viteză, deși numai trăsura ar 
fi singurul vehicul capabil să păstreze mă
reția Florenței. Copite de cal lovind dalele 
de piatră ne-or reîntoarce în epoca lui Ma
chiavelli. Totul concură să mâ confirme : 
zbirniitul de motoare anulează șopoful 
fîntinei lui Nepfun, și satyrii de bronz 
ai lui Bartolommeo Ammannati au m 
mișcarea lor ceva ce anticipează in secole 
acest dezgust față de asaltul civilizației. O- 
rașul a fost conceput pe un perimetru 
înausf, piața Catedralei nu mai are propor
țiile acceptate de urbaniștii moderni. Bise
rica Santa- Maria del Fiore este încolțită 
parca de echilibratul Baptister al Sfîntului 
loan. Fără elanul Campanilei, sfișiind cerul 
în 2ilel® luminoase, totul ar părea meschin, 
dar cum să dărimi ceea ce e construit tn 
jur, cînd fiecare piatră e sacră ? O deschi
dere imensă, o piață octogonafă, obținută 
fdră milă în roca galbenă din jur, ar pune 
în valoare marmora albă și verde așternută 
pe ziduri cu un simț pictural deosebit. Că
lătorul ar veni astfel intr-o altă stare de 
spirit spre porțile de aur ale Baptisterului. 
Soarele care ajunge rar și aproape întîm- 
piător aici, ar lumina victorios Porjile Pa
radisului ale lui Lorenzo Ghiberti. Așa tre
buie să aștepți o clipă capricioasă ca să 
observi de aproape, printre siluetele mereu 
numeroase ale turiștilor, reflexele aurului 
lucrat de o mină inspirată...

La Galeriile Uffizi trebuie să mergi pe 
ploaie ca să nu regreți mișcarea in marele 
Muzeu exterior al orașului plin de surprize. 
Atunci, în lumina cenușie a ferestrelor înal
te, poate alegoria Primăverii a lui Botticelli 
va căpăta valori noi. După cinci ani ea îmi 
place tot atit de mult ca și prima oară și o 
prefer Nașterii lui Venus — mai teatrală 
mai compusă, mai literară dacă vreți.

Femeile lui Botticelli, paradoxal, par nor
dice, griul și verdele, expresia încremenită 
și rece le dă depărtare și intelectualitate, 
în mereu repetatele Madone ale acestor 
muzee italiene, obiectivitatea pictorului — 
dulceag în reproduceri — este o revelație. 
Aici, la Uffizi trebuie să cauți mai întîi go- 
blenurile admirabile și-apoi să te lași sedus 
de Michel Angelo, Rafael și Caravaggio (cu 
un Bachus tînâr, feminizat, leneș, flasc și 
exact, privind dezgustat neantul).

Mormîntul Medicilor, cu cupola albastră, 
animata de o pictura prea precisă, cu mar
mora violentă și porfirul întunecat, străbă
tut de vine albe, nu dă, cum s-ar crede, 
sentimentul marții. Lipsa luminii naturale, 
locul pestriț și marile sarcofage de piatră 
nu nasc sentimentul reculegerii. Prea predo
mină verdele insolit, iar scenele biblice de 
deasupra alungă pioșenia. Izgonirea din 
Rai și Ispitirea Evei, chiar dacă coexistă cu 
Crucificarea, nu ou în ele nimic funerar. 
Trebuie să cobori in Noua Sacristie, să vezi 
Aurora și Crepusculul, Ziua și Noaptea ale 
lui Michel Angelo veghind mormintele lui 
Lorenzo și Iulian ca să ai sentimentul 
veșniciei. Totul e alb, vechi, prăfuit. Relic- 
variul e dominat de tăcere ; sfeșnice înalte, 
cu luminări neoprinse veghează pacea mor
mintelor. Geniul și-a pus pecetea pe mica 
încăpere unde monumentalitatea a fost rea
lizata în proporfii echilibrate...

$i dacă vrei să te desparți de Florența 
trebuie să urci la palatul Pitti pe lîngă zi
dul unei case în care Dostoievski și-a scris 
Idiotul și să cobori în grădina Boboli. Se 
aud de departe tîntinile, cu susurul lor de 
apă căzînd in bazine printre amorași parcă 
asudați. Grădinari absenți mai tund încă 
tufele în delir ce nu fin seama de anotimp; 
aici toiul crește nemăsurat în lumină, tran
dafiri nebuni și albi izbucnesc spre diminea
ța incendiată de soarele ce a scăpat de 
învăluirea ceții. Decembrie incredibil, to
rente de lichid argintiu curgînd în cupe de 
marmură, undeva, în dreapta, Arno iși ti- 
răște valurile înspumate pe sub podurile 
grele și un ecou tirziu de clopote ne mină 
pașii spre Piața Signoriei, în Loja căreia 
Perșeul triumfător al lui Benvenuto Cellini 
tot mai amenință liniștea orașului, cu un 
gest războinic.

In acest l°c> adversarii lui Danie au aș
teptat zadarnic sâ-i audă pașii umiliți de 
ziua Sfîntului loan, în urma carului Mone- 
târiei. Mîndruf florentin nu s-a întors. Ora
șul tot poartă stigmatul încercării de a se 
răscumpăra. Versurile sale imprimate în 
piatră stau mărturie pe ziduri. In amurg, pe 
Ponte Vecchio, umbra Divinului plutește o 
clipă, ezitind intre sclipăful vitrinelor și 
amâgitoarea lumină a leneșului fluviu ce-și 
poartă legendele spre un loc necunoscut...

EUGEN BĂRBU
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Cind știința românească e invitata, pe drept cuvfat, ■ nu tâtilae pa 
treapta cumpăratului de inteligentă de la străini, dinti-e dată apare 
înainte-ml formidabila pleiadă a acelor oameni Isteți ai ngțmniî 
noastre care au slujit științele și care, prin foartn înaltul scăpărat al 
minții, au propulsat pînă departe geniul științific național. Iar cind Sfa
tul Țării legiuiește căi $i remedii de a înălța activitatea științific* ro
mânească Ia adevărata sa menire, bărbații aceia dnftcpți îmi si fac cu 
ochiul din cadrele genialității lor gi îmi zlmbeac Intr-an mod fearta 
uman și satisfăcut, lncît distanțele dispar ca prin farmec fi epocile sa 
contopesc, iar ei, promotorii, cum-necum, dar coboară din cadrele sta
bilite de istorie și mă sui pe genunchii lor și, uita aga, discutăm, gi gt 
Simțim între ai noștri, ca intr-o familie mare, reea ca a o chestie Iar eu 
ou por să nu transcriu pe pagină zlmbetul lor prieteRoa de încurajare

Dar să pornim de la Izvoare.
Există in comuna Șurdegti (Maramuregl o bisericsU d* leu. In g——' 

Cf și cuiele imbinărtlor tot din lemn sini făcute ; eUpohuța *cale hts*- 
nci se susține pe o schelă ne Întocmiră armoruoi deasupra căreia tis- 
neste turnul-săgeată pină la înălțimea de 54 metri f^ăflueac record WM 
d;al). Nici vînturile puternice din nord, nici alee arările de terwn m 
smintesc de la locul ei supla minune gotică: autorii acestui miracol teh
nic slot meșterii anonimi ai satului, țărani cu fînnl. barda și nndaana.

Țăranii din cătunul Strimba. Oltenia, au meșterit din lemn o montei 
țărănească, făcîndui o roată mai trimită, una de leein cu palete sco
bite, răsucite in vlrtelniță, cu „Ucaie* peste care cădea apa In scoc j 
respectiva roată, splendidă invenție oltenească, «gte piecursoarea ro
ților Pelton, pe care se bazează turbinele de apă modera*

Un soldat plictisit, din primul război mondial, Stan fi nu știu mai 
cum, ordonanță se pare, ca avea prea mult timp liber. îfi cioplește a 
fofează, o zbîrniitoare pe sfori; el du și da seama, birtul, ca jucăria 
fui este geniala f nainte-mergatoare a elicei moderne, prefigurarea 
acesteia.

Un moț, aurar din Cîmpeni, numit Palade, conelruiagte pe la începutul 
secolului al nouăsprezecelea o ingenioasă mașină -la ales aur, un gleamp 
fără pereche, apreciat de împărăție, prin documenta păstrate drept mira 
maebina, mașina minune, iar autorul acesteia arillax natuialls, mețter 
popojean

Dar exemplele unor atari meșteri, teșiți din comun, numiți și anonimi, 
sint cit frunza și iarba. Pe soiul fertil al acestor năsencitori din popor au 
apărut cei care au avut norocul să logodească înnăscuta loi inventivi
tate cu știința de carte; e vorba de lungul și strălucitul șir al savan- 
ților, al inventatorilor români. Chiar cînd unii dintre noi n-au o repre
zentare exactă a acestor fenomene, lumea științifică mondială vorhegte 
cu înalt respect de babesiile și corpusculii Babeș-Nagri, fenomenul Can- 
tacuzino, efectul Coandă, reacția Spacu, electroscopul Hurmuzescu, becul 
Teciu, procedeul și instalațiile Edeleanu, metoda Filipescu, formula Lon 
(jinescu, curbura Bacaloglu, fenomenql Procopiu, suprafețele șj curbele 
lui Țițeica, sincronizatorul Constantinescu, funcțijle lui Pompei, 
profilele Carafoli, ca să ne referim la un număr rrdus
de cuceriri de faimă internațională. Creareg biosjeolagiei fi 
a sonicității, a unui sistem de geometrie neeuclldiană, introducerea 
bismutufui în tratamentul sifilisului, realizarea primului zbor cu mijloace 
mecanice de bord si construirea primului avion cu raacție, previziunea 
existentei mezonului, stabilirea celei mai precise determinări a echiva
lentului mecanic al caloriei, obținerea da noi claia de combinații chi
mice, elaborarea primului tratat de endocrinologie din lume, toate aces
tea reprezintă opere durabile ale unor savanți și Ingineri niicuți pa 
meleagurile de la Dunăre și Carpați. Nem ai vorbind ci matematica, me
dicina, biologia, aviația, chimia, fizica, sînt domepii In cara ftlinta 
românească se prezintă In chip strălucit. îndeosebi eu date teoretice, 
dar nu In egală măsură co Înfăptuiri practice, lîatoraicite in viață De 
altfel, chiar acesta ■ tațelMul futfdameilal al rara a tu In i an- sonnl 
măsurilor de stat care eu fort adoptate.

îmi amintesc cu plăcere de © stranie obian-jiați a mamei care ta 
apriga ei dorință de a-și vedea feciorul mintos. ag*r la judecată, copt 
la cipățînă, obișnuia următoarele* pe cind plena, tana și fulgera, ori 
batea vînloasa, ori grindina bătea, vreau să zic că natura era dezlănțuită, 
mă scotea, fain-frumușel, In crucea curții, unde înfigea un topor pesta 
care arunca o cociorvă cruce, iar pe mine mă cincilea In cap Ci ub 
linguroi de aramă roșie, spunlnd profetic :

Ler, Ier
Cap de fier. t

Deci, gi grijă, raajânasule. da agerimea mintu tale, pe cars u-a dai-o 
ii de sui, ori mu ui-La, ori cina li-o fi dat-o

POP SIMION

agenda cenaclului „n. labiț“

(92)

Merita cenaclul o seară da fnehe. 
iert așa cum a fost seara ultimei șe. 
dința din acest an. După lecturi de 
buni calitate au urmat discuții a_ 
prinse, dinamice, aplicata poeziilor 
Tlorlcil Mitroi și schițelor Sfnzlanei 
Pop.

Descoperită nu de mult de revis
ta noastră, Florlca Mitroi a străbătut 
dc atunci un drum interesant fi a- 
pariția ei tn cenaclu a avut darul 
de a impună atenției un talent ori- 
0inal. Îndrumată atent, fdclnd ea 
insdei eforturi de organizare a uni. 
versului poetic, tlnăra autoare pare a 
promite o dezvoltare rapidă Deo
camdată ea se apropie lntr-o violentă

do lupta te a ctitorii da obiecta, ofe
rind o floră bogată, sălbatică. de 
metafore.

Sfnziana Pop a citit doud schije 
excelent realizațe Angajate evident 
unor teme sociale, cădind o sub
stanța patetică, prozele au p Ide ut șrf 
i.eu făcut remarci interesante ce 
privire la atmosfera ti ta tensiunea 
lor, precum șl la orientarea spre 
pamflet, (vizibilă fn „Cerea ev ob. 
steeole**).

Anul Literar al cenaclului s-a tn. 
cheiat bine, cu un Început (In poc. 
tie), cu un salt (In proză} t

A. F.

Steaua nr. 1G
Numărul 1B al revistei clujene are 

nu numai seriozitatea pe care o in
spiră acuratețea prezentării grafice, 
d ti. aproape in întregime. un Conținut dntin*

Studiul lui Victor Feiea, „Pompiliu 
Constantinescu- eete o adevărată mo
nografie concentrați «1 esențiali 
Cronicile relevă la D. R. Popescu 
„lirismul structural poetic, care țiae 
de o viziune proprie- (V. Ardeiennj : 

~ B. Papaacn — .lînnil «**!■- 
Mti la Mina Caaaian — «■ 

tare Ui b răcise axă tot mai 
‘ ‘ fi anliliricâ*

— ^Discipti-

In ..ROLURI SCHIMBATE-, Rein
hold Gross crsaază simetrii, Z o po
veste de dragoste de fapt, dar «for
tul partenerilor s pentru echilibrul 
intelectual, preocupări da cultură la 
aceiași nival. Autorul nu a rigid, ba
lansul • In favoarea șl defavoarea, 
pa rlnd, a «roilor, sa evită cu buna 
rezultate tonul moralizator-

Cu „PHONIX- șl „IN TRECERE-, 
Verona Brales eh e pe linia prozei 
de sugestie de bună calitate. In am
bele schițe conflictul e amînat, im
plicarea lui e ulterioară, dramatică, 
o răsturnare neașteptată de situații 
prin optica neobișnuită asupra în- 
timplărilor. Există mx'ta sensibili

-D. _ 
tatei"), 
BOMte __ ________
feros ■ trac Lor a clasică 
(V. Felea : „N. CaziLan 
na harfei").

In schimb, grupajele 
slnt da valori inegale.■ in» us ««JU iuB|aif, ~ ~ *_ «i li- 
lul tar, toate ne aduc dorul de poe-

Sta

C* « t* WMBBtta r «e ti»
- Bcxracua .* • gzato

tril vuuntar himere* acelora ale 
măreției adevărate a spiritului. !n 
poeziile lui Aurel Mu. ftranspun!nd 
stările lirica In comunitate eu Inra 
giniie lumii raale, concrete In car* 
au loc), se simte tonu’ meditativ ti 
predispoziții filozofice Fate o medi
tară calmă susținută de trt r‘ inti
me. Lirism autentic este ti la Ga
briel Pamfil fn poezia ..în larffa-ir.pâ- 
rițle a toimnei"

In celelalte poezii se 
multă luciditate pentru a 
fie ceva fals (la G. Pamfil In catre
nul ..Consecvență- ..culmile- cer;! 
nu s ar putea atinge pe oămfnt) f- 
un silogism cărui 1 se caută îmagihi 
la Veronica Porumb am. fit pent? j 
a nu se spune nimic la Aurel ©»:?- 
ghianu. mai ales în Cin tec tn vre
me-. Poeziile vorbesc despre !jc 
care Insă nu M m arată, su m văd

Veronica Porumbacu In .D*.n ’.â'Jn- 
tru" nu face deeft să numere de 
două ori pină la I — numără nărui, 
ochii, luna, vineolul. nnan’ea — mu 
nlnd o dată că fac larmă, a * 4 
oară — eă toc. Concluzia : la omizi 
înțeleptit „timoții ie aude din *ăua- 
tru-

La Aurei Gurghianu tn ..poma" 
amintită se Ineearcă fosturi ebi’.ar 
nrieteeti. dar faptul el mori ii t a . 
deaeomous în sevele nâ’^i'ntu! r*. 
mine un simplu adevăr mineral *a- 
'maginUe despre viitor sînt dia 
timnul trecut present* tn poezie 
fmal ales .Mdnrila trenat! gara le-s 
vfsrfH.

tate prospețime a tenzațn.or,
■> a«ar* rapidă la mediul uman «a- 
bta«Bi ftuiui • une=— poemaile, al
teori dur. fraza are grație ti dezin
volturi te zimți tot timpul bina ta 
ku;'..mar cevm’r ■ lăturate sur- 
prt-txător

Grxpa'.' de proză a. ultimului nu 
Htăr «Hi revista ..NEUE LITERATUR" 
• m l-rus tendinței lăudabile da 
D ioturi re a unor noutăți interesan
te de tona. ! gi conținut In Ute
re tură.

vrea pi ea
«pure

Aniversări

8ÎNZIANA POP

.Din

1. 1OICA

Neue literatur, nr. 5
XTVX UTB11ATL-». or. 1. oetto- 

br.t 1SB : proci Bl poezia d* calitate, 
un studiu interesant dttpr* •op*w 
tyUe teatziiluj din TraMuvanii. 
eansdaratu asuprs poeziei moder-.e, 

■ iată sumarul pe scurt al rwute 
Frrttamtnam !sd ncetaul de 
srază tncjna ei leva observa ții se
parate.

_ Falsifica toni m piață- se întitu- 
aază nuvela SMBaată de Jatnuca 

W«rttsetmer-Ghtea. Intriga a da ro
man poiiUst : se eaută un falsificator 
d« hani Impbsațuie s!nt aoc'ale. 
Csnrluzu'e- moralizatoare, prefigu- 
reasd us Blid”?gsroman- E vo.ba 
desors o devenire ■ ideilor, formarea 
nnm crez soc-ai Romus Rewu:us_ 
arool do vestirii • un caz llAlatu: să
rac. dar ra'entat ajurd Ib oottul de 
rrafic:aa al Bănal Nattonale bâ.-.utt 
n* nedrept de a f’ falsifica: bani iji 
fac* singur dreptate Dar aprop srea 
**• sd**ăy e o sumă de momente «Ie 
c-arK5eărU la tadtur* eu alcătuim* 
socială, eu falsul lanț de moralitate 
al demnitari^r poli ti elen! în olanul 
fdaflor finalul aste un refuz, a nea 
d ere mă la Idoahi] social bui gttot. 
Slnt clteva episoade romantice Ir a- 
eeastl foarte realizată noveztire. de 
loc anacronice. Inc* ele uter po*- 
zia de bonă calitate a evocării 
Bucurestlului de demult.

Proză scurtă semit BLaras Lăeb- 
hardt. Reinhold Gross, ti Verona 
Bratesch. AproțjierlJe care se pot 
face sînt numai d* talent ti (ta 
*Irstă. pentru el cel* tras numa 
slnt trei DwsoaaUtăti irhaficv a» 
tinete, «vldflit r'itw— •- n-i -m*? 
■utorf înzestrat! desert care crede-n 
că se va mai sene.

Hani Uebhardt e un exploratp? al 
eopilăriei : primăveri de dem ui. tre
ceri de fiori ti de oăsări. mirezrr.e 
tari ale începutului de natură, 
gulrl de copii, neînțelegeri Un ;oc 
pe fundul paharului. moBo-ant 
întoarcerea la poezia primei vtrste : 
dai bărbați vialod In <ata unor eăn' 
eu bere- („DE-ATUNCI") Revenirea 
Ia locul natal e tirrle. autorul e un 
străin eu geamantan si oebelarl fu
murii. Pe-afei au trăit Tante Niet 
Onkel Miehaal. muncitori al pămlr- 
tului. bunica, grădina ei de za nava t 
strivită da trăsurile boierului 
ctE-m.

bb aartMBfi. Mtaoei da 
calhr-ă. rov*ota cmv au avat toc ta 
titBM vrwB- »ea letaat ev prvu- 
«• tibaiftert db tamrta t wrest. U 
•raze a* «eew rttitargi tatii Km pa 
ear* t?««:t ta »s*tar In togă- 
tzsti ra I «tea. 1j*w Ba hr va
m. StatiLM >arta *WteM .Bawavt- 
WriDWm» te*»» eatamt eeaatte m 
«rsM a fort ea tă am ta

B- V

O antologie a poeților 
români contemporani

AM ■ Mura

LYGLA CHIBIȚA

tribuna

profesorului

Suprasolicitare ?

Daw(ta*
tatii «to. —

I • | HM aed gidae- 
îtaFtar — wadlg Bai*»* 
H m ai ta b«fW tortft

tovarășii cărora v-ațl adresat, vl 
scriu.

Sînt părinte a doi capli-alBvl șl, 
ca multi alțl părinți, urmăresc cu 
multă atenția evoluția înv Ițim Incu
lui, citesc In bună parta tot ca apere 
In legătură cu școala ii familia, în 
presă șl In unele reviste da specia
litate. Ca cate da reținut : îngrijo
rarea părinților față de „suprasolici
tarea- la care sînt supuși copiii noș
tri $1, o dată cu el. gi noi părinții. 
Cauza ?

Voi încerca să răspund la întrebă
rile dv.

1) „Credeți că există, efectiv, o pro
blemă a suprasolicitării elevilor din 
clasele mau și in special din clasa 
a Xl-a r-

Categoric : da ! Exemplul : In a- 
ceeagl n următorul program : chi
mia. istoria limba lranccză, latina 
■au matematica, fizica, gc. politică, 
Istoria, geografia, aceasta la secția 
umană i La reală avem de pildă ilm- 
băta : matematica — 1 ore. chimia, 
Limba engleză, limba rusă, șl limba 
română, iar luni ; istoria, fizica, lim
ba engleză, limba rusă si matematica.

Rezultă deci că elevul are de În
vățat duminică unele lecții date stm- 
bătă ca. matematica, limba engleză 
și rusă : de pildă, la matematică
obligatoriu 5B—B8 de probleme, aceas- 
ita zilnic. Trebuie da menționat că 
ta afară de vineri. în foste celelalte 
zile are ore de matematică (5B—«0 
problema).

Ca trebuie să știe un elev din 
clasa Xl-a despre literatura română T 
Operele iul Liviu Rebraanu. M Sa- 
doveanu. Cezar PetreMU. Camil Pe
trescu. Ba co via, Za har ia Stancu, M. 
Preda. M. Sebastian. Tudor Arghezi, 
G. Căi In eseu. Geo Bagla, Nagy Istvân, 
V. Em. Galan, T. Pogovlci, M. Be- 
niuc O. Goga. E. Jebelaanu, M. Ba- 
nus. M. Davldoglu. A. Baranga. To- 
plrceanu etc.

Mai menționez obligația de a repe
ta cele învățate în claaa ix-a. Nu 
am la lndemină toata aceste opere 
necesare a fi citite |i învățate șl 
deci nu pot ști cite mil de pagini 
reprezintă

Dv.. care anchetați „suprasolicita
rea-. puteți ușor stabțlt cite sute de 
pagini rrebuie să citeaac* și să reți
nă un elev pe sâptâmlnl, în afarâ 
de celelalte materii. do asemenea
obligatorii.

Este cazul să mai argț că La eco
nomia politică se prad* din manua
lul „Socialismul științific1-, fără 
însă ca elevilor să le fia Indicat ma
nualul de conspectat.

Este de menționat că elevii trebuie 
să redea intr-o formă corectă și lite
rară tot ce se predă. (£1 uneori — 
vai cum se predă 1 Da la pagina cu
tare pină Ia pagina cutare, aveți de 
învățat...)

1) „Cum Igl împart elevii dv. cete 
M de ore f“

Eate o Întrebare la care foarte 
multi profesori nu vor putea da un 
răi pun* exact. De cc T Pentru că ar 
trebui să facă ancheta printre elevi : 
dar au timp pentru aceasta ?

Un exemplu : băiatul meu, în pre
ziua tezelor, se culcă după ora zece, 
iar în ziua tezelor ■« aeoală la S— 
S.M dim.

Timp „liber- are slmblta da,, tn 
schimb învață duminica.

3) Din cete arătate mal sus reiese 
concluzia dv. : „Totalul orelor de 
car* are nevoie zilnic ai avui dintr-a 
XI a ar depăși cele J4 ora ale zilei".

4) Nu fac* aport. Gimnastică — 
doar la scoală

analiza rea a Uni paihica a elevilor, 
înainta gi după Teze, mu de la un 
trimestru la altul

Deunlzi. tn revista „Contempora
nul-. un profesor cerea predarea gra
maticii chiar șl în clasele superioare- 
Poate are dreptate, dar ce trebuie 
atunci eliminat din program ? Asta 
n-o mal *une

Sau un alt profesor arată, tot în 
..Contemporanul-, că e«e necesar să 
se preda nu numai limba franceză, 
dar șl mal dezvoltat literatura fran
ceză. Dar ca muma trebuia eliminat 
din materie tot n-o «pune.

Propun redacției „Luceafărul" rf 
ia inițiativa organizării unei „mese 
rotunde- cu părinții unor «lovi din 
clasele a Xl-a.

I. CONSTANTTNESCU
BueurtBti

Parcurgtnd vasta antologie din poeziile tui 
Ion Pillat, apărută de curînd, m-am întrebat 
dacă formula poetică a scriitorului, oarecum 
singulară fn peisajul liric romdntic dintre 
cele două războaie, nu attt prin doza de nou
tate cit prin aerul ei conservator, mai 
găsi ecou plenar fn sensibilitățile cantemp£Ta 
ne, Înstrăinate atît da mult dt valarils P^vt 
nite din elaborarea minuțioasă, rfih CtzvlțiTB1 
perfectă a materialului lexical, ți mi.am «ta/ii 
puns că modernitatea ei constă, mai intii^^d 
toate. în gustul rafinat pentru vechime. W

Se poate observa astfel, încă din primele cm 
luri, că poetul c atras de aspectele vetuste* 
însă nu de cele intrate în disoluție, ci de ace
lea care păstrează intact parfumul anilor și 
pot sttrni deci impresia de trăinicie și durabi
litate. Ca atare, va cinta drumul strămoșesc, 
pridvorul străvechi, odaia-ncre.menită-n vre
me, cu liniștea ei de dincolo de veac : „lata- 

adie / In bîzîit de muște, bătrîna melodie. / $icui e același, și-n tihna lut
ornicul rostește clipita de demult — / Da, toate sînt aceleași : le văd și le as
cult- (întoarcere). Simbolul acestei lumi stagnante este rădăcina de copac, 
descrisă eu uoluptate, attt vizuală cit și tactilă, în spirit vădit parnasian i 
„Nod da ndpîrci, șerpi vajnici cît brațul și cit cotul. / Trunchi negru de ba-t 
laur încolăcit și rupt, / Ciorchine da șopîrle, pămîntul dedesupt) surpîndu-se 
in tăind se dezvelesc cu totul" (Rădăcini). Din înclinația spre lucrurile invo-f 
Iute deriud poemele care proslăvesc evul mediu românesc, în imagini ale 
căror linii se desprind hieratic, ca în vechile icoane : „Dar netezind alene al 
rochiei larg fald / Domnița-nlănțuiti de vrăji medievale, / Sub desflorireâ 
serii ce.n juru.i se prâvale, I Ascultă căprioara sosită ca herald” (Solia eăpr^ 
Dârei). La moșia Goleștilor. zările se arată privirii ca niște „Altare largi su
flate tn aur preacurat”, casa e năpădită de iederi, parcul părăginit, răzoarelă 
pline de bozii ți urzici, in sjîrșit „duc toate către moarte” ; cu toate acestea, 
orice glnd neliniștit e îndepărtat din contemplarea pură a poetului, care per. 
cepe procesul involuției cu plăcerea estetului șl nu cu îngrijorarea celui des
cumpănit de soarta precară a lumii. De astfel, starea preferată a poeziei lui 
Ion JHltat este regretul, nostalgia lină și învăluitoare, niciodată durerea, «au 
ura care crispează au/letul și-l smulge din albia calmă a împăcării cu sine.

Întreg satul evocat de lon Pillat ara a existență muzeală, fiind static, re
dus la gesturile rituale de o solemnitate ce ar părea căutată dacă n.ar fi 
imblînzită de un suflu de înduioșare aducînd a sentimentalism.

Antologia, alcătuită de Aurel Rău, deși nu e însoțită de aparatul științific 
corespunzător, poate fi socotită ea un început de valorificare, a poeziei lui 
lon Pillat. fiind precedată de un comentariu suplu și comprehensiv, chiar 
daci nu epuizează toate sursele de Informare bibliografică și nu respectă în
totdeauna criteriile unei analize sistematice.

Nu se poate spune că autorul acestui volum 
nu știe să închege o acțiune, să lege de firele 
ei niște destine, să extragă o învățătură din 
desfășurarea faptelor, uneori cu prisosință- Cu 
toate acestea nu vom găsi in nici o nuvelă a 
sa acea însușire particulari, care să ne faci 
să trecem peste stângăciile începutului și să 
bănuim sub ariditatea formelor pulsul unei vi
brații artistice fecunde. In stadiul actual, 
proza lui Ion Arieșanu este limpede, ostenta
tiv moralizatoare și suferă de corectitudine. Ea 
are numai meritul că încearcă să sondeze un 
mediu care opune încă serioase rezistențe celor 
care vor să.l imortalizeze artistic.

E vădit că pentru zugrăvirea unei lumi te. 
merara, cum este cea a minerilor, se cert vi
goare și înțelegere estetică și nu numai bună
voință etică. Și mai ales trebuia înlăturată 
pentru totdeauna prezumția că putem reconsti
tui din afară, în urma „documentării pe teren" 

un univerș attt dB complex. Ori, în nuvelele lui Ion Arieșanu se mai resimte 
cev« din moduL de a se informa al reporterilor, care slnt reținuți mai mult de 
aspectele momentane, curente și nu de substratul și evoluția cauzală a lucru, 
rilor. De aceea, oamenii prezentați de lon Arieșanu par a fi transplantați de 
pa alte meleaguri, nu slnt concrescuțl cu peisajul, n.au acel fior cosmic 
difuz, care eă urca Cn vinele lor din pămîntul pe care il desferecă.

Pe de altă parte, pasiunile lor sînt mult mai Însoțite de comentariul proza, 
torului, declt dezvoltate organic in corelație cu obiectivitatea faptelor. Că 
analiza piihologici este deficitară, se poate deduce ușar din observarea mal 
atentă a naturii termenilor cu care ea este realizată. Vom vedea că aceștia 
sint împrumutați deseori din domeniul criticii literare, așa incit se crează 
impresia nefericită cA scriitorul conișntBazA caracterul unor personaje întîlnlta 
fn alta cărți. In firea unui erou „rămăsese ceva rudimentar și frust și primi
tiv". O femeie vorbește cu o „vervă sblnteletoare”. Un personaj „încerca «d-l 
sondeze în toate privințele și sd-l miște pe linii sufletești precise de Ia bun 
început" pe altul. Limbajul critic, abstract și sintetic, nu poate înlocui ex
presia concretă, care poate sd individualizeze în adtncime un personaj sau a 
situație.

Vrlnd parcă să depășească ariditatea stilului neologistic, intelectuallzat, pro. 
zatorul recurge și la vorbele brutale ale exprimării neîngrijite, dar rezulta
tele sînt vulgarizatoare. Un personaj era un „microb sportiv feroce, care cind 
punea laba pe cineva nu-1 mai scdpa”, un altul bea apă dintr-o „tftă de metal" 
și iubește o femeie pentru că „nu.i ridica probleme". Pentru că nu slnt pre
gătite de context, care e lipsit de savoarea vorbirii directe, expresiile de felul 
celor citata par aruncata cu lopata.

Cu toata acastea, a In paginile analizate o încercare de a ieși din monotonie, 
prin folosirea unor simboluri, mai ales tn finalul nuvelelor, care au oarecare 
elevație lirică, dar cara nu slnt tn măsură să ne determine a le considera 
reușit* integrale ale ttnărului prozator, ci numai vagi promisiuni.

Vaslle Sandu

IOH 
ARIEȘANU :

trenul 
albastru

Impresiile lui Horia Robeanu au fost trecuta 
prea mult prin filtrul reflecției, de unde au 
teșit secătuite, devltalizate, fără ponderea sen. 
zoriald de care nu se poate dispensa niclcînd 
adevărata poezie. Aparent, poetul lucrează cu 
un material sensibil de necontestat, obținut 
mal ales din concretizarea unor abstracții sau 
intensificarea unor percepții, acordînd. deci alte 
contururi și densități lumii fenomenale. E in
vocată des in poezia sa lumina, care urcă trep
tele de iederă, se împiedecă de zorele, dă tir. 
coaie ferestrelor, bate in ușă cu degetele ei da 
purpură, spală obrajii poetului (probabil tot cu 
degetele de purpură) ce se lasă alintat cu co
chetărie. se poartă, cu alte cuvinte, ca un om. 
Atîta descompunere a Impresiei e de la sink 
suspectă și nu poate porni declt dintr-un PrA 
mare rafinament al simțurilor sau din adoptai, 
rea unei made, cum sc întlmplă de fapt 
cazul nostru. In toate, poetul vede niște ființt 

minuscule, «n fel de homunculi care declanșează mișcările In cosmos, fapt ce 
n.ar displace, dacă s-ar întemeia pe o concepție mai profundă asupra vieții 
ți n-ar ft deservit de o exprimare uzată cat „pasul măsurat al slngeiui prin 
artere; scfncetul de pasăre care vorbește tn somn ; pielea de puf din cati
feaua piersicii ; cărămizile bucuriei ; grumazul răului etc."

Ipostaza predilectă a lui Horla Robeanu e a celui care împarte cinteca 
ți surlsuri, într.o poză de un comic involuntar, avînd ceva din rigiditatea 
atitudinilor luate în fața fotografului : „Îmbrăcat cu haine noi de flori. / pur. 
tfnd pe obrazul verde / o mască de Ierburi ! trec pe străzile orașului / în 
această dimineață de duminică j proaspătă, trezită sub rouă — / șl împart 
trecătorilor surtsuri" („Surîsuri"). Poetul își face și un autoportret cu pipă, 
declartnd candid : „Nu slnt bătrîn — arăt cum n-am fost: tînăr, / deși .sjnd. 
sul cu care ies duminica la plimbare f poate să pară puțin încărunțit" 
portret cu pipă"), pe care crede că l-a avut în timpul insurecției, descrise ir! 
culori de operetă, nelipsind nici „florile puține ale atngelui / cu care alergati 
in brațe" (sic I) — ibidem. £

II cultivă da fapt o poezie de notație, euleglndu.și impresiile cm, B 
calm imperturbabil, vrlnd să insinueze că lumea se relevă poetic șl In • 
anodine. Numai că unghiul aub care acestea slnt surprinse, pentru a da 
iveală poezia lor ascunsă, este cu totul comun șt nu trădează nici un efort 
de subtilitate. Mai trist « că toate bucățile volumului au un aer festiv, con
fecționat, tncheindu-se pe un ton vesel, căutat, care a fost de multă vreme 
părăsit în creația tinerilor, ca fiind neavenit, de vreme ce poezia e un act 
el Indrăanelii și nu al comodității E adevărat că ta pot spicui clteua notații 
fine, cu sugestii neașteptate, cum ar ft : „I.au atîrnat lacătele grele ale dis. 
perării I pe nopțile putrezite tn nesomn f și tapă In pflmlnt / c.o sapă de 
vfnt" (e vorba despre timp), insă ele slnt prea firave pentru a contura un 
talent și a trasa un destin. Așa îneît socotim volumul de debut al lui Horia 
Robeanu mai mult o încercare pregătitoare a cîntecelor viitoare, care vor 
avea 3oate un Junei mai plin, mai definit ți nu se vor pierde astfel In an
samblul lirie atît de viguros al tinerilor afirmați in ultima vreme.

HORIA 
ROBEÂNU

pasarea 
fără somn

C. Anton



specificul național în literatura româna

determinareI
si evoluție
9 ’

îndepărtat ți tainic, vechiul tărim 
tracic a constituit prima zonă a is
toriei noastre și primul strat în al
cătuirea specificului nostru natio
nal. Cu un amestec de respect și 
teamă, istoricii de atunci ai po
poarelor din hazinul mediteraneean 

i Aelatau tot felul de legende și tra- 
L^ftții referitoare la acei locuitori de 
^■laiuri și munți care nu se temeau 
^■e moarte, lăceau lecții de morală 
^■bșma.nilor și Irăiau într-o nobilă 
^Kmplitale. Că nu era vorba numai 
Hee moravuri alese, ci și de o aleasă 
■evoluție de cultură și viziune des- 
r pre lume o dovedește astăzi, în a- 

fară de mărturii derivate din desco
periri arheologice, și tot mai insis
tent afirmată ipoteza că Orfeu, poet 
și muzician trac, i-ar fi învățat pe 
greci artele și le-ar ii descoperit 
misterele.

Iar în plină disoluție a moravuri
lor și caracterelor în imperiul ro
man, în alexandrinismul latin, regele 
dacilor murea ca un erou în cetatea 

| sa muntoasă, înconjurat și însoțit în 
moarte de toți mai marii poporului, 

ifăcînd din gestul său un simbol de 
[rezistență față de cucerirea romană. 
■ Monumentul de la Adam Klisi este 
« una din dovezile universal convin

gătoare pentru afirmarea încă din 
antichitate a specificului nostru de 
popor vechi, prin trăsături somatice, 
costum, particularități de mod de 
existență.

A urmat straiul roman care s-a 
suprapus, cu limba și creștinismul, 
peste cel tracic, făcînd un original 
amestec. Prin cetățile grecești in
trase și o influență specifică de 
spațiu balcanic care se intensifică 
prin legăturile noastre cu lumea bi
zantină. Pe lingă aceasta și cu a- 
ceasta pătrund filoane de gîndire 
platonică, neoplatonică și gnostică, 
dar și un puternic curent de raționa
lism critic, care va reveni, sporind 
vîna critică din cultura noastră.

Aceste suprapuneri au creat un tip 
singular de cultură, cu însușiri deo
sebite în spațiul balcanic bizanti- 
no-slav, cultura românească.

Scriitori și istorici, filozofi și ar
heologi s-au întors mereu, cu ui
mire, spre stratul cel dintîi pe care 
au încercat sâ-I reconstituie cu de
taliile lăsate de descoperiri incom
plete și cu o contribuție bogată a 
intuiției dătătoare și în acest caz 
de binefăcătoare urmări (ca în gîn- 
direa arheologică atît de prețioasă 
a lui Vasile Pîrvan). Toți au căutat 
adevărul pentru începuturile noas
tre disputate și contestate de mulți 
interesați, dar au dorit cu se1e mai 
ales un contact cu sursele creatoa
re ale spiritualității vechi româ
nești. Hasdeu, Eminescu, Pîrvan, Sa- 
doveanu, Blaga s-au inspirat fie
care pentru necesități diferite inte
lectuale, artistic, spirituale din a- 
pusa lume tracică ce supraviețu
iește încă în cîteva mituri. Modul 
de existență pastoral, tipic solar, al 
tracilor a pus început miturilor 
noastre specifice dintre care cel 
mai cunoscut e acela cuprins în li
niile genial rezumative ale Miori

ței. Viața păstorului, petrecută în 
tăcere și așteptare pe coline sin
guratice, ni se arată nu numai ca 
subiect de operă de artă, ci mai 
cu seamă ca mod de cunoaștere, ca 
obîrșie de filozofie și mit. Mitul 
cosmic și atitudinea panteistă sint 
expresii ale unei năzuințe de co
municare cu cele înalte, cu tainele 
lumii mari, de armonizare a indivi
dualității cu cosmosul. Ceea ce 
aveau să încerce titanii și gînditorii 
Renașterii, refacerea armoniei între 
om și cosmos, a schițat ca gest 
umilul păstor trac de pe tâiîmurile 
noastre, fără sfîșieri, fără zbucium. 
De pe colina lui, privind cerul în
stelat șj simțindu-1 aproape (nești- 
ind de ani lumină ori de orbite cos
mice), păstorul a socotit că se în
frățește înh-un fel cu elementele 
lumii eterne (cum i se părea a fi 
natura) și stăpinește astfel tainele 
cerului și pamîntului. De aceea e 
socotit că poate începe și un dia
log cu divinitatea, imanentizînd-o 
(atitudinea aceasta filozofică s-a 
păstrat așa de vie în neamul păs
torilor, incit și Creangă a împărtă- 
nit-o jlusiiînd-o în opera lui). De 
aceea nu s-a temut de moarte, pe 
care a socotit-o întoarcere întru 
cele veșnice, spre acele elemente 
pe care 1© tot privise și- care îi de
veniseră atît de apropiate, încit le 
simțea familiare, înrudite.

De aci s-a tras în literatura noas
tră populară (și apoi în lirica cul
tă) o anumită sete cosmică, un sen
timent puternic al naturii mari. Nu 
e vorba numai de moarte, privită 
demn, fără spaimă, cu noblețe, așa 
cum apare în Miorița, apoi la Emi
nescu (Mai am un singur dor), la 
Sadoveanu (Cum a căzut Moș Ca- 
listru pe Deleleu), uneori la Aighezi, 
sau Blaga. Ci mai cu seamă e vor
ba de o situare firească în marile 
spații ale universului, explorate 
parcă de aproape. Eminescu a lost 
în romantismul european poetul cel 
mai îndrăzneț în această privință, 
pe traiectoria cu care-1 obișnuise 
permanența cosmică în folclor și 
care se vede în Sărmanul Dionîs, 
Scrisoarea l-a, Luceafărul. Și în poe
zia noastră nouă, cosmosul apare 
ca o zonă de loc străină, a cărei cu
cerire e de mult știută și așteptată. 
Extensia spre el este privită ca o 
acțiune firească, în continuarea u- 
nei vechi tradiții de comunicare și 
de aceea este atît de des intîlnită 
ca temă de inspirație, de la Beniuc 
la Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, 
Ian Alexandru ori Victoria Ana Tău- 
șan. IntT-adevăr, în linia aceasta 
a unui adine sentiment al naturii, 
a unui cadru cosmic foarte vast pro
fețind sau însoțind relațiile dintre 
individ și univers, a unei aspirații 
spre absolutul împlinirilor, se în
scrie mare parte a poeziei contem
porane, inspirate din folclor, cu ră
dăcini adinei în cel mai îndepărtat 
trecut al poporului nostru.

Pe de altă parte, Bizanțul, cum 
spuneam la început, a exercitat o 
înrîurire considerabilă de cultură

succes și valoare in artă
Deunăzi, la una dintre ședințele Institutului 

do Istorie și teorie literară — ascultînd comuni
carea colegului Teodor Vîrgolici despre ecourile 
poeziei lui Beranger in literatura română a seco
lului XIX — am fost uimiți de enorma prețuire Pe 
care personalități literare de talia unui He iade 
Rădulescu, Gr. Alexandrescu. B. P. Hasdeu. Al. 
Macedonski, scriitori infinit mai profunzi, mai 
complecși, mai artiști, o acordau modestului 
„chansonnier' al Franței liberale din preajma a- 
nului 1830. Fenomenul e mult mai larg, acoperind 
întreaga Europă către sfîrșitul primei jumătăți a 
secolului. Popularitatea prodigioasă a lui Be
ranger n-a fost egalată în epocă decit de stima 
și admirația pe care i-o acordau capele din 
cele mai luminate ale continentului- Beran
ger nu era numai poetul național al Franței — in 
epoca Restaurației șl opus ei — dar gloria lui 
era europeană, întreeînd-o cu mult pe cea a lui 
Victor Hugo.

însuși Goethe, unul dintre titanii gîndirii în 
epocă, îl admira pe Beranger și-1 socotea unul 
dintre „marile talente" ale vremii sale. Fiind po
menit în discuțiile prilejuite de lucrarea Iui T. 
Vîrgolici, am recitit în Convorbirile însemnate de 
Eckerman, apărute de curînd Ia noi într-o exce
lentă și binevenită traducere de Lazar Iliescu — 
numeroasele pasaje pe care i le-a consacrat 
Goethe. Ceea ce te izbește și aici este că marele 
poet și ginditor îl prețuia mai mult decit pe 
Victor Hugo. Și mai surprinzător e faptul că 
titanul din Weimar îl așeza pe Fr. J. Soret —• 
scriitor neînsemnat, rămas pe hună dreptate în
gropat în cimitirul mediocrităților epocii — cu 
mult deasupra marelui poet francez : „In Miez 
de noapte nu încape îndoială că Soret l-a între
cut pe Victor Hugo ?“

Cum se explică toate aceste stranii fenomene? 
Ele se lămuresc prin completul raport dintre 

și valoarea în artă, raport care e bine să 
'o discutat, fiindcă o astfel de claritate poate 

fi utilă și pentru înțelegerea unor fenomene simi
lare din chiar actualitatea noastră imediată.

O admirabilă explicație găsim chiar în aceste 
convorbiri ale lui Goethe cu Eckerman — care, 
în treacăt fie zis, era un mare admirator al lui 
Bâranger, alături de alți prieteni ai autorului lui 
Faust. Și anume, în felul cum vedea Goethe 
raportul dintre talent, —- ceea ce poate fi ade
sea sinonim cu modă, actualitate — și geniu, 
care înseamnă în primul rînd durată • „Căci ce 
altceva e geniul decit acea forță productivă 

rare iscă fapte vrednice să fie lăudate de na- 
■nâ și de dumnezeu, fapte care au urmări și 
Hăinuie. Toate operele lui Mozart sint de felul 
Baesta. E în ele o forță creatoare care se con- 

din generație în generație și nu cred că 
^■va risipi sau va seca atît de curînd (...).

Phidias și Rafael n-au continuat să in- 
|Rențeze veacurile următoaie ca și Dilrer și 
'Holbein ?"

Exemplele pe care le dă aici Goethe sint cu 
fotul justificate de istoria universală pînă astăzi. 
Spre surpriza noastră iarăși, ele nu sînt singu
rele. In aceeași conversație, printre asemenea 
forțe creatoare în durată, Goethe citează — ală
turi de Humboldt, Frederic cel Mare, Luther, Petru 
cel Mare și Napoleon Bonaparte — pe Beranger 
și pe un naturalist german căzut iarăși azi în 
îndreptățită uitare, Oken. Cum se explică aceste 
erori? în cazul lui Soret, explicația e clară: 
acesta era unul dintre prietenii intimi ai titanu
lui de la Weimar. Cît privește prețuirea lui Oken, 
se poate găsi o explicație în patriotismul lui 
Goethe care făcea aă crească în ochii lui, une

ori chiar nemăsurat de mult, valorile contempo
rane pe care le dădea poporul său. Oricît de 
profund și de clarvăzător era geniul lui Goethe, 
el nu s-a putut elibera întotdeauna de pasiune 
enormă a împrejurărilor personale și locale. Cînd 
Criteriul fundamental e dăinuirea, firește, jude
cătorul suprem e Timpul.

In ceea ce privește însă uluitorul raport din
tre Beranger și Victor Hugo în prețuirea lui 
Goethe, cauzele sînt mult mai complexe. In lă
murirea lor — și insistăm în această lămurire 
deoarece concluziile ei au o valoare de gene
ralitate care depășește cu mult însemnătatea 
lor istorică — explicațiile le aflăm indirect chiar 
în mărturisirile lui Goethe. In primul rînd, vedea 
în Beranger expresia cea mai înaltă a cînte- 
cului popular, a acelui chanson, care constituie 
o dominantă strălucită a folclorului orășenesc 
francez și Îndeosebi al Parisului : „Genul poetic 
al lui Beranger e un gen mai vechi, traditio
nal (...). Cîntecele lui Beranger sint desăvirșite si 
cred că sint cele mai bune în felul lor, mai cu 
seamă dacă le Închipuim însoțite și de chiotele 
refrenului"

Beranger e astfel pentru Goethe tipul poetului 
popular — „fecior de părinți săraci ’, care „n-a 
urmat niciodată la vreo șcală mai înaltă", tipul 
poetului spontan, al cărui taient nativ se mani
festă în consecință cu acea grație și naturaleță 
în mișcări pe care Goethe o aprecia atît de 
mult în poezia populară.

In altă convorbire însă Goethe lace o preci
zare extrem de semnificativă : „Tocmai ciudă
țeniile vremii îl ajută pe Beranger să-și mani
feste și să-și dezvolte talentul'. Cu aceasta, 
Goethe ne orientează spre celălalt factor hotărî- 
tor al gloriei universale a lui Beranger — și 
anume rolul cîntecelor sale în împrejurările poli
tice și sociale ale Franței de atunci, împrejurări 
care erau considerate cu atîta atenție și aveau 
atîta ecou în Europa întreagă : „In fond, Beran
ger prin poeziile sale politice s-a dovedit un 
iei de binefăcător al națiunii sale. După invazia 
aliaților, francezii au avut în persoana lui pe 
cei mai desăvirșit purtător de cuvînt al snnță- 
minteloi lor de năzuire. El le-a redeșteptat în
crederea, amintindu-le de gloria militară de pe 
vremea împăratului (Napoleon) a cărui icoană 
e încă vie în iiecare colibă (...). Acum sub 
domnia Burbonilor se pare că nu-i place (...). Și 
francezul de astăzi cere celor care sînt pe tron 
mari virtuți, cu toate că-i place să aibă și el 
un cuvînt de spus, precum și impresia că 
domnește și el puțin". Pentru Goethe, Beranger 
a fost „cetățeanul”, omul de pe stradă care —■ 
cu un curaj civic remarcabil care l-a costat 
amenzi și luni de închisoare — și-a spus cuvîn- 
tul prin formele tradiționale ale cîntecului galic. 

După epopeea napoleoniană, dinastia Bur- 
boniloi pe tronul Franței apărea ca însăși ex

grecească asupra culturii medievale, 
repusă în circulație în sec. XVIII, 
în vremea stăpînirii fanariote. De 
acolo au venit masive contribuții în 
gîndirea religioasă a vremii, dar și 
în cea laică. Dacă prin limbă și 
tot ce fine de universul pe care ea 
îl exprimă eram legați de lumea 
romanității apusene, dacă prin in
fluențele slave eram leqați de ve
cinii noștri din toate ramurile sla
ve, Bizanțul ne-a adus aluviuni de 
cultură grecească veche și medie
vală, dar și de cultură orientală, 
îndelungatele relații tradiționale 
ale bisericii noastre cu centrele de 
cultură grecească au permis intra
rea nu numai a unei bogate liteia- 
luri religioase, ci și a unei filozofii 
eclectice interesante în care se a- 
mestecau tendințe variate. Idealiste 
și materialiste, platonice, neoplato
nice, gnostice și epicureice. A fost 
apoi deosebit de importantă litera
tura laică venită din spațiul greco- 
oxiental și care a circulat multă 
vreme în rîndurile maselor. în ge
neral trebuie să reținem mai ales o 
direcție foarte puternică raționalist

critică ce a fecundat o anumită în
clinație a poporului nostru spre fi
lozofia naturii și dialectica înțele
gere a experienței, a lucrurilor lu
mii. S-a născut din această întîlniie 
o viziune critică foarte ascuțită asu
pra caracterelor și stărilor sociale, 
o atenție specială ia detaliul semni
ficativ, și care intră în cultura 
noastră ca un component al specifi
cului național, în direcția realistă și 
critică a literaturii românești.

Tot prin intermediul Bizanțului a 
pătruns la noi un tip de narație 
orientală, colorată, hrănită probabil 
cu fabulație siriană, arabă, cu sur
se de folclor asiatic.

Cele două tendințe se disting cu 
destulă claritate la Ion Ghica, dar 
mai cu seamă la Ion Luca Caragiale 
și la mai toți meșterii realismului 
critic Ia noi, apoi mai subliniat la 
Gala Galaction. ț

Viziunea foarte critică asupra so
cietății contemporane, asupra orîn- 
duirii vechi se menține ca un cu
rent continuu Ia creatorii dintre cele 
două războaie și la scriitorii noștri 
de azi cînd se referă la apusa o- 
rînduire. De altfel Zaharia Stanca, 
I. Lănciănjan, Eugen Barbu, în parte 
și Marin Preda, continuă specificul 
nostru național. Uneori și la Arghezi, 
deși poet, intervine un mod de gîn- 
dire și expresie apropiat.

Pe de altă parte, lunga noastră 
existență istorică desfășurată sub 
semnul luptelor și vicisitudinilor, a 
pus și alte peceți pe tipul uman so
cial, peceți care s-au răsfrînt în cul

tură trăind un anumit climat «paci
fic. Cînd păstorul s-a fixat și a de
venit plugar, au început pentru ol 
luptele naționale și sociale, de a- 
părare împotriva năvălirilor neîntre
rupte, a numeroșilor agresori din 
afară, si de menținere împotriva 
oprimatorilor sociali dinăuntru. Se 
formează tipul de țăran luptător, 
producător și erou al unei literaturi 
specifice, preponderent militante. 
Răzeșul român a dat și literaturii 
culte interesante specimene de eroi 
de care e plină opera lui Sadovea
nu și a produs și pe unul din cei 
mai mari scriitori ai noștri, pe Ion 
Creangă.

De altfel, și întregul romantism 
românesc este o mișcare angajată 
în slujba cauzei naționale și so
ciale seculare, iar literatura lui do- 
bîndește tot mai ascuțit caractere 
critice și militante. Tradiția se împli
nește cu prisosință în conștiința de 
scriitor militant care la noi nu e 
nouă. Și Bălcescu, Kogălniceanu, 
Eliade și Hasdeu, Eminescu și atîția 
alții au avut-o. Iar între literatura 
populară și romantism stau croni
carii care și ei mînuiau spada ca și 
pana, și scriau între două lupte pen
tru apărarea pamîntului strămoșesc, 
cuvinte triste, dar și de îmbărbă
tare, despre greul destin istoric al 
neamului nostru. Dacă ne gîndim 
bine, există chiar un umanism româ
nesc în care militantismul alcătuește 
o trăsătură esențială pe care mult 
mai timpuriul umanism occidental 
n-a cunoscut-o.

In literatura noii noastre orîndu- 
iri se împlinește, ca în mai toate 
domeniile de activitate, în Împreju
rări fundamental schimbate din 
punct de vedere economic, social și 
ideologic, o veche atitudine tradi
țională, o trăsătură distinctivă, atît 
de subliniată și permanentă, îneît 
intră ca o componentă în specificul 
național al culturii noastre, militan
tismul făuritorilor ei.

Umanismul cronicarilor, ca și ace
la al oamenilor culturii socialiste, 
vine de la latina umanifas și de la 
româneasca omenie. Celui din ur
mă i se adaugă însă coordonatele 
gîndirii întemeiate pe certitudinile 
științei, precum șl acelea ale dez
voltării integrale a individului.

Așa și specificul național, nu ca 
noțiune poporanistă, ci ca sumă a 
însușirilor esențiale a notelor alcă
tuitoare ale sferei de existență na- 
țional-social-culturală, se întregește, 
se desăvîrșește în vreme și sub 
orînduirea socialistă pînă la ideala 
imagine pe care o exprima Emi
nescu prin gura unui personaj re
voluționar din „Geniu pustiu" : „Aș 
vrea ca omenirea sâ lie ca prisma, 
una singură, strălucită, pătrunsă de 
lumină, care are însă atîtea culori. 
O prismă cu mii de culori, un 
curcubeu cu mii de nuanțe. Națiu
nile nu sint decîl nuanțele prisma
tice ale Omenire)".

ZOE DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

presia despotismului mediocru șl pretutindeni ae 
aștepta ca un semn de nădejde pentru toți răs
turnarea lor. Din realitate, Beranger devenise un 
simbol.

Cu Victor Hugo era altceva. Exprimînd ab
solut aceleași sentimente, dar la modul cutremu
rător al artei sale incendiare prin «clipirea ima
ginilor, în cadrul unei estetici noi — aceea a ro
mantismului francez, a egalei îndreptățiri a uri- 
tuluî în împărăția artei — Hugo îl speria pe acel 
care devenise acum seninul, măsuratul, clasicul 
Goethe: „E un talent remarcabil, dar, din păcate, 
cu totul prins de nefericitul curent romantic al 
timpului său, care îl îndeamnă ca, pe lingă 
atîtea lucruri frumoase, să reprezinte tot ce poate 
li mai urît și mai nesuferit'.

Beranger și-a făcut deplin datoria către pa
trie, la vremea sa, prin cîntecele sale. El merită 
ca atare, istoricește, toată stima ce i s-a acordat, 
iar succesul său în epocă e foarte explicabil 
Dar „ciudățeniile vremii' — de care vorbea 
Goethe — înălțîndu-1 atît de sus nu l-au putut 
menține acolo, cînd ele s-au transformat în al
tele. In locul lui, a crescut steaua lui Victor 
Hugo, ca poet al revoltei și mîndriei naționale 
a Franței.

La un moment dat, l-a întunecat și pe Hugo, 
ca romancier, succesul lui Eugene Sue. Dar 
Victor Hugo a lamas, fiindcă el însemnează o 
durabila valoare în arta. Estetica lui, revoluțio
nară odinioară, astăzi e clasică, liindcă e un 
fapt durabil, generator de idei, în sensul dat 
de Goethe. Întrebat care e cel mai reprezentativ 
poet al patriei sale, un mare scriitor al Franței 
din secolul nostru a răspuns fără nici o ezi
tare : „Helas 1 Victor Hugo".

Istoria și explicația succesului surprinzător al 
lui Beranger în epocă nu constituie numai o 
problemă de istorie literară, ci își au mereu 
actualitatea lor. Fenomene de acestea, de dila
tare bruscă, uimitoare, a gloriei unul scriitor 
dincolo de hotarele țării și literaturii lui — unde 
iși avea rosturile lui și răspunderea unor cqrințe 
vii ale momentului — se mai întîmplă și astăzi. 
Victimile sigure ale acestui fenomen de modă 
sînt tocmai aceia care — uitind că trebuie să 
lie înrădăcinați în propria lor literatură — își 
caută succesul în mimarea fizionomiei literare 
a unor glorii din alte țări și chiar din alte con
tinente. Chiar cînd acești idoli de epoca sînt 
veritabile și uneori mari talente, imitatorii lor 
din alte climate literare sînt pindiți de același 
destin epigonic. Duritalea situațiilor de viață și 
de expresie din opera lui Faulkner, de exemplu, 
sint nu numai explicabile, dar într-un lei chiar 
impuse de condiția umană într-o țară capitalistă 
cu specificul Statelor Unite. Umorul fantastic — 
în tenebrele lui, în fond, o tormă a disperării — 
care fascinează azi atîta în opera lui Kafka pe 
unii scriitori tineri ai contemporaneității noastre, 
își are sursele ascunse în situația unui om ca 
el în fostul imperiu habsburgic. Asemenea ta
lente, legate indisolubil de condiția umană 
din patria și epoca lor, pot ii desigur obiectul 
unei lecturi cutremurătoare, pot li admirați, dar 
a lua trăsăturile specifice ale operei lor ca rețetă 
de succes sigur e o capcană lără ieșire. Gr. 
Alexandrescu, Eliade, Hașdeu, Macedonski l-au 
admirat pe Beranger, dar nu au rămas imitatorii 
lui. In cursa gloriei lui trecătoare au căzut epi
gonii : un Ionică Tăutu, un Sion, un Dăscălescu. 
Judecata posterității i-a prăluit fără urmă, cu tot 
succesul de care l-au avut și ei la vremea Iar.

OVIDIU PAPADIMA

PAVEL DAN:
scrieri

Dacă ar fi trăit, Pavel Dan ar fi avut astăzi 58 de anî 1 Și dacă ar fi avut niște condiții 
Cit de cît mai omenești de viată, ar fi putut trăi. A dorit aceasta din toată ființa Iul, cu a 
panmfi aproape tragică, cu o încredere cum rar mi-a fost dat să întîlnesc la cineva aflat în 
pragul morții. Scrisorile sale, publicate mai întîi în Tribuna de Mircea Zaciu, sint o mărturia 
cutremurătoare. într-una din ele adresată lui Ion Breazu, Pavel Dan scrie cu un sentiment 
al tinereții pustiite „...eu am trăit o viață atît de amară și de chinuită, că mă îngrozesc nu
mai la qîndul că ar trebui să. o înceapă altcineva de la început*. A murit, la 2 august 193?, 
cînd împlinea 30 de ani, o virstă la care alți prozatori abia se apucă serios de 
scris. A lăsat în urma Iul o operă valoroasă, care anunța apariția unuia dintre cei 
mai de seamă prozatori români. Deși s-au făcut cîteva ediții postume, nici una n-a 
reușit să ne dea imaginea globală și unitară a creației lui Pavel Dan. în anul acesta dispunem 
pcntiu prima dată de o ediție aproape completă, aș zice chiar completă, fiindcă nu lipsesc 
din ea decit niște mici însemnări ale autorului. Datorăm acest lucru unui istoric literar 
serios si competent, Cornel Regman, care a realizat.în excelente condiții o ediție cu adevărat 
științifică, insolită de un aparat critic divers și bogat (glosar, note bibliografice și variante, 
indicele numelor personajelor, nume de locuri — localități, ape, forma de relief, țări etc. — 
întîlnite în proza iui Pavel Dan), precum și un amplu studiu introductiv consacrat vieții 
și operei eutorului. Studiul acesta e, in fond, o densă micromonografie, bazată pe o temei
nică cercetare a operei, tipărită în reviste sau rămasă în manuscris, a corespondenței lui 
Pavel Dan, a mărturiilor scrise sau orale «le celor ce l-au cunoscut, a mișcării literare din 
epocă si a creațiilor spirituale ale oamenilor din ,,Cîmpie“. Mișcindu-se cu ușurință în 
peisajul literar al vremii și în istorie literaturii românești, Cornel Kegman fixează cu exactitate 
locul lui Pavel Dan în dezvoltarea prozei noastre, lî definește specificul și originalitatea, făcind 
comparații îndrăznețe de o netăgăduită justețe, deși unele surprinzătoare „...fiecare detaliu,
— scrie Cornel Regman — fiecare notație, fiecare obiect chiar se însoțesc la Pavel Dan de o 
poezie densă si profund evocatoare a vieții țărănești, pe care n-o mai întîlnim decit în poezia 
lui Octavian Goga. Cu precizarea că, la Goga. elementele existenței țărănești cunosc o 
proiecție mitică și simbolică, în timp ce la Pavel Dan extragerea poeziei din lucruri na 
Învederează un artist al exactității aproape vrăjitorești, sub privirea cărixa cel mai umil 
obiect se animă și-și dezvăluie «viața-lăuntrică».'

Prin datele pe care ]o conține, prin rigurozitatea filologică cu care » fost întocmit!, 
ediția aceasta ne înlesnește o înțelegere.mai temeinică și mai exactă a personalității unui «editor 
atît de înzestrat.

De la Pavel Dan nu ne-au rămas formulări estetica, mărturii de credință care «2 
enunțe limpede idealul său artistic. Din articolele care analizează creații folclorice (Baladei* 
haiducești: Cic/ul iui Pintea Viteazul, Ciclul NovSceștilor, Motivul „Lenore“ în poezia populară 
ardeleană}, descifrăm interesul și pasiunea cu care acest fecior de țărani sărmani de prin 
părțile Turdei se apleca asupra bunurilor spirituale «le strămoșilor săi. „Idealul lui —« scrie 
Miha, Beniuc în 1939. în revista Țară nouă. într-o evocare călduroasa, mișcată de duhul 
prieteniei și de aceia al unei categorice admirații — era să dezgroape din sufletul poporului 
acele bogate comori de viață care te zguduie prin profunzimea, prin dîrzenia si puterea lor. 
N-a avut vreme să scoată decit cîteva bucăți din minereul sufletesc al poporului, acestea sînt 
insă aur masiv-. Pavel Dan se anunța. într-adevăr. un talent-viguros, un artist serios, capabil 
să ducă mai departe strălucitele tradiții ale prozei ardelenești care a cunoscut Un Slavici, 
uu Rebreanu și-un Aqirhiceanu. Un scriitor matur, grav, preocupat să descopere în lumea 
satului conflicte esențiale, izvotît® din exploatare din nefericita lăcomie de pămînt și da 
avere ce-i vrăjmașește chiar pe membrii aceleiași familii, asmuțindu-1 — cum se întîmplă 
tn zgudui-loarea nuvelă Vrcan bultînui — pe fecior împotriva părinților. împrejurări ca moartea, 
priveghiul ori ceremonia îtunormîntâlil, asupra cărora prozatorul s-a oprit da mai multe ori 
cu un remarcabil talent, nu devin generatoare da treglc, ci sînt folosite ca un reactiv, menite 
sa declanșeze în eroi stări semnificative : egoismul, indiferenta inumană, avariția sordidă a 
băgaților din neamul Urcanîlor, tara morale care se vădesc cu prilejul înhumării bătrînului. 
Si în alte nuvele ele Illi Pavel Den întiloim personaje din aceeași familie, așa îneît acesta 
narațiuni par episoade ale unui roman încă nescris, „cartoane-studiu pentru o mare compoziția
— cum le-a numit G. Călinescu în monumentala sa Islorie a literaturii române de la origini 
pinfl In prezent. Buc. 1941. p. 846.

Schițele și nuvelele lui Pavel Dan însemnau, neîndoios, o preparata pentru opera gran- 
d.oasă pe care rivnea să o înfăptuiască, la care visa de eni de zila : un roman cuprinzător al 
Cîmpiei Ardelene. Avem toate indiciile că un asemenea roman s-ar fi putut realiza. Da 
altfel, ultima nuvelă, Iobagii, — pe cara Pavel Dan a scris-o pe patoj unui spital, înainte de « 
cădea răpus de o hoalfl îngrozitoare —, conține pagini de largă respirație epică și fixează 
momente de matură observație. E de neuitat gestul pe care-1 s&virșește de pildă, văcarul 
Popuța, cînd pătrunde înl cămările grofului, din castelul cucerit de țăranii răsculați : „In gura 
cămării sa ivi pe neașteptate Popuța, văcarul, ca de obicei cu hîta lungă, înflorită, în mină. C1nd 
văzu încăperile nesfîrșite plina de slănină, vasele cu mere, «uncii» atîrnate de tavan și toată 
marea de bunătăți înșirate în vreo patru camere, mari cît «urile, i se tăie răsuflarea, Se 
așeză moale pe cel dinții hicru ca fi Venî la îndemînfi și începu să plîngă.

— Doamne, zise el. atitea bunătăți pot fi pe pămintul Ista «firac I
In jurul lui începură să rida.
— Dar voi cum ați ajuna sici 1 întrebi el ștergîndu-sl lacrimile cu dosul minți.
— Am tot dat cu securea, bade Popuța, șl ne-am pomenit aici.
înaintea lui erau înșiruite vreo patru butoaie cu unsoare. Atîta unsoare I $i el nu tăiast 

nn porc în toți ceî treizeci de ani da cînd era însurat. Era sărbătoare mare în casa lui cînd •• 
qăsea o lingură de unsoare ca să-și înșela mămăliga. §1 aici eia atîta 1 Cum ședea ai se uit« 
la unsoare, privirile îi alunecară în jos, «pre opincile crăpate de secetă. Deodată sări sprin
ten și, punînd mina pa gardine unui butoi, ae cufundă în unsoare pini ia brîu. Și începu 
să joace înfuriat.

— Amu. na, mîncați și vă «aiurați I
Unscarea sărea «lari din butoi, se tăuia prin odaie, o călcau în- picioare, duclnd-o în 

toate părțile, El însă tot mai înfuriat «Iree în buloi, adăpindu-«i opincile, «tergindu-și « 
dosul mîinîl lacrimile fli strigind

— Amu, na, mîncați, opinailor, «I vă lăturați...*
Dind viată unui episod dramatic si eroic din răscoale lui Horia, nuvela aceasta ru 

personaje atît de bine creionate e luminat! de bucuria izhinzii si de flăcările mîniei populare 
pe care Pavet Dan a zugrăvește magistral.

Se conturează în scrisul Ini Pavel Dan. atît cit am.avut norocul să se împlinească in nuvele 
ra Priveghiul, 1/ duc pe popa, Urcan bătrluul etc:, un univers artîstic.și o.galerie de tipuri etit d» 
reprezentative și de o etit de profundă originalitate, încit întîhundu-ne din.nou cu ele, prin 
ediție lui Cornel Regmen, na încearcă «i maTviult sentimentul-nenorocului «3» «-1 fi pierdut «?■ 
ce devreme.

*

ION ROTARU:
eminescu și poezia populara

Cartea aceasta, ieșita din. trude depusă de Ion Rotaru pentru alcătuirea unei te2e de 
doctorat, abordează o temă asupra căreia s-«u oprit, mai în grabă sau mai sistematic, Și alti 
cercetători prinlre care : llarie Chendi, Artur Gorovei, Bogdan Duică, D. Murărașu, G. Călinescu, 
Perpeisicins. Meritul ei este de a însuma cu spirit critic și discernămint toate datele cercetă
rilor anterioare, de a Întreprinde exegeze nai. dintr-un unghi mai cuprinzător șl înlr-o viziune 
deplin științifică, bazată pe Iile ea că „... interesul lui Eminescu pentru poezia populară sa 
integrează în preocuparea lui, mai generală, de viața poporului...* tnscriindn-se, 
astfel, Intr-a lungă și nobili tradiția a literaturii noastre culte. Dar RntarU A^plo- 
rea2ă tema pînă în ultimele ei nuant«. însă nu în sine, ci cu scopul de a contura, po 
aceasti coordonată, personalitatea eminesciana, în toată uluitoarea ei complexitate. Se schi
țează mai întîi biografia lui Eminescu,- înslstîndu-se asupra datelor care atestă timpuriile sale 
legături CU mediul rural, CU producțiile folclorice, cu viata Si limba poporului. Se urmărește, 
apoi contactul cu creația populară din diverse culegeri, mai cu seamă cu aceea a Iui Alecsan- 
dri, insistîndu-se îndelung și documentat asupra climatului național și european, în care 
Îndeosebi scriitorii romantici și revoluționari se apropiau de creația maselor populare. Din 
cercetarea «tentă a unor asemenea date 6e trage concluzia îndreptățită că Eminescu nu a 
fost un simplu culegător de folclor sau un teoretician detașat al acestui gen de creație, ci un 
om de geniu și în Hceaslă îndeletnicire, întreprinsă din unghiul unui mare poet care, convins 
de excepționala valoare estetică a poeziei celor mulți șî obidiți, a înțeles să-și extragă 
mijloacele artei sala din Izvorul ei nesecat, asimilînd-o profund și organic. Aici găsește autorul 
cărții una din sursele esențiale care alimentează caracterul național și popular al poeziei emi
nesciene, factori ce-i asigură Interesul întregulai popor și merea ei perenitate. De altfel, 
Eminescu însuși credea despre sine acest lucru : „Dumnezeu] geniului m-a sorbit din popdr 
cum soarbe soarele un nour de aur din marea de amai“ (Ms. 2245, f. 18), și nu numai despre, 
sine ci și despre „marele brit* cînd scria : „Shakespeare e într-adevăr poet național fiindcă prin 
toată opera lui e leqat de popor și, inspirîndu-se din literatura populară, a ajuns să conceapă 
întocmai ca poporul : cum vede'. (M. Eminescu : Scrieri politice și literare. Minerva, ed, 
Scurtu, vol. I; 1905, p. 39?).

Socot a nu greși afirmînd că cercetarea lui Ion Rotaru din prima parte a cărții sale 
(Concepția Iui Eminescu cu privire la poe2ia populară și la rolul ei în creația artistică) este 
pătrunzătoare și exhaustiva din punctul de vedere al documentării. Partcn a doua a lucrării 
ridică, însă, probleme mult mal dificile, de car« autorul însuși e conștient, operînd cu pru
dentă și un simt metodic ce uneori îi tocește spontaneitatea. Se cere remarcată totuși 
și aici ,concepția largă a autorului despre problema raportului dintre literatura populară și 
cea cultă, in speță poezia eminesciană, raport care nu e circumscris numai Ia date ușor 
depislabile motive, imagini, prozodie, limbă, personaje, ci e extins judicios la viziunea asupra 
lumii, la ceea ce el numește „duhul- creației. Elementele populare pătrunse în opera lui 
Eminescu sint urmările pe trei direcții : In căutarea unei mitologii românești, în domeniul 
basmului, ți. al poeziei lirice. Autorul aduce în aceste capitole un vast material faptic, stabi
lește relații certe, exprimă ipoteze demne de luat în seamă, face sugestii interesante care pot 
deveni temele unor noi cercetări. Se demonstrează printr-o analiză temeinică faptul că structura 
intimă a temperamentului poetului își spune răspicat cuvîntul în preferința pentru speciile 
lirica aîe creației • populare si în special pentru poezia erotică, asimilată atît în basm sau 
in poem, cît și în elegiile sale. In anume poezii (Doină, Ce te legeni..., Revedere) Eminescu respectă 
cu strictețe formele populare de versificație șj natura imaginilor, elaborind, totuși, „variante" 
proprii, în care poetul a pus sufletul său de artișt genial. Dar — scrie I. Rotaru la pag. 
247 — „elementul liric popular pătrunde în mod aproape involuntar și pe nesimțite în poeziile 
In formă așa-zis cultă. Incepînd cu Lacul, Dorinfa, O, mamă, etc. și terminînd cu Mai am un 
singur dor. In «test ultim caz nu mai poate fii vorba neapărat de «motive populare ca atare», 
identificabile în enuise culegeri, cit mai ales de o atitudine lirică tipic eminesciană în care 
toluși absorbția elementelor folclorice se face simțită". _

Cartea lui 1 Rotaru aduce prin, ținuta ei științifică șl-estetică o imagine mai bogată și 
mai completă asupra celui mai mare poet român, contribuind totodată la limpezirea unei pro
bleme fundamentale a literaturii noastre culte, care constă în raporturile ei intime cu folclorul. 
Căci, poate nici o altă literatură nu s-a dezvoltat în ansamblul ei înfr-o intimitate atit de 
mare eu creația populară, ca literatura română. La noi, fenomenul folcloric e o realitate vie 
pentru popor si- continuă să fie o sursă permanentă de inspirație pentru autorii culți. Din 
această perspectivă, ne apare încă o dată «tît de luminos îndemnul secretarului general al 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Ceaușescu, de a ne orienta spre „izvor, nu spre ulcior'.

Venind după volumul VI din monumentala ediție « lui Perpessicius, caro cuprinde bogata 
activitate eminesciană în domeniul folclorului, studiul lui I. Rotaru apare în contextul biblio
grafic al exegezei pe aceasli temă, ca o contribuție substanțială.

I. D. BĂLAN
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Mai fntii să vă arăt au bățul 
Cala trei părți de apă 
Care se văd foarte bine 
In oasele și țesuturile mala : 
Apa e desenată cu albastru. 
Apoi cei doi ochi, 
Stelele mele de mare. 
Partea cea mai uscată, 
Fruntea, 
Continuă să se formate zilnic 
Prin increțirea 
Scoarței pămintului.
Insula aceasta de foc a inima, 
Locuită, dacă nu mă înșel. 
Dacă văd un drum 
Mă gindesc că acolo trebuie să fie 
Picioarele mele, 
Altfel drumul n-ar avea niciun rost. 
Dacă văd marea 
Mă gindesc că acolo trebuie să-mi fie 
Sufletul, altfel marmora ei 
N-ar faee valuri.
Mai există desigur 
Și alte pete albe 
Pe trupul meu, 
Cum ar fi gindurile, și Intimplările mele. 
De miine. 
Cu simțurile 
Cele cinci continente-ale mele, 
Descriu zilnic două mișcări : 
O mișcare de rotație in jurul soarelui 
$i una de revoluție 
In jurul marții...
Cam aceasta este harta piml 
Care va mai sta o vreme desfășor?lă 
In fața voastră.
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Cu toate că se află in rai,
Adam se plimbă pe alei preocupat și trist 
Pentru eă nu știa ce-i mai lipsește.

Atunci Dumnezeu a confecționat-o pe Eva 
Dintr-o coastă a lui Adam.
Și primului om atlt de mult i-a plăcut această 

minune, 
Incit chiar in clipa aceea
Și-a pipăit coasta imediat următoare, 
Simțindu-și degetele frumos fulgerate 
De sini tari și coapse dulci 
Ca de contururi de note muzicale. 
O nouă Evă și răsărise in fața lui. 
Tocmai își scosese oglinjoara 
Și se ruja pe buze.
„Asta e viața 1“ a oftat Adam 
Și-a mai creat încă una.

Și tot așa, de cite ori Eva adevărată 
Se întorcea cu spatele,
Sau pleca la piață după aur, smirnă și tâmiie, 
Adam scotea la lumină o nouă cadină 
Din haremul său intercostal.

Dumnezeu a observat
Această creație deșănțată a lui Adam.
L-a chemat la el
Și l-a izgonit din rai 
Pentru suprarealism.

butoiul
Luăm in brațe butoiul zilei
Și îi dăm cep
Sau il impușcăm la intimplare,
Să ne gîlgiie lumina
Pe ochii, pe gura și pe fruntea noastră, 
A celor însetați și obosiți
Care am făcut istoria omenirii 
Pe jos.

Și-ncepem să jucăm in jurul butoiului, 
Legănind niște eintece.
In care se repetă de-a valma 
Drumurile, războaiele, femeile 
Și alte cuvinte fără sens.

Și-neep să ne placă tot mai mult 
Viața și mama ei de viață I 
Să le facem cu ochiul
Și mai împușcăm un butoi
Și încă o mie...

Și nici nu știm cind ni se înmoaie
Oasele
Și cădem cîntînd
In diferite moduri de moarte
Și plutim pe valurile de lumină,

Breu trei bctivtl car* ■•manau la
tre ei, și o lato. Fata avea pfcu! 
caitaulu tdiat «curt, bâi*țil U dâdtau 
multâ atenție, ți ea zimbea tot tim
pul, Iți adunai» ml in ii» pa piept ■> 
zlmbaa cind unuia, cind altuia, dat 
băieții nu se oupârau, luseaeiâ co
legi, numai afli. Teimlnaseiâ «coala 
profesionala, acum mergeau pa șan
tier ți iți iâceau c mulțime de gn". 
ți bucurii, mai multa bucurii dacii 
griji.

Cind „dlntul” a inliat !n compar
timent, bâieții ți fata au tăcut, i-aa 
făcut loc sâ treacâ spre feraaatrâ 
ți l-au cercetat pe furii. „Dineul' 
era bâtrin, avea pungi verzui sub 
ochii bulbucați, și buzele li tremu
rau fâtâ Încetare. Uneori iți «ter- 
gea colțurile gurii cu a batiitâ albă 
foarte find, dupâ cum a observat 
fata In șoaptâ. Tot fata i-a văzut 
și pantofii roșii cu talpd gioaaâ da 
cauciuc cărămiziu. La costumul ne
gru perlat cu grijă, la cămașa din- 
tr-un material alb cu dungi abia de 
le deosebeai, la cravata de mătase 
cu nodul umflat ascuns sub gulerul 
ascuțit — pantofii roșii n-aveau nici 
o noima. Ei au limțil că pantofii 
roșii cu talpa groasa de cauciuc 
cârâmiziu n-aveau nici o noimă — 
și au devenit puțin triști. Intti s-a 
întristat fata

— E slab și bâtrin — a spus ca. 
ferindu-și sub palma mică zi infec
tul fugar.

— Alta a avut niscai făbrieute — 
a zis apoi unul din băieți, dar fă
cea pe grozavul, maieu făcea pe 
grozavul băiatul acela.

— Și vie a avut, și case a avut — 
adăugă mai tare un alt băiat nu
mai ca să facă și el pe grozavul 
Iar acum e o rămășiță fizică care 
călătorește cu a doua și sâ nu se 
vadă ca-i e greață, se ascunde In 
spatele ziarului.. Ăștia «-au ascuns 
totdeauna, dracu' sâ-i ia!

pescKze sz? se: tar e« eee- 
lalp șâ da acnee m paris sis. H3 
oncuL eiv tee prsx Xrt &

■cnuaaJ dicm in vfzfal 
deodaid ea rzpea șe m 
pe pavasem. Erei 
do icnim, dni .4!aa«â' u
eu aba. ea «l

sl trabzia sâ 
sa£arz2 :•«*- 

■c- nsa foia
C±sl_x.-t Oeta ae :a vahxi — dar
■■ âud iiok ■
pc_s= pdx>xea pa as Hesl-a
ea. tecre.-_

■»ad± sa pcaaaroiT- țn-
’xz k ctaaai'- ca sa-
dâ=aer_a laaascz. S; iote acoaae pd-

o păpușă atît 
de frumoasă

schiță de constantin stoiciu

fie tari, pilă \a <mâ devei_>c:â 
to tas: putu mei ax best Amec 
..dineul' Ineâ n-*i Hrean Iac pen
tru o Mrimâ da timp In su£er_, }or 
Dar mai tfrxju ei «i-au amintit cd pe 
iember !1 așteptau griii st bueunz. 
li au vorbit despre ce are eâ be. 
apoi au min cat. și au vorbit dm nou 
despre șantierul care i aștepta, iar 
-impui trecea repede mm su băgau 
dl Mamă cind trecea

— Eu HJ-am luai păpușa cu nune 
a 2is deodată fata, ii băieții au zim
bri In; alegă tort dai dintre ci se băr-

p_K O-z se r_d_=â Iz p:=ocre
®. m Iztc-anc zz spztaÂe oâ vodă
aiwr-: Clid B’.az'.eaiă rccliîs s 
Izdreapss rcc.-ele «Lrmecn*

— V-4S apae să • — sase
tava lz*:rzjxz.-se braic Tizea pă- 
pîua de xjiivsc k o trecu prin fața 
fiecăruia si tiecare vtan b~ne că era 
o păpuși dte d.rpe coiora'e iz??.- 
te cv o săpnM focr.*
dar era pras proaeă pe care c 
răcuse fera. — n bă_aăa au 'mpizs
deoparte xepăsarea «i eaîzrelege rea

Ier prefăcu ti r au ixbuenit f> rit 
Hi dea n teta mu cind păpușa în- 
tr-uz dazs cinau și atunci m auzi 
vocea .^zstriu*'.

— E o păpuși frumoasă, spunea 
2 i-!'. dar et nu auziseră din pri

cea m.pâ auziseră puțin mai ttriiu 
U sâ .diurni' IșA făcuse dec-
daH Ioc !z ■arierc’ lor.

— E o păpesâ frumoasă, extrem 
de frumoasă, spunea „dineul*, și ei 
s-au «penat ca de ceva știut, dar 
neaitepta- s s-a lăsat linlftea, se 
auzea kst țăcănitul roților și ră- 
euEaroa apnzsâ a fetwL

— Mu o deloc frumoasă, niae 
!arz Inso* ta axvidi păpușa în plasa 
se baga;* Am spus de la început 
rî z. o deC«c îremnaiâ — mai 
z_se — s: ee spanase tare. Ui sim
țea fovfad grăbită tn piept,
se asesă si Isi dune palmele la 
csAl

lmctri lăsaseră capul în jos erau 
la le-l de spenau ca si tara, nu vro
iau s-c nrass dar erau ia fel de 
sșer.a**. ascultau tâcăn tul roților 
r. rdsa'tsxea aprmsâ a fetei, si nu 
sanrz re eă mai krod. si ce să mai 
<p-ad $; deodată unul dintre ex se 
urcă pe banchet. ;>ă păpușa dm 
clasa de bogaie. ii ar ană reehitn. 
I :ndrvpH cadrele «Irmoase, m
•are t

— Mâ*. ta . -ei* Uitslt-vt ce 
'-moașă e păpuia earn' Nuar 

ni ctl-v* sâ vedeți eî* e de frumoa
să pâpuia acum _

Se uitară tot: ’a păpuși m văzură 
că acum păpușa era Intr-adevăr fru
moasă. era Ioane frumoasă acum, 
atit de frumoasă cum nu mm văzu
seră In viata ior_ St izbuemiă în 
:is. Numai păpușa aceea atit do 
irumcasă. m . dfaru!* nu rideau Dar 
.-cranle fără viată n-au rfs nicio- 
dmâ-

momente de mihai vișan

TEODOR BOGO. - Fior, (ul«i)

ploaia
Fugea pe marginea apei »£ichlult 

de ploaia rece. S-a alezat aub o sal

cie, cu gbidul ci va tl la adipoet 

După o vreme, dnd îmbrăcămintea

I e-a lipit de oorp, a Început >1 În

jure toate sălciile de pe pămlnt. Le 

Înjura frunzele tnguste și se scărpi

na in oap.

Degetele au găsit creștetul uscat.

joc
Era fntr-e vinari în vinerea cind 

copiii m apnli |i dtnrine3» pe pi
cioare fi mert cu Cori U biserici 
si treacă de trei ori pe sub masa cu 
Crtetoa...

Rămași sinfuri (mamele se spo
vedesc «ub petmfirul popei și se 
roagă în fața icoanelor) copiii încep 
acela|i joc: jocul de-a răzbairxl. 
(Tații lor slnt soldați de-adevirate- 
lee). Fiecare avea arma lui: pac î 
pac I pac 1 — pușcașii, prrr I prrr 1 
prrr ! — mitralierii, bum ! bum f 
bum I — tunarii Uuuu ’ -— ăștia 
voiau ai fie avioanele, dar treceau 
pe rlnd la pufti, la tunuri, la mitra
liere. Avion e mai greu să fit

în vinerea aeeea, cind taberele 
erau împărțite, deasupra bisericii 
au apărut avioane, avioane adevă
rate.

Mihai s-a suit pe zidul bisericii și 
cu mîna ridicată a strigat:

— Eu slnt generalul I Doborîm 
avioanele 1 Atenție, foc !

Copiii ochiră cu mîinlle înfipte In 
cer.

— Pac I pac 1 pac I Prrr ! prrr 1 
prrr I Bum ! bum I bum 1

Avioanele s-au apropiat, parcă 
vrfnd să treacă ți ele pe sub masa 
Iul Cristos.

Din vinerea aceea strada n-a mai 
avut nici tunuri, nici puști, nici 
mltralfere,

învierea s-a făcut la altă biserică.

pasența
Qnd vin de la serviciu, proprietă-

— Să vă dau o pasență?

întotdeauna ti ie* pasențele. Azi, 

nu știu ce au cărțile, nu vor s-o as

culte. A dat de trei ori :

— Ce ți-ai pus In gînd, .tova» 
rășe“?

E prima dată cind îmi spune to
varășe.

— Să nu vă iasă pasența, „doam
nă" !

ION SOFIA MANOLESCU

poem prin livezile iernii
Pgntru înfrumusețarea muncii și a poemelor mele rămase neicrise 
te-am luat lă-ți arăt stropitul de iarnă al pomilor fructiferi, 
te-am luat să-ți arăt curcubeele albe prin livezile iernii.
Fluturi de mică ți-am presărat prin crengile soarelui, 
eurcubou de emulsii lactee iți înalț in peisajul horticol, 
cind gerul iți mușcă-n obraji trandafirul sălbatic.

Numai răsuflarea ta îmi încălzește neasHmpărul inimii. 
In evantaie albe, in evantaie albastre, în evantaie galbene, 
soluția pulverizată străbate prin crengile copacilor negri 
cind lăncile nichelate pătrund printre ramuri coroana stufoasă 
și tu fini întinzi pe cadranul surisului lăncile suprapuse 
ca razele reci perforind din adine einteeul nostru teluric.

Cind va începe fuga umbrelor alungate spre hotarele nopții, 
numai zăpezile miinilor tale vor mai intirzia pe cimpiile Dunării.
Imbăiați in soluții, congelați in pojghița albă a zilei, 
pomii vor străluci dansind in vitrinele de celofan ale iernii 
pentru einteeul pe care ți-l voi dărui ție și dragostei, 
pentru frumusețea lucrurilor și □ poemelor mele rămase nescrise.

Sunetele înghețate ale crengilor și risul prea alb al zăpezii 
se vor sfărma in neliniști ca elitrele arse ale insectelor 
și numai einteeul tău îmi va mai aminti de privighetorile dimineții, 
îmi va aminti de apropierea primăverii și dorința buzelor tale 
cind rodul bogat al livezilor viscolite de flori in aprilie 
ne va întoarce sărutul pămintului prin iarba înaltă.



gheorghe pituț
a noi in curte

Poeziile de Început Ale Iul Gheorghe Pituț au constituit un debut matur, praflfurtnd 
hotlrlt o Împlinire. Ele impun, din capul locului. In peisajul atît de diveri a] liricii actuale, 
un nou poet profund gl original, cu un timbru al lui, cu o viziune gravă, cu un univers de 
Imagini distinct, prin care se exprlmft, o dată cu sufletul poetului, $1 coltul de tari In care a 

Wizut lumina zilei. Născut In regiunea Crișana, in satul Săliște de Belug, In zona dealurilor 
hăduroase, peste al căror pămint sterp, vara zornăie soarele și lumina bate asurzitor, iar 
B|n> gem viscole și urlă dihănii, Gheorghe Pituț legi timpuriu din vremelnicia copilăriei In alt 

intrînd, ca pădurar, în împărăția tăcerilor din munții Bihorului șl-apoi. ca tehnician 
^^Kc, In pădurile seculare ale Maramureșului.
^^Amannntple acestea biografice explică însăți substanța sistemului său de imagini, In 
H^^kunctia cheie fi frecventa cea mai mare o au termenii împrumutați universului silvestru, 

în remarcabila suita lirică : Singur, pădurarul, Cl $1 în poeziile de o rară frumuse 
Păduroșii, Luna, Fuga de alb, Portret, Mit, In care se realizează o osmoză perfectă 

lumea pădurilor. Venind dintr-o zonă silvestră. în care oamenii, „păduroșii**, tră- 
după legile grave ale naturii, Gheorghe Pituț nn prezintă peisajul In Chip paJte- 

* viziunea populară, în relații organice, complexe și Intime cu viața sufletească 
itr-un asemenea climat, trăiește mal definit pe coordonatele mari ale timpului 
kaisajulul in versurile poetului e un mod de a se exprima pe sine, căci In 
Kt e posibilă o prelungire a omului în natură șl o integrare a naturii In sfera 
■ur> de o tainică mitologie populară, in interiorul căreia, nn om, privit fn- 
^Kază atît de intim naturii Incit poate deveni ușor șl firesc un brad ca-n 

om obișnuit de InaJt / cu ochi adinei și / parcă ascunși de lumină, / geo- 
^^Lintă de piatră / cu o jumătate a trupului vie / fi cu cealaltă pe un trunchi 

brad / trăiește ca paznic al muntelui /.../ Un mare sculptor ar trebui 
I^Knai lipsește/ decît un picior / sunător / fi-o să devină brad In curînd".

e absolut completă de vreme ce șl Intr-un arbore oarecare se poate 
umană, ca-n Mit, unde se reia ldeea că, demult, un zeu minios a 

semn de răzbunare. „De atunci poporul de stejari / primi In flecare I 
H^^Koaptea pe îngheț stejarii / de-oslndă răsuciți pocnesc amar șl îndurare

de o mare suavitate. Dor, In care sufletul are o torțl uimitoare de • 
SK^^^Kinlle lumii, minat de setea tuturora de a nu fl hotărniciți de vramel- 
XKgg^^K. la constatarea In care ghicim nostalgia lumii silvestre : „Mamă, n-ai 
K^^Kăpostesc mistreții. Sufletului să-l însemn / Umbra morțli, calea vieții". 
l^g^Ktul, atit de legat da pămint, nu e totuși, un teluric zgronțuros î 
I^^^^Kaflat „la vlrsta clnd se ascund poteci / Șl crește drumul aspru in 
KK^^K căi multiple șl diverse, e răscolit de chemările Înaltului și de urnele 
^Hn^Korința lui ajunge uneori la antipodul aceleia a Iul Hyperion, in star* 
KgS^Kurlrii pe o oră de iubire. "* - ------ - ” — ”■*»*
KSg^Kdln stele șl tinjegte după 

(exceptional spus — n.n.) 
KK^^^Koțl ar vrea Ia toți Ji*l dor 
KH^^Ksvbou ev *.

poet care se stimează șl
Ui. puc*> „lsvui, va u %.»■■■ —-  ------— -- —

I^B^Hcătoare, de toate zilele, ca șl In scrisul său pe care-1 prevăd peren. O 
IK^^K. cuvînt. Pituț nu-și Îmbracă glndurlle șl sentimentele cu haine vechi, 

știe cărui curent sau al cine știe cărei mișcări literare depășita, 
după nu știu care modă năpădită aiurea și ea de molii. Substanța 

I^^Knțe românești, In sensul cel mal curat aJ cuvintulul, Pituț se vt«« 
să fie puternic pătrunsă de un spirit popular șl național. Berami- 

i^Hnire ale sensibilității, ale glndlrll șl ale exprimării E rafinat și nneori 
■ de vigoarea vieții ! poezia sa e plină de experiența nemijlocită, de 

senzații proaspete, dar nlclcînd nu e ternă șl nu are aripa obosită d« 
I^Wtenslune lirică și adeseori dramatică, poezia lui Gheorghe Pituț e *“”***; 
jMImpilnîre umanț comuniști. ., ._____ _ .
^Elcatî\6c“titorUorTversurîîc tul Gheorghe PftuțVau fixat în mintea 
■ de a fi tipărite, ascultfndu-lr-------- — — — *---------‘ - *-------
P11 al ” ------------------- ------
beorghe 
)ul 
vel luaputere»

Cit

Pe Hyperion îl chema pămlntul, pe Pituț 
„o lungă luminare" : „Știi pamintul nu mi 
către stele / M aș desface de pe osii f Și 
/ Di o lungă luminare / Nu să moară, nlel

_^_n Mvv. ___ ___________ _  stimează șl cititorii prin neștirbita exigență
|K"un” poet*?,tăcut ca o lebădă" — cum ar zice Lucian Blag^a. —manv 
■^^■căsuaie, uc îu.ic »■ —.   ....   - .    ------ -

cuvînt. Pituț nu-șl îmbracă glndurlle șl sentimentele cu hajne veefii, 
^^■clne știe cărui curent sau al cine știe cărei mișcări literare depășita, 

după nu știu care modă năpădită aiurea și ea de molii. Substanța 
■Ințe româneștf, în sensul cel mal curat al cuvintulul, Pituț se 
Mrâ să fie puternic pătrunsă de un spirit popular șl național, nerami- 
Kire ale sensibilității, ale glndlrll și ale exprimării E rafinat și ■neor]
■ de vigoarea vieții ! poezia sa e plină de experiența nemijlocită, de 
K senzații proaspete, dar nlclcînd nu e ternă șl nu are aripa obosită de
■ tensiune lirică și adeseori dramatică, poezia lui Gheorghe Pituț e tonlea,
■oaspăt din păduiile de brazi, răscolind In cititor setea de viața, aspirația 
împlinire umană, comunistă..........................
rare în ciuda strădaniilor țțparului^Oa aja "£***• ț!*.?

_________ Ic numai — cu doi ani în urmă — la cenaclul 
Universității din București la cenaclul Lahlș", *1 revistei
Pituț nu e doar au tor nl unor poezii ; e] a UB poet, un poet Ia toata

In curînd prima Iul carta de poesie șl ta vei convinge

I. D. BĂLAN

singur, pădurarul...
I

Nu mâ pot contopi cu pădurea 
dafâ In paia mea pa deplin.
De-alci a| putea trimite 
versuri 
cetdțli cu oamsil, 
iezise cu vlnt, 
cu ploi mărunta, stupida 
care-mi umplu (oara armai da opA 
și mă pătrund ptaâ-n măduva oaselor. 
V-ap puiea scrie cu ella o tartan!
cind arborii dezrădăcinați
sa încalecă.
țl-ml plac talgerele, 
e are-mi Joacă aerul la nn pas. 
vuet primordial 
cînd trupul meu sașie 
In acord cu dezlănțuirea te bal A 
din jnr.
Deicarcâ-ta dezechilibra
al lumii, 
te-aștept cu toți parii 
dilatat! ca hamxnrilo. 
■â ne unim tartunDo

n

Bomba de ginduri 
po|l eâ ajungi, 
cum cred ca vor fi oamenii 
etadva. yl fârâ de gr at

Ce lumini, ce sltatâ gălâgie 
trebuie sâ fie 
acum prin atașele lumii. 
Pe scoarța tnxncfatarilor 
In noapte 
descoperi cile o paid 
albâ 
fi poate acestea stat urmele 
prin care 
l-al rănit cu gindul.
Buba te sperie dintre crengi, 
cărările lug 
pe sub țipete stranii, 
rădăcinile lagilci-ard 
pe oase bătrine șl cranlL

m
Nu șliu ce vor fi lâcind
stelele seara 
clnd tșl iremurâ depărtarea ipfS mine 
inslnufnd neputința 
de a le stxlngo la piept;

Dar noaptea clnd 
Inlâșur pâmintul cu sofiei 
șl-1 mingii înțelepciunea mută. 
scâplnda-1 apoi 
pe orbita In care n-a obosit 
de la-nceputuri, 
II simt pe jumâlate 
mulțumit 
câ poate privi oleic 
prin mine.

Ce «tal Iu, Izvor 
Împietrit Inir-un ochi cristalin, 
aleargă mai repede, 
marea așteaptă 
plina proaspăt 
la picioarele oi.
Nu mal umezi fermenții din humus, 
putrezesc frunzele oricum.
Dar teamă am.
doamne, 
clnd vei ajunge la mare 
plin de nămoluri cărunte, 
va ști ea 
câ demult clnd oral 
hâlejandru.
aveai ochii llmpesl f

IV
Soarele —
aici In păduri, clnd singur
trec
prin văile sale, 
mâ neagâ, orbindu-mâ. 
Pâmintul b al lui, 
descoperit de el, 
arborii rugindu-se la el, 
șerpii lunecâ sub degetele salo, 
apele sar la bulboane, 
do pâslrâvil colorați de el, 
nu mal vâd nimic nou 
ce n-a văzut el — Soarele meu, 
dușmanul meu ta descoperiri 
ptnâ la capăt, 
clnd lui 1 se va lua putința 
zâ ne mai vadâ...

V
Pe valea stelelor 
trec iar lâcuf 
și arbori] vorbesc In UTma mea. 
Un punct enorm 
Iți îasft umbra iul de aripi 
peste lume, 
apare rar 
ca loga unui geniu râu șt mare 
deasupra mea — vulturul. 
Sa am acuma funii repezi 
țintlle zdravăn jos 
sub rădăcini

șd-orel^rHa sas
pe gital mltanritd negi», 
cred c-aș stmp 
cum se unește 
c-un zuruit do oeil grele 
din maica lai pâmlntal 
și-ax trece legănat 
printre cetăți salaxe 
spre alte taml ta eeșdtaia.

VI
Sini la vtrria dnd
na mal exm loc 
șH maro păattatal. 
aar ■■ mâl am loc.
lintițele mâ ea (topesc, 
mâ legheenle-n mine.
lax nn mai tmeo nimeni 
d»-0 vreme 
prin zingnrâlalea mM 
pe care-o topeec peatie alții 
ta clipele mele mp rome 
Neapărat 
se cere desprindoioa 1 
Chiar dacâ oasele mele 
stat ta bunâ parte, 
de lemn noduros și ascot, 
trece prin ele 
un vint de lumini 
dinspre marile porturi 
Aud cum bate *
noapte do noapte 
o toacă ta vlrtal pâdnzfl — 
plecarea.

vn
lalâ-l slojaril bâirtal 
czno-an Irffli șapte salo de aL 
tamogoși In coroane, 
n pafima ccrutal 
pe caro nn V-au ajuns ; 
lâdâdnile Jos râsâralo-B 
legendele evului medln 
Șl crengile cancerale 
de tanlUe-e caie-ailraau 
trupurile eredcllOT.
latâ-l lăstare ați de tartunâ

ea niște bAtrinl dta natal mea 
dapd ee l-a cnpttai 
o noapte adtacâ ;
sl mflee rotila
Carului maro, pe ger, 
o sd-l poarte 
spre cea mal noagrâ stea.

vin
In piscul muntelui eâțâiaf 
talâșru vena cu minunile el 
șl-o ploaie do rafiei cAzut 
las peste lucruri dta oehL

Pe cresta las anii mei splniurațl 
ori zburlnd prin amurguri cu Iezii 
a tatâ mi-a crestat tatz-o si 
neliniști șl spaime In glnd.

Lupaalcâ tlnârâ dnd mâ ptadecd 
sfredelind ta mine cu ochii, 
n-a! vărul cumva mal departe 
eoifi plndfterl dlntr-un alt anotimp ff

Lucitorii mol șerpi cu otzavA 
efnd curelele v-am pas psile piept 
la Inteazeore n-a sA mat știți 
ș! mâ veți hibl eu vealn.
PrietoBo, care te-nșunibeel ta slnguiMate 
Iubește prospețimea aceasta do vlațA, 
pe mine mâ fulgerâ altfel de placări 
râaturaate-n adlncurl de sufiet.

IX
Din tâceil nefirești
vâ vorbesc
E toamnâ cu fum 
p!nâ-n culele minții. 
Rovollat stal chiar 
șl pe aceste frunze 
ce cad 
metalic sunînd, 
niște clopolo parcă 
atunci clnd se-așoasA 
firesc 
pe umerii mol, 
confundlndu-mâ 
eu pâmtalul 
mult prea devreme.

X
?tlu eâ ce apropie 
plecarea mea 
■pro cetate.
Antica mamă — pădurea 
ml-a pus Izvoare 
bogate ta suflet, 
vipere otrăvitoare 
la hotarele 
mele cu dușmanii, 
de aceea pot sa las calul meu 
șl pușca mea pentru altul, 
sâ urc intre voi 
ca un faun vinjos 
cu lnlma-n palme 
pentru viitorii prieteni.

Dimineața de tot madam Ignătes- 
cu ajutată de Ion așeza covoarele 
pe bătător, iar Ion le bătea cu pal
ma de nuiele ori cu bastonul. Praful 
se înălța ?i se întindea ca o ceață 
în toată curtea. Iepurii se răspîn~ 
deau speriați, găinile se retrăgeau 
indignate in fund, spre cotețe. Cîi- 
nele lui madam Ignătescu lătra. Se 
isca o hărmălaie care-i trezea pe 
toți chiriașii. Madam Năstase își a- 
ducea și ea covoarele. O fereastră 
se deschidea și, dinăuntru, o voce pi
țigăiată susținea că o femeie gravidă 
are nevoie de liniște. Asta o înfu
ria la culme pe madam lgnătescu. 
Berta n-avea bărbat și pe deasupra 
mai era și obraznică. Ion lovea cu 
îndirjire covoarele și ridea cu fața 
năclăită de praf și sudoare. Gospo
dinele ocărau, înghițeau praf și stră
nutau. Madam lgnătescu își punea 
mîinile în șold. După aceea venea 
lăptăreasa ocrotindu-și ca pe un 
prunc bidonul cu lapte. Ce prăjărie! 
Moș Căpriță ieșea din cămăruța lui 
cu sticla pentru lapte. Tușea (de
monstrativ) pînă se îneca. Veneau 
și alți locatari să cumpere lapte. Ion 
nu se sinchisea, lovea și mai cu sete 
covoarele. Vocile se înăspreau, se a- 
mestecau. Vocea de trimbiță a lui 
madam lgnătescu se ridica deasupra 
celorlalte. Cîteodată, tot atunci, so
sea și gunoierul cu talanga lui ră
sunătoare. Lăzile cu gunoi erau tî- 
rîte prin curte cu zgomot îngrozitor. 
Începea o altă ceartă, că doar nu era 
numai madam lgnătescu sa dea 
bacșișul. In sfîrșit, madam Ignătes- 
cu își căra covoarele in casă; ma
dam Năstase n-avea decît două, și 
Ion, ostenit, le scutura mai de mîn- 
tuială. încet-încet vacarmul se po
tolea. Găinile se întorceau cu pas 
măsurat, cu multe ocoluri. Iepurii 
reîncepeau să ronțăie lemnul cam 
putred al bătătorului. O cloșcă își 
aducea grăbită puii cărora le croia 
drum lovind în dreapta și în stingă 
cu ciocul. In curte se făcea liniște ; 
nu se auzeau decît cotcodăcitul 
găinilor și sfirtltul tigăilor și al 
cratițelor din bucătărie. Intr-o zi 
madam Năstase a cumpărat și un 
cocoș. De cocoșul cumpărat de ea o 
să aibă parte și găinile lui madam 
lgnătescu, dar ce să facă. O min- 
drețe de cocoș Găinile cind i-au 
auzit întiia oara glasul cocoșesc și 
i-eu oirvt creasta mare și roșie ea 
o yiocără. i-au înfiorat de plăcere. 
CU despre iepuri, aceștia s-au arătat 
de-a dreptul slugarnici în semnele 
lor de bun oeniL L-a adus un băiat 
Înalt, îmbrăcat cam ciudat. După ce 
t-a dat drumul cocoșului în ogradă, 
în loc să plece, s-a apropiat sfios de 
bdtdtor și a început parcă să-l stu
dieze Pantalonii negri, strînși pe 
picior ca ftiște ifari. și tricoul tot 
negru, liprz pe trup fi dădeau înfăți
șarea unui gimnast. Era blond, cu o 
față smeadă, prelungă. Ridică brațul 
și atinsa bima transversală. Părea 
nemulțumit Un iepure mai îndrăz
neț îi pipăi cu bot umed și lipicios 
piciorul desculț Flăcăul tresări, dar, 
eoborind privirea, zîmbi. Mingîie cu 
talpa blana sură a iepurelui. Apoi 
se înălță pe virful picioarelor să 
vadă daci ajunge cu capul birna. A 
făcut mișcarea prea brusc și se izbi 
eu fruntea. Clătină din cap, dfn- 
du-se îndărăt, lovi cu călciiul iepu
rele care fugi speriat sub nucul de 
lingă gard. De undeva se auzi 
atunci vocea lui madam Ignă- 
tescu, și băiatul fugi. L-am vă2Ut 
însă a doua â dind tircoale. Se căs- 
nea să pricească printre uluci. Ii 
era, poate, dor de cocoș. Seara tîr- 
ztu, însoțit de încă doi, îmbrăeați ai
doma, intră hotărît în curte. Se fu
rișară către bătător, și după ce-l 
priciră nemișcați citeca clipe, se în
țeleseră prin gesturi. Unul se agăță 
ca de o bară și se ridică drept ca o 
luminare. Altul se încolăci ca un 
șarpe dîndu-ie peste cap. Cel de-al 
treilea stătea de pază. Și așa, pe 
rfnd, se zbenguîră acolo, cocoțați pe 
birna bătătorului, poleiți de lună. 
Nu mă mai săturam să-l pricesc. 
Cită agilitate, eîtă forță și îndemt- 
nare 1 Jocul lor se sfirși rău. Sub a- 
tita povară bîma prinse să pîrfie, 
să trosnească, și în cele din urmă se 
frînse. Nu li se întimplă nimic; că
zură tot în picioare ca niște pisici. 
Și-au rupt-o la fugă.

Clnd madam lgnătescu descoperi 
isprava, făcu un întreg tărăboi in- 
vestigind prin tot imobiluL Era tare 
indignată și nedumerită totodată. 
Cine a putut rupe bîma, că doar nu 
era o ață. Tuturor se jeluia. Acum 
unde își mai scutură covoarele, fi- 
rar-ar să fie de viață. Eu, deși între
bat, tăceam chitic. Mă uitam plin 
de înțelegere în ochii ei bulbucați

povestire de
și mă îngrășam de bucurie. Diminea
ța am să pot dormi mai mult. Fu 
chemat și Ion. Tot necazul, madam 
lgnătescu pe el și-l vărsă. Dar Ion 
de unde să știe ? Să-i cază mina 
ăluia. Se scobea în nas cu degetele 
lui butucănoase, de loc tulburat. De 
ce atîta supărare că nu-i mare lu
cru. El nu e dulgher, dar orice dul
gher ar ști numaidecît ce să facă. 
Cocoșul încercă să se cațere pe bir
na ruptă, care atirna acum pînă a- 
proape de pămînt; își pierdu echi
librul și căzu penibil în mijlocul gă
inilor.

Cîteva zile am fost liniștit. $i nu 
numai eu. Găinile cotcodăceau ve
sele în jurul bătătorului vînînd ca
rii în lemnul putred; iepurii alergau 
încoace și încolo fugăriți de cocoș ; 
javra lui madam lgnătescu luase o- 
biceiul să ude unul din picioarele 
bătătorului.

Intr-o dimineață reapărură gim- 
naștii. Purtau pe umerii lor cînjoși 
setnduri noi, abia rindeluite, topo- 
riști, ciocane, clești și o lădiță de 
cuie. Parcă aveau să ridice un eșa
fod, nu să repare un simplu bătător. 
Au ochi albaștri, limpezi, mișcările 
legate, sigure. Se apucară cu vese
lie și rivnă de treabă. Toată curtea 
răsuna de ciocane. Solemnă, mun
ca lor era mai degrabă un dans. Din 
cind în cînd își zîmbeau cu înțeles, 
dar de vorbit nu vorbeau niciodată. 
Ne-am obișnuit repede cu ei, nimeni 
nu se amesteca în luerul lor, nici 
chiar madam lgnătescu. Iepurii se 
foiau printre picioarele desculțe, fără 
teamă; găinile le săreau pe umeri 
și le ciuguleau din mîncare, cînd 
se așezau la umbra nucului. Zilele 
treceau , iar lucrul nu prea înainta. 
Nimeni nu le făcea nici o observa
ție, deși poate că ar fi trebuit. De 
pildă, de ce au apropiat picioarele 
bătătorului și de ce le-au înălțat cu 
încă un metru și mat bine. Cum o 
să mai încapă covorul persian al lui 
madam lgnătescu. $i cînd or să 
așeze btrna transversală va trebui 
scară să ajungi pînă la ea. Ceea ce 
mă intriga e că madam lgnătescu 
nu-i zorea de loc. Cînd venea cu 
coșnița încărcată de la piață se o- 
prea, ii privea citeca clipe, apoi in
tra în casă fără să le spună o vorbă. 
Uneori ieșea și Berta, cu burta ei 
mare, în curte să se uite la dulgheri. 
Și după rfte îmi dădeam seama îi 
pricea cu simpatie. Mai mult, se 
poate spune că toată lumea nu nu
mai că se obișnuise cu ei, dar chiar 
fi îndrăgise. Sau cel puțin așa mi 
se părea mie; n-ar fi prima dată 
cind mă înșeL Treaba mergea încet. 
De la un timp ei mai mult se ju
cau. Făceau tumbe, salturi mortale, 
mergeau fn mâini, săreau capra unul 
peste altul. Ori se distrau cu cocoșul.

d. țepeneag
11 suiau pe unul din stilpii bătătoru
lui și-l necăjeau. Cu toată semeția 
lui. părea mai degrabă o cioară vop
sită in vîrful unui par. Abia își ți
nea echilibrul întinzînd aripile și nu 
se încumeta să sară joș. Nimeni 
nu le zicea nimic. Am văzut-o pe 
madam Năstase, trecînd pe Ungă ei, 
cum ridea cu mina la gură. Odată, 
ei erau plecați, m-am apropiat de 
bătător și am înțeles cu ce își pe
trecuseră timpul pînă atunci. Bătu
seră sute de cuie în bieții stîlpi, ast
fel incit goliseră lădița adusă în 
prima zi. Curînd veniră însă cu alta 
și ciocăniturile reîncepură intr-un 
ritm mai rapid. Au căptușit picioa
rele bătătorului de sus pînă jos. 
Și cu ce meșteșug au înfipt cuiele ! 
Trebuia să-mi schimb părerea : bă
ieții își cunoșteau meseria. Ro- 
zetele cuielor erau colorate; bă- 
tînd cui lingă cui realizară tot felul 
de arabescuri în fel de fel de culori.

Veni toamna. Madam lgnătescu 
căra, ajutată de Ion, provizii pentru 
iarnă, madam Năstase fierbea în 
fundul curții bulion. Iepurii se în
mulțiseră și mișunau prin toată 
curtea. Intr-o seară Berta a fost 
dusă la maternitate. Dulgherii își 
vedeau de treabă cu aceeași migală 
și încetineală, însă ceva mai hotă- 
rîți să isprăvească. In sfîrșit într-0 
zi au așezat și bara transversală. O 
bîrnă groasă, frumos lustruită, în 
care bătuseră bineînțeles cuie, astfel 
că părea vopsită în dungi negre și 
roșii. Răsuciți în jurul ei acrobații 
băteau ultimele cuie. O întăriră pe 
la colțuri cu șipci puse oblic. Atunci 
pentru prima dată îmi trecu prin 
minte gîndul năstrușnic că bătătorul 
nostru devenise o spinzurătoare. Era 
tot dreptunghiular, însă mult mai 
înalt, și la urma urmei era frumos. 
Mie unuia îmi plăcea, eu n-aveam 
nevoie de bătător. Dar de ce nu pro
testează de loc madam lgnătescu sau 
madam Năstase ? Asta n-o puteam 
pricepe în ruptul capului. Unde or 
să-și mal bată covoarele ? Căci un 
lucru era evident ‘ numai cu scara, 
și numai un acrobat putea ajunge a- 
colo sus să atîrne covorul. Și pe 
urmă cum îl bați ? Intr-o zi cînd 
lăptăreasa veni cu laptele am între- 
bet-o ce crede ea despre transfor
marea asta. — ea sptmurătoare, nu 
mai e bătător. Lăptăreasa a ris în
găduitor, a turnat laptele în garafă și 
a plecat. Să-i spui lui madam Ignă- 
tescu că șmecherii ăștia ne-au tras 
pe sfoară ? E drept că ea nu știe 
că ei au stricat bătătorul. Atunci am 
tăcut mile și acum tot eu... Totuși e 
prea de tot, chiar la noi fn curte... 
Madam lgnătescu, mă gtndeam eu 
cu oarecare plăcere, e să facă un 
tcandal... Vai de capul băieților! O

să ațîțe toată mahalaua împotrivă 
lor. Acrobații tocmai isprăviseră de 
împodobit bătătorul cu flori și ser
pentine multicolore. Unul avea pe 
braț o rolă de frînghie subțire. Un 
fel de funie de mătase. O învîrtea 
în jurul brațului închizînd cind un 
ochi, cind celălalt. Un iepuraș îi ron
țăia încetișor călciiul. Nu-i mai spun 
luj madam lgnătescu. Nu-i mai spun 
nimic. Poate să vadă și singură. 
Doar ea i-a angajat. Acum e prea 
tirziu. S-ar putea chiar să nu mă 
creadă și să înceapă să mă ocărască. 
Am mai pățit-o. Deschisei fereastra 
să intre puțină răcoare. Soarele a- 
murgea. Băieții și-au scos tricourile 
și s-au dus să se spele la cișmea. 
Erau veseli, mai veseli ca orieînd. 
Se stropeau unul pe altul, se înghion
teau. Rideau cu gura pînă la urechi. 
Trupurile ude luceau roșiatice în 
soare. Chiar madam lgnătescu le a- 
duse ștergare. Se zbenguiau în jurul 
ei, se fugăreau stropind-o cu apă. 
Iar ea, molipsită de veselia lor, în
cepu să chicotească de parcă ar fi 
fost gtdilată și-i pocnea cu palma ei 
lată și grasă pe spinare. își mișca 
sprintenă șoldurile mari. A ieșit și 
madam Năstase și soțul ei, tovarășul 
Năstase. Ion se scobea în nas și rîn- 
jea cu gura mare și strîmbă. Toți 
rideau, erau nespus de fericiți. Și 
deodată băieții conteniră zbenguiala. 
Prea brusc deveniseră serioși. își 
curățară tricourile de praf și de aș
chii și le îmbrăcară. Madam Năs
tase, cu ajutorul unui băț, trimise la 
culcare cîrdul de găini. Iepurii s-au 
dus singuri, atrași de foile de varză 
zvîrlite lingă coteț. Doar cocoșul ră
mase. Băieții, prin cîteva gesturi, ce- 
rură ceva lui madam lgnătescu. 
Cum să nu, dacă au terminat lucrul. 
Ei îi mulțumesc înclinîndu-se zvelți. 
Sprintenă, madam lgnătescu intră în 
casă, il ia și pe Ion cu ea, apoi a- 
mîndoi revin, tîrînd covorul cel 
mare, persianul. Băieții o privesc CU 
recunoștință. O. nu e cine știe ce 
deranj. Băieții se reped s-o ajute ; 
cu cîteva mișcări îndemânatice, pu
ternice, aștern covorul la picioarele 
spânzurătorii. Se privesc, își surîd și 
încep reprezentația. Intîl ca pentru 
a se încălzi, execută cîteva piruete 
pline de grație, cîteva tumbe. Pe 
urmă, printr-un salt uluitor, tustrei 
deodată, se prind de bîma orizontală 
a bătătorului și, ca la un trapez, 
execută cîteva figuri demne de cei 
mat mari acrobați. Se învîrtesc flu
turând ca niște aripi, în jurul bîrnei, 
se azvirl fn aer și apoi se agață cu 
o singură mînă, se Adică cu picioa
rele în sus, tșl dau drumul drept în 
cap și, cînd toată lumea, cu sufletul 
la gură, amețește de frică, se prind 
cu labele picioarelor și rimîn așa, 
atimați ca liliecii. După cîteva clipe 
de încremenire, tovarășul Năstase în
cepe să pocnească din palmele lui 
mari. Bravo f Madam lgnătescu își 
tamponează cu batista tîmplele și 
fruntea asudată. Uf 1 Ce emoție! 
Băieții coboară neobosiți; își în
dreaptă privirile spre mine. Tocmai 
atunci se ivește și moș Căpriță, mai 
gîrbovit, mai uscat. A fost bolnav, 
tușește sec. Acrobații se uită spre 
mine. Mă simțeam stingherit, nu 
știam prea bine ce vor. Se ui
tau ș< ceilalți la mine, iar madam 
lgnătescu pufni disprețuitoare. No
roc că băieții, cu cîtă simpatie îi pri
vește pe ei !, băieții se pun din nou 
în mișcare. De data asta dansează. 
Soarele coboară tot mai mult arttn- 
cînd lumini roșiatice pe obrajii lor. 
Și cum le sclipesc ochii 1 Dansul lor 
are la început ceva rigid și solemn. 
Fețele le stnt grave, privirile con
centrate. In unduiri lente ocolesc 
spînzurătoarea : tăcuți și elastici se 
încolăcesc în jurul stîlpilor. E un 
dans de șerpi. Toată lumea îi priveș
te emoționată, poate chiar puțin în
fricoșată. Treptat-treptat mișcările 
H se întețesc, piruetele se accelerea
ză, chipurile își pierd gravitatea. O- 
chiî sclipesc din ce în ce mai tare. 
Brațele li se mișcă aproape cu furie, 
întreg trupul li se convulsionează și 
dansul devine frenetic. Din ce în ce 
mai repede, mai repede, mai repede. 
Fețele colorate de ultimele pîlpîirl 
ale soarelui au ceva drăcesc. Și nu 
se aude decît un șuier prelung de 
șerpi. Se opresc brusc. Drept tn fata 
mea, foarte aproape de fereastra de 
unde-i privesc. Se înclină adine. Cu 
mîinile scurse de-a lungul trupului, 
osteniți, dar fericiți, mă privesc fix. 
îmi, zîmbesc copilărește, sincer. O 
bucurie nespusă le înflorește în 
ochi. Sînt at.tt de înalțl și parcă pre
linși de undeva. Stau așa, drepți, tn 
fata mea. pînă cînd nu-mi mai pot 
stăpâni zâmbetul de încuviințare pe 
care îl așteptau.

VLADIMIR CIOCOV 

fascinația 
cascadei
Din înălțimi fremâtind cada cascada 
curajoasâ, abruptă, atac da soldați 
inzăuați, cu căști, cu dorința in chiot 
da a învinge valea fortificată ; 
vețnic căzind, spumegă, strălucește 
pe stîncile tăcute, dezgolite, reci 
incit ochiului ii pare o eșarfă 
din raze împletită și momind pleoapa 
și apoi curgind sub soare — strălucire.

Ce-nălțătoare e această cădere 
din înălțimi I Cu ornamente de lacrimi, 
acompaniată de-un foșnet teribil 
care ridică în muzică sufletul, 
cădere măreț de curată și fără 
de fosturi — ce înnobilează prin sine — 
necunoscind noroiul și mlaștinile, 
cădere ce-n fapt nici nu este cădere 
ci veșnic izvor strălucit, pas spre miine.

Ce zgomotos se cheltuiește cascada I 
Ca un rob ii ascult baia de foșnete, 
copleșit de căderea care inalțâ 
și-n sufletul meu un dor straniu se naște. 
Cind va veni și timpul căderii mele 
pe natalul pămînt, voi fi un izvor 
ce-nsUmează brusc ultima mea cădere, 
la fel fortificind, hrănind și cucerind 
lumină el să dea natalului pămint, 
celor ce vor veni cînd mă voi duce eu.

In românefte de ADRIAN PAUNESCU

LUCIAN RADAN

călușarii
Cu lălpile, cu ciomegele bătut 
Pâmintul înflorești din suferințe. 
Am văzut soarele răsărind 
Frămintat și aprins din semințe 
Șl din toiagul înfipt in țarină 
Grinele urclnd pe brazde. 
Sunindu-și clopoțeii de la călciie, 
Flăcăii primesc la joc și pe gazde; 
Curcubeul panglicilor de la pălării 
Punindu-I în curcubeul de ploi 
Și sănătatea pămintului natal, 
Urcind-o în steagul vechi de la noi. 
Călușarii bat la ușa pămintului.

Poate fulgerați i-au fost ochii 
de sori prelungiți în ierburi, 
de împietrite imagini 
din cuibul memoriei lui 
viscolite, 
sau printr-o liniște-adincă a trecut 
apă căruntă șl mută...

Ctt I s-a părut clipa aceea 
din care 
mișcarea brațului drept, 
arcuită, 
a pornit de la piept ?

NADINA CORDUN

Ce-a simțit luptătorul 
clnd ultima-i săgeată, pas greșit, 
și-a oprit virful bont în pămint f 
Cum i s-a părut clipa aceea întreagă, 
pină cind 
din uimire sau poate din teamă desprins, 
s-a-ncordat sîngerînd 
și-a invins 1

MARTA BĂRBULESCU

entuziasm
In fiecare noapte, țes pentru vei oameni 
pînza lungilor vibrații —
să vâ țină mereu tineri, prieteni pămintului 
Soarelui și apelor neschimbătoare.
In zbaterea profundă dintre uscat și mare.
Și trec cu ea, de la răsărit spre apus
Să vă intilnesc oriunde, miinile voastre n-au 

„ , răgaz
sa-și numere anii, să-și irosească orele pline, 
Intru început și sfirșit...
In fiecare zi — semăn entuziasm pentru voi 

pași prietenoși
Și vă ascult întoarcerea, prin aerul de flăcări 
Pod între inima noastră și-a țării 
Pentru voi țes pinza lungilor vibrații
Să vă țină mereu tineri, prieteni soarelui 
pâmîntului și glasurilor înalte...



tinerețea lui faust
sau despre perspectivele științei românești

Legenda lucrează uneori asemeni 
ruginii: lumina ei acoperă lumini 
da adîncari, străluciri care, cindva, 
au cutremurat lumea După neodih- 
na muncii de o viată întreagă. Ga- 
lilleo Galilei ajunge sâ-1 confirme 
pe Copemic( dar e obligat să în- 
genunche la picioarele întunericului 
inchizitional și sâ renege iotul, cu 
toți cei șaptezeci de ani ai săi, pen
tru a mai rdmine ce pâmînt alli 
șapte. De-atuncl, E pui si moun, 
cuvinte pe care e îndoielnic că le-ai 
fi rostit, l-au devenit un al doilea 
nume ; o legendă. Și totuși, el e cel 
care, după ce urmărise balansul 
plinire umbre al policandrului din 
Catedrala Pisa, a descoperit isocro- 
.ll'smul oscilațiilor mici, traducîn- 
du-1® de îndată în pendulă, tot el a 
?reat termometrul și balanța hidro
statică, tot el a intuit leqile gravi
tației, tot el a stabilit principiile di
namicii moderne și tot el e păun
ele telescopului...

Dar chipul străluminat de mister, 
11 învățatului adincit în colbul Găr
ilor șl cu universul în deget, era 
nai demult o prezență vie a clinti- 
ii neclintitului.
Pentagrama s-a tocit însă repede 

praguri și uși medievale, sub 
luviile unu! prim crepusculum Hja- 
utinurn de lume nouă, iar Faust, ne- 
iniștitul erou, a tiecut din drama 
ui Marlowe sub pana lui Goethe 
jentru a sfîrși ca simbol numai, al 
Inezeții care caută mereu, sub ar- 
îța necunoscutului, toată întelege- 
ea și dezlegarea ei. Nostradamus 
nodern refuză tiparul onomastic 
tentru a semna ca specialist în 
mergetică, mecanică, chimie sau 
loșmonautică, egal cu el însuși și 
uperior de fiecare dată trecutului. 
Jn progres adică, desfășurat într-un 
itm nicicînd aflat în istoria civili za - 
iilor.
Db Ia roată, desprs care Apolli

naire, cred, spunea că a fost inven- 
ată de om pentru a-șt imita mersul, 
1 pînâ la programarea creierilor 
lectronlci, aniJ nu se mai numără, 
proape nici veacurile, dar cuceri- 
lle științelor de acum se socotesc 
jnar și, probabil, nimeni nu le mai 
unoaște în amănunt pe toate. Ase- 
înd una sub alta cifrele, trăgînd 
ercurl și linii, fntîlnindu-le în necu- 
oscutul punctelor, omul de stiintă 
e altădată spunea : „căutați în cu- 
rre loc al firmamentului și veți qăsi 
planetă nouă", $i lunetele se orien- 

ju într-aeolo, găsind-o. Epoca a- 
easta a dispărut. Sîrriem, în schimb, 
ontemporanil unei civilizații cu o 
moștenire inestimabilă și, în același 
mp, martorii si participants la 
e2voI1area ei într-un tumult unic, 
^rumurile dintre cunoaștere șl posl-

b di taie, dm ne bziâjicrt g> ■acan 
tata «int toi mai ecurta « tot mai 
aglomerata. Lageeaale *i*i doar 
decor, râmai aiămn. pa an« strofa- 
minează tntaiigama. Pro giasul eoeaa! 
al cmemni eii« islăstmi aa piogra- 
sul științei InlăntaM, adică daom- 
zind de el n nn lneâtnsat Caa a 
încătușare exista, dar *z ix aao— 
acesta de nuseaze a tatr-e a.na-
mrcă opusa : a rotated, 
intra în coafbct ce eoi

poaae
c-a-

tunct aceasta, pun modei et «peo- 
hc de alcătuire. lan rarim E
tema din care mnlp aerator: oce- 
dentali și-au extras ce.e
mai buce : contradicția — aeesd-Om.

meritele cele mai de pita găz
duirii noastre soctaUsm. A*n ejt
urmă, în care poporal român a 
purtat victoriile sale de mare rav—- 
net o dovedesc - tndestKaSxaraa 
țârii, înzestrarea ei cu ceLe mai bane 
mașini si uhjtrie prodxme de ais-d - 
rea omului ne-an ridicat. feri-o 
ritm n®bănuit, pe uz rodrm ae 
prestigiu surienar.

n_«ntrie de se sc îseff’T se 
nume care, as fsdaezet «â nn ta
ce pe de kl ffînriwrl doc. CCOSCT-r- 
tor al aoarelu- do ander:! » «ac
tualelor ae la S nai —qoma. vj*-- 
tiile creatoare ale DCpora«n >ota_ J 
sînt intrate de med !□ ~e.ve.sa-i-
tate, în patrimoiral kmti

Prin recenta Erpaneie a tovară
șului Nicolae Caa—ei sacre*ar 
General al C. C. al ParSdutai Co
munist Român, cu privire la lahs- 
nâtătirea oroanizărij si îndramărfl 
activității de cercetam științifică, 
sfîrșitu) acestui dncev^hrie încărca4 
de roade capătă o semmbea* • 
aparte. Ea uune bazele unei auriri 
de carcetaie orientată, cu fudictori- 
tate si atontie, spre neeesi'&tile si 
posibilitățile s Decifi ce ale orîndtrirn 
noastre socialiste, pentru avîntul 
nostru în industrializarea țării, cen
tru bunăstarea întregului popor.

Tradnclnd politica Inteleantă a 
Dartjdului nostru, înființarea Cons.- 
l-vlut national al cercetări] științi
fice, menit să stimuleze si să îndru
me creator activitatea actualilor si 
viitorilor oameni de știință româit. 
îr.‘r-un efort colectiv are astfel o 
valoare deosebită. Ea sună ca o re
valorificare definitivă a tinereții faus- 
t*ene, descătușată spre binale hirari 
Cu un alt termen, care nu cred să 
existe fa nici un dicționar si care 
nu-mi apartine. pentru no! luna de
cembrie 1965 s-ar putea numi luna 
de fundamentare a unei discipline 
noi * scientoloqla.

DARIE NOVACEANU

e.senin — interferențe românești
Acela care „ne a foit o lllall 

aaieneaflcA, d un organism, anu
ala creat da naturi pentru poa
rta- (M. Gorki), Esenin, pierdut 
attt da tragic |i da timpuriu, șl-a 
dștlfat recunoașterea posterității 
ca a penonjficara magnilica a 
poeziei, prin tot ce a scris, de la 
paemela sala lirica, epice și dra
malice. la prorl |1 publicistică. 
Tocmai o aiemeaea Înțelegere • 
pcetvhil a cosLiiitait priaripalul 
ittmuknl al iaieresalui peatra 
Mvfleaixea ia !■ țara aoutră, la 
cirul witfiarlor patra decenii, In 
care timp a rost receplat diieril, 
la fwacție de diierite epoci literare 
Si nodale, pa riad, ca admirația 
li cariozitala.

Ventra că. Eienia nici io pitea 
■ tlnti altfel de reacții, la nrema 
ca ilmholira el tasuri destiaal 
tragic al omalal iiisiat de atilea 
contradicții. (Otnnl neqruj. cxprl- 
■Ind totodată genial, la cea mal 
laattă teaiiaae lirici, declinai a- 

de care se 
rămas c*ua

li 
aei Ierni care «paie, 
aimtea Iras înapoi |„aa 
picior ta trecut*|. dar șl tncerciad 
tă ae alăture moral Revoluției. 
f~1mi dau tot miletul lui Mai si 
lui Octombrie*'), cîntiadu-j mugu
rii statornici (Rusia sovietică. Ba
lada celor 29. Lenin, ele.) adesea 
In atltenri vizionare. Esenin nu a 
foii fnaă un înstrăinai, dimpotrivă 
a rămas îs lo< ce a *Gris ■■ !■- 
dăflnal. organic legal de condiția 
pămlntulei natal, aproape de •* 
blrșâe. cu • sensibilitate nroprie 
care ffltrearl natura plslrladu-i 
lini alepei rateib, al meaieaclna- 
InL a ființeiar mntnpile m ea 
■ Iriglndwle libertatea rlălcirii prfe 
nafcul. Exprimi nd toafc» ncenlea to- 
tr-u poM.e wemlpInraU. AăltuU dm 
tr-n ringul bmcată. neciieăaU cn 
miprii. rkta^ir. rinfiU mai to- 
tfl In aMe. Enenin s-a rtdlrW dra

ft a areStoa pe cin kr-a

Totuși, dintre poeții ruși, chiar 
Înaintea lui Pușkin și Maiakovskl, 
Eienin a cunoscut popularitatea 
cea mai mare In România perioa
dei dintre cele două războaie mon
diale, beneficiind de atenția șl dă
ruirea nnor «criitori ca Lucian 
Blaga, Zaharia Stancu, G. Lesnea, 
Ionel Teodoreanu, E. Jeheleanu. Ș. 
Ciocnlesca ele., care în condiții 
sociale și literare vitrege, de o- 
lentivl a ideologiei fasciste anli- 
uraane, apărau tub steagul poeziei 
lai Eaenia cea mai pură si adîncă 
afirmare a omulol In Ipostazele 
sale naturale, lirice, rreatoare. De 
aceea, tălmăcirile antebelice din 
Esenin veneau adesea in disonantă 
cn principala orientare, oiicinasâ, 
a unor publicații care le-an re. 
ceplat mai fnlll, Inceplnd ro „Gln- 
dlrra* — la Cin], ..Duminica uni
versului** — la Bnciireșll. „Pagini 
moldovene* — la lași etc., și con- 
linuind cu volumele de tălmăciri 
din 1S34. 1937. 1943 care. In ciuda 
nari selecții unilaterale din opera 
poetului «o vie tic. întrețin In miș
carea literară românească un cu
rent subteran de regenerare a cou- 
di|ie| umane, lapt pus In evidentă 
parțial de publicalii ca Manifest. 
Cnvinlul liber. \ ia|a românească, 
etc. Pe această -linie generală*, 
G. ClUnescu apropie ..spiritul di
rect". . In afară de rnllură** al Iul 
Esenin de cel al lai M. Sadusranu 
O. G«ga. și -alifia* alți poeți ro 
mini ..eueminieni*. Dună război, 
lălmlciriie au cuprins aproape In 
freaga operă a poetolui. fiind In 
același timp valorificată critic cu 
setea de a dendlra In glasul poelu- 
Ini «Iepelor rase, al dragoriei. al 
l^lri Imsnflelile de Idealurile re- 
vo^Mei necinliale. noi modulații, 
si «emnri cnnlcmporaee.

Care oile Inul cheia snccesolol 
poeiM Ini Ennmăn In Inmănia. ex 
dicaia InUmă a laplnlni că pne- 
■I .«Ol > M (H —i joval'r 
dtofcre ȘMtl «uiupenL cel mai a- 
preapa de Mma rapserilnr noștri 
agroiil. a tecleefinr săi din aceeași 
largă mrirl. pracs si a degustă 
lerSev de enenle si «bmrMei lari' 
»S. Ctecatenen. Sec. 2». 1W1965I. 
l'n rlWi ni etalării găsim Intr-o 
caile ta ImnIU tfistl critică, a- 
pmu ta tacwriU In 1937. do- 
wdsnd mtan le cai* peeria Iul 
furie poale ■ aatallriă de lite

ratura noastră : „Așadar, fnfluaa- 
(a eieninlană nu este o modă li
terară, ca alte lnrlurirî străina, cl 
un ferment vin, caro dospișln 
creșteri Interioara, fncadrablla fu 
cultura noastră națională* (Ș. Clo- 
culescu, Aspecte lirica «untempo- 
rane).

Evident, o asemenea opinia n*ar 
fi putut exista în afara operei lui 
Esenin, tălmăcite în românește, și 
numai după aceea ca o constatare 
asupra climatului prielnic In earn 
această operă a fost receptată. 
Prin urmare, traducerea Iul Ese
nin inlereseazj atit literatura. c!t 
și alte discipline : psihologia, so
ciologia, istoria și în deosebi 
lingvistica. De aceea, cită vreme 
traducerea este îo primul rind un 
raport strict lexical și sintactic, o 
echivalență între cuvinte și com
binații de cuvinte, care converg 
spre un limba] metaforic, țes ima
ginea artistică, geneiează ideea 
poetică și mesajul unei opere, 
versiunile românești ale poeziilor 
lui Esenin ridică probleme dintre 
cele mai interesante privind teo
ria șl practica traducerii. Cu atit 
mai mult cu cil tălmăcirile româ- 
neșli au fost realizate de naaeșlrl 
ai qenului.

Prima încercare o datarăm poe
tului cluțean. Lucian Blaga, care 
In 1921 (Gîndirea, nov.], ca una 
din primele tentative de a tălmă
ci din lirica universală, dă cea 
mai adecvată versiune românească 
a poeziilor Cintecul ciitielui șl 
Tot ce trăiește poartă semn. Lim
bajul simplu, concentrat la maxi
mum. stilul direct, respectarea a- 
prnape integrală a prozodiei poe
ziilor Iradnse, sesizarea unor nu
anțe lingvistice șl psihologice in
time ale textului, apropie versiu 
nea românească de strălucirea și 
valoarea originalului.

Cronologic li urmează Zaharia 
Slancu. care inceplnd din anul 
1931 (la Duminica universului —
1931, Gindlrea — 1931, Azi —
1932. Bnl. Cult. — 1932, Viața Ut-
— 1934, Raza lit. — 1932, dease-
■nenea volumele din 1934 șt 1937), 
ne-a dat nn Esenin în românește, 
realiztnd o traducere fidelă ■ tex- 
lalbi primar fără să respecte însă, 
dec It la mică măsură. prozodia 
originalului, păslrlnd In schimb 
incandescența, suflul liric, na ei sto

rs li, comunicarea directă a mare
lui orator liric, 1n felul acesta 
realizîndu-șf intenția de a da flo 
carte fremătătoare de lenauri și 
aeve".

Alături de aceșlii, al freilea tra
ducător, dia limba rusă, George 
Lesnea (tn Adev. !it. șl ari. — 
1931-193», Pag, moldovene — 1932 
V. rom. —• 1034—1933. Manifest — 
1935, însemn. Ieșene — I93fi, Univ. 
lit. — 1939. Contemp. — 1935, la
șul lit. — și Rom. lit. 1930, ele. 
deasemenea, în volumele din 1937, 
1943, 1957, 195fl, 1961) dă un Ese
nin românizat Folosind o formă 
aproape invariahilă, sintetică, 
„eseniniană*, dar șl în spiritul li
nei experiențe proprii, complinește 
adesea originalul cu cuvinte, ex
presii, explicații alăturea de ori
ginal. Apropiindu-se de muzicali
tatea limbajului eseninian. adesea 
se îndepărtează de litera lui. Cu 
atit mai mult, cu cit reeditările 
par Toarte puțin Îmbunătățite. Ori
ginalul pare, tn schimb, pe alocu- 
rea invariabil ,,fnihunălă(ilu. Ionel 
Teodoreanu, pare să fi avut drep
tate ciad spunea, că „dacă Esenin 
ar fi ascultat propriul Iul vers, 
tradus de Lesnea. ar fi zimbri cu 
ochii lui albaștri limbii românești 
ca unul sal natal tn care un alt 
Esenin se născuse întru cînlec". 
Un „alt" Esenin, deci nu Intru to
tul cel adevărat deoarece, oricît 
ar părea de „onorabile*', esenini- 
ene, avem de-a face cu o „constrtn- 
gere prozodică, departe de suflul 
viguros al originalului" (G. Căli- 
nescu, 1st. lit, rom. 1941. pag. 
855).

Trei tălmăcitori, trei conceplii 
distincte, trei modalități de a-1 
transpune tntr-o altă limbă pe 
Esenin, dar prin prisma unei ex
periențe cars a mijlocit nil un su
rogat românesc, cl Incorporarea 
Iul în călllările noastre arlistice. 
Fire ala acestor interferențe au 
mal tesut și al(l tălmăcitori (V. 
Tulbure, George Dan, Ioauichle 
Olteanu ele.), numeroși scriitori și 
critici ca și opinia publică foarte 
receptivă la ecou] aurului poetic 
eseninian.

DUM. COPIUIN

Vlttw

JtaeL 
tgnwfa. 

et>ur« 
la o faart» 
a plasticii 

motive ale pias- 
Aldturi de artiști 

c- _rr î. €rem«r. w-sl 
—. ...____ _ Gustav Seitz, Thao
Balden, Heinrich Drake, aparți
nând așa-zlsei generații vtntnîc», 
sînt amintiți și numerofi artiști 
tineri, prezenți în volum eu re. 
produceri după operele tor ceM 
mai reprezentativ». Se fac consi
derării interesante pe mtrglnaa 
problemelor legata da sculptura 
fn special, precum șl tn legăturit 
cu caracterul tptclfi» al stilutai 
din plastica R, D. Germana.

NoutStl UltrAr» polon»** ta 
lume:

» Romanul SoȘiti Posmyax ,,P®* 
sagera", care l*a inspirat pc An« 
drei Manie tn jtlmul adu cu ace
iași titlu, va apărea tn Bulgaria 
într-o traducere semnată rie Dv- 
mitr Ikonomov.

Cartea Irenel lurgielewicro^ 
wa „Acest străin" a fost publi, 
cată In Italia, tradusă de Kdgar^ 
da Zawarska șl Rmato Caporali

• Editura maghiară „Europa a 
scos o noud ediție a romanului 
lui lerzy AndrzejewsM „Cenuță 
«1 diamant". Aceeași editură a 
publicat și un volum do nuvele 
aparțlnind unui număr de doua, 
zeci $1 unu scriitori polonezi con
temporani.
• O antologia a poezlat polo

neze d apărut tn Jugoslavia. In 
editura „Nollt". Prefața st tradu
cerii» sînt semnata d« pstar 
Vulczle.

Probabil, ultimei» premii tita« 
rara francez» al» anului :

Premiul pentru cea mai bună 
carte străină a fost acordat lui 
John Updike fed. Seull) pentru 
„Centaurul".

Marele premiu de literatură 
O.R.T-F. 1065 pentru tineri l-a ob
ținui Suzy Arnaud Valence pen. 
tru manuscrisul „Omul cu șapca 
verde" care n apărut la 10 decem
brie tn „Ed. Magnard”. colecția 
Fantasia.

La Montreal, premiul „Cercului 
cărții franceze” fn valoare da 
1 600 dolari a fost decernat doc. 
torului Bertrand Vac pentru cur. 
tea sa „istorii galante".

Editura „Naradna Cultura* din 
Sofia a publicat, de curtnd, ro. 
mânui „Întunecare" de Cezar Pe. 
trescu, în traducerea tut N. Me. 
lamed.

Pentru anul viitor, se află în 
pregătire traducerii» romanelor 
„Ion" de Llvlu Rebreanu și „Fa. 
cerca lumii" de Eugen Barbu și 
o antologie a prozei romdnețti 
(de la C. Negruzzl pină la proza
torii contemporani).

Cartea ESSAIS SUR LES MO- 
ERNES, apărută la Gallimard, 
îprinde eseurile scrise de către 
iehel Butor intre anii 1949 și 
59. Autorul, încadrat, teoretic, 
lului val împreună cu Nathalie 
irraute sau Alain Robbe-Grillet, 

detașează, totuși, de ipoteticii 
i colegi, printr-o constantă apre- 
‘nsiune față de valorile romanu- 
i „clasic". însăși romanele sale 
ASSAGE DE MILAN, DEGRES și, 
ai ales, LA MODIFICATION) sînt 
le ale unui analist subtil și sensi- 
1, un Proust excesiv de celebrai dar 
irtînd, totuși, o seînteie din focul 
cru.
Eseurile grupate în această car- 
cuprind cele mai însemnate nume 

a istoria literară a ultimelor dece- 
l : In afară de Baudelaire și Dos- 
ievski, precum și de (paradoxal !) 
les Verne, ceilalți autori sînt mult 
ai apropiați : Raymond Roussel, 
yce, Ezna Pound, Faulkner. Două 
isături ce se impun imediat lectoru- 
[ evidențiază aceste încercări ese- 
ice din rîndul numeroaselor opere 
nilare, scrise de scriitori despre 
riitori.
In primul rînd, Butor are ambiția 
egezei științifice, a interpretării 
acte, făcute cu mijloacele istori- 
lui literar de meserie. In legătură

cu Dostoevski, autorul urmărețte. de 
exemplu, geneza internă a povestiri; 
Jucătorul și. pentru a-și demons:ra 
teza, apelează din plin la citate din

corespondența scriitorului, la preci
zări de date etc. Cele două studii 
despre Joyce, din volum, sînt două 
glose pentru o lectura dificilă. Pla- 
sîndu-se pe poziția cititorului mediu, 
Butor ne conduce primii pași în la
birint, cu aplicația și strictețea pro
fesorului care explică elevilor un 
pasaj obscur din Blake, oferă vari

ante probabile. Prin aceasta, cartea 
lui Butor se disramează eu mult de 
eseurile unor romanțiti sau scriitori 
contemporani, anii chiar din aceeași 
școală aau generație, care concep 
intr-un mod total diferit (Alain — 
Robbe-Grillet, Pour an woMreaw ro
man).

A doua trăsătură distinctivă a 
volumului este finalitatea sa curioa
să : indiferent de autorul cercetat, 
indiferent de opera investigată, stu
diile reprezintă. în ultimă instanță, 
argumente pentru romanele lui Mi
chel Butor însuși. Ideea aflată la 
baza eseurilor poate fi sintetizată 
astfel: determinarea specificului li
teraturii ca artă, așa cum apare el 
în operele ultimului secol. Nu întâm
plător, deci, întregul volum este pus 
sub semnul lui Baudelaire : articolul 
despre Parodismele artificiale argu
mentează, din nou, aserțiunea potri
vit căreia- „o data cu Baudelaire po
ezia ia cunoștiința de sine însuși" 
(p.8), Baudelaire fiind autorul care 
a Bubliniat constant „importanța și 
independenta el".

Urmărind, în celelalte studii, a- 
dîncirea diverselor aspecte ale a- 
cestel literaturi, Butor susține, în 
subtext, ideea că literatura ulti

melor decenii posedă anumite coor
donate de clasicitate, deja vizibile 
pentru un ochi atent Deși ascun
se in ceața instabilității, ele ur
măresc în permanență pe Butor, 
pentru care mișcarea literară de 
după 1 900 nu se prezintă mai pu
țin unitară, de pildă, decit cea a unei 
epoci literare recunoscute ca atare, 
cum ar fi, de pildă, romantismul eu
ropean.

Analiza romanului Jucătorul a- 
vansează o teză fundamentală: în 
literatura modernă (și integrarea lui 
Dostoievski mi se pare semnifica
tivă) actul creator este un exorcism, 
iar autorul scrie pentru a scăpa de 
propriile-i fantome. O teză subya- 
centă ar fi aceea că, pornind de la 
același exemplu, în literatura mo
dernă cele mai simple acțiuni din- 
tr-o operă în proză, sînt investite 
cu valoare metaforică (la Dostoiev
ski, jocul este „o metaforă privile
giată a existenței umane" p. 25 : 
„Jocul nu este numai o imagine a 
raporturilor financiare... ci numai 
ca o metaforă a dragostei își gă
sește ultima justificare" — p. 31). 
Același sens îl are și demonstrația 
din studiul despre romanul Ursul 
de Faulkner: relația de rudenie — 
element fortuit în viața reală — 
simbolizează sensul existenței în lu

mea tradițională a Sudului și filo
zofia proprie unei colectivități. E 
drept că lumea faulkneriană, satu
rată de simboluri, demonstrează 
mai bine decit alt exemplu, teza 
susținută.

Coordonată esențiali a literaturii 
moderne este, după Butor, și cău
tarea chinuitoare a unui nou limbaj.

Problema care ține, pînă în secolul 
trecut, de retorică, devine o com
ponentă fundamentală a literaturii. 
Sub specia căutării unui nou lim

baj 1 se înfățișează autorului Proust. 
Joyce și, în parte, Ezna Pound ; cel 
mai amplu dintre studiile închinate 
lui Proust, în număr de două, este 
consacrat Operelor de artă imagi
nare din romanul său. Avînd afini
tăți declarate față de creatorul lui 
Swann. Butor constată că Proust a 
fost preocupat într-o hună parte a 
operei sale de relația idee-imagine 
în artă. Rezolvarea o constituie un 
triptic de evoluție necesară : muzi- 
că-pictură-literatură, treptele spre 
autocunoaștere ale creatorului Mar
cel, care a luat cunoștință cu sonata 
și septuarul lui Vinteuil, cu tablou
rile lui Elstir și, în sfîrșit, cu ideea 
de a scrie o operă literară. Intere
santă este și analiza simbolicii cu
lorilor lui Proust. Mină inepuizabilă 
pentru exegeți, romanul acestuia 
oferă un filon în plus.

Lupta cu limba este explicația 
operelor lui Joyce sau Ezna Pound, 
dorința acestora de a conferi auto
nomie totală instrumentului de ex
primare. Premiza este fructuoasă și 
o dovadă ar fi chiar traducerea 
pasajului respectiv din Butor ca 
prefață la fragmentul din Joyce 
publicat în Secolul 20. în interpre
tarea lui Pound, însă, instrumentul 
ajută mai puțin pe eseist. Deși este,

în Franța, unul dintre cei mai avi
zați lectori ai literaturii engleze, 
Butor șovăie în fața punților arun
cate spre abis pe care le reprezintă 
cele două nume.

Faptul că literatura modernă își 
construiește „lumi proprii", conduse 
de legi particulare, a mai fost de
monstrat. Butor încearcă, însă, rea.- 
bilitarea pe această cale a lui Jules 
Verne, susținînd apartenența lui 1 j 
lumea vizionarilor de tipul lui Poj 
care au făcut artă din miraj 
istoriei.

Am insistat, în rîndurile de mal 
sus, doar asupra originalității vizi
unii eseistului. Există și pagini de 
psihologie anecdotică, pe care nu le 
mai semnalăm, deoarece le este 
proprie șovăiala între literatură și 
eseistică. Glosînd cărțile, Butor a 
căutat răspuns propriilor gînduri și, 
în ciuda aparențelor, nu a făcut 
exegeză obiectivă. Volumul rămîne 
interesant prin cercetarea soluțiilor 
la problemele eterne ale artei, pe 
baza unui material reînnoit mereu.

MIHAI ZAMFIR
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După cum evoluează unele dii- 
cuții în critica literara, s-ar putea 
lăsa impresia că experiența in crea
ție este o chestiune de dată recentă, 
o descoperire și o temeritate demnă 
de laudă a unor tineri dotați, apar- 
ținînd celor mai proaspete contin
gente de scriitori. S-ar crede, astfel, 
că experiența este un fel de ultimă 
modalitate literară, mistificlndu-se 
termenul pînă acolo îneît orice în
cercare literară izbutită sau nu ar 
urma să fie apreciată în funcție de 
acest postulat. „Experiența" tinde 
să devină un termen de judecată es
tetică. Firește, ne aflăm în fața unei 
confuzii, nu atît de termeni, cit de 
proprietăți ale creației artistice. 
Experiența nu e o operație la care 
scriitorul apelează numai cînd vrea 
să fie „interesant" și să epateze. De 
cînd scriitorul își continuă un lung 
și nesfîrșit șir de experiențe de cu
noaștere estetică a lumii, orice autor 
experimentează pe baza materia
lului uman de viață, caută să des
copere „păminturi noi", slujindu-se 
de cuceririle înaintașilor. Creația 
este și o experiență, căci fără „cău
tări", omul n-ar fi reușit să inven
teze nici alfabetul. Există insă In 
creația adevărată o experiență im
plicată, intrinsecă, nu arborată, doc- 
trinizată, transformată în scop ; o 
experiență care de la un timp este 
un fetiș, un euforism verbal. Din
tr-o dată, un mecanism inseparabil 
creației, monolitic fenomenului ar
tistic, a devenit un tabu, căreia în
treaga creație ar urma să i se sub
ordoneze. Se vorbește de un drept 
la experiență, ca și cum s-ar fi des
coperit perspectiva în pictură. 
Dreptul nu la experiență, ci la crea
ția mare. Căci orice scriitor experi
mentează pentru a se releva pe sine 
și spre ași desăvîrși mesajul. Ex
perimentele nu sînt lecții însușite 
de oîțiva prozatori și poeți isteți. 
Stendhal a experimentat o formulă 
a romanului „Cod civil", Balzac a 
romanului monografic social, Tolstoi, 
Dostoievski, Proust, Șolohov sint au
torii unor experiențe creatoare. Ex
periența lui Rebreanu la romanul 
„Ion* a constatat In cîtova versiuni 
migăloaaa, reluări și reveniri asupra 
manuscrisului. Experiența In proză, 
ca șl în poezie este, de' altfel, inse
parabilă. Dar și tacită. Un pictor 
nu-ți expune Intli schițele tabloului 
și după aceea tabloul. Cunoaștem un 
pictor contemporan care își distru
ge sutele de „experiențe" păatrînd 
numai tabloul reușit. Fazele de pre
gătire aparțin intimității scriitori
cești și n-au ce căuta, dintr-un simț 
al pudoare!, In scris. Este ca și cum 
un poet și-ar tipări variantele înain
tea poemului.

Numai copiștii au învățat, atînd 
în Luvru, să execute corect portre
tele maeștrilor Renașterii ; artiștii 
au găsit în ele un pretext pentru 
a-șî face portretul propriei fiziono
mii. Stăruie la noi, ici, colo, printre 

iri, moda imitației depersonali- 
:e a unei glorii contemporane. 
■ e capricioasă : odată idolul l-a 
tltuit Hemingway, apoi acesta 
învechit, moda s-a oprit la Stein- 
t Camus, Joyce, Faulkner, acum 
Zafka și la Eugen Ionescu. Ope- 

acestora, e adevărat, imprimă 
personalitatea lor un prestigiu 

obiectiv, iar valoarea lor trece pes
te perisabilitatea modei. Experimen
tarea prozatorilor tineri la asemenea 
maeștri devine în așa măsură de 
sufocantă incit autorul-învățăcel 
dispare : copiind, personalitatea lui se 
volatilizează. în locul unor eforturi 
de a fi ei-înșiși, printre scrierile lor 
se trece ca printr-un gang în care 
copiile par lucrate de un singur ar
tist. „Experiența" de acuma nu mai 
are nimic din căutarea pasionantă 
a unor noi alchimii psihice, ci este 

ceasta e dificultatea criticii impresioniste, 
care ignoră opera, transformlnd-o In
tr-un pretext. Insă opera nu e un simplu 
pretext, ea există cu adevărat, chiar 
dacă, la fel cu unele alele, se depăr
tează sau se apropie de noi, Ia mari in
tervale de timp, In călătoria ei prin uni
vers, chiar dacă nu e totdeauna vizibilă 
cu ochiul liber. Opera literară există, 
dar nu ,,obiectiv", altfel daclt un o- 
biect : existenta ei trebuie dovedită. Ne
înțelegerea provine din faptul că orice 
operă are Io mod sigur două realități : 
este, mai Intli, In poem, In roman, In 
dramă, o structură externă, fizică. A- 
ceasta dă multora iluzia obiectivitătii o- 
perei. Oricine poate observa ritmul, 
rima, aspectul metric a] poeziei, subiec
tul romanului iau al dramei, strofa, ca
pitolul, o imagine, o metaforă, Aceste 
elemente sa pot analiza foarte bine. G. 
Ibrăileanu a făcut astfel de analize teh
nice la Eminescu : „Troheul, mai simplu 
(e metrul versului popular), mu, alert, 
mai repede, a la Eminescu metrul stări
lor de suflet mai optimiste, mai roman
tic — idealiste, mai juvenile (...) Iambul 
mai grav, mai Încet (...) e metrul pesi
mismului, al deprimării..." Dar trohaicul 
poate II și ritmul tristeții : „De ce nu 
m-aș legăna, / Dacă trece vremea 
mea Ibrăileanu are și observații mai 
■uhtita, pornind de >■ metrica emines
ciană. dar analizele lui (cu toată va
loarea auxiliară) nu s|nt critică t tona
litatea versului eminescian, noutatea pă
trunzătoare a muzicii lui nu se datoresc, 
In ultimă Instanță, proiodiei. Pentru că 
poezia lui Eminescu, qrice operă, ,,e- 
xiștă" cu adevărat in RtruCturile ei la
tente, care trebuie descoperite. Critica 
începe de la bănuiala că edificiul apa
rent, finit, al operei ie sprijină pe o 
realitate nevăzută. Critica e posibilita
tea de a Inventa aceaită realitate infi
nită a operei.

Știm acum, în sfîrșit, că opera'nu este 
niol ceea ce este. Ființa ei adevărată 
este ascunsă, nu o structură, un obiect, 
ci un proces, o mișcare deschisă, nepre
vizibilă, creatoare. Dar o creație care e 
viahilă tocmai atunci clnd nu se desă- 
vîrșește niciodată, o creație permanent 
eșuată !n drumul ei spre forma ultimă,

experiență și originalitate
un fel de artă de a ști să deschizi 
garderoba unei opere învestmîn- 
tîndu-te cu ceea ce ai apucat să iei 
din ea la întîmplare. Experiența are 
retortele goale. Cu ce se face o ex
periență, cît de rezistente sînt ele
mentele care se combină și fee anu
me caută să se obțină. Intr-o schiță 
a lui G. Bălâlță Un capod albastru, 
dimineața („Orizont" nr. 4/1950) 
asiști la o experiență hurmuziană 
cu senzația că totul e vechi și trezit. 
Aberantul și absurdul unei situații 
insipide în care eroinele răsturnate 
în fotoliu mor de urît și de plicti
seală, neavind la ce gîndi, improvl- 
zind scene rizibile, încep să-și facă 
procese de conștiință în fața oglinzii, 
patului, dulapului. Discuțiile sînt în 
legătură cu un individ imbecil de la 
etajul VII. despre frigul de la Sinaia 
și despre cum au mlncat piersici P* 
timp de iarnă, despre un concurs de 
înot etc „Experiența** pare a privi 
aici în exclusivitate o anume zonă 
a vieții. Nu orice subiect se pretea
ză la aceite improvizații. De obicei, 
sint apte pentru literatura de „ex
periență* personaje alienate, sufi
ciente. plictisite. Nomenclatura e 
doar schimbată față de literatura 
dramelor burgheze de interior și de 
bulevard. E drept, apar ingineri, 
doctori ; peisajul e acoperit cu 
blocuri șl uzine. In el Insă trăiește 
o lume itranie. Doi ingineri, in 
schița lui Iulian Neacșu Scara (idem) 
se revăd Intîmplător; Timaru îl invi
tă acasă (personajele acestor „expe
riențe" lint îndeobște consumatoare

de coniac), pe Schia ; unul privește 
aiurea, altul fluieră amuzat. Timaru 
îi propune un program îmbietor, apoi 
se întreabă dacă nu ?umva e la 
mijloc o confuzie, vorbesc despre 
cojirea nasului, despre faptul daca 
Schia s-a vîrît vreodată într-o sticlă 
ș.â.m.d. Apar blocuri. AcasS la Ti
maru, în centrul orașului, cel doi 
prieteni dau peste soția acestuia. O 
cheamă Gina. Se plimbă cîte-și trei 
și femeia începe în timpul prome
nadei să-i mîngîie lui Schia pieptul, 
cu palma. „Acesta fuma țigară de 
Ia țigară, plictisit de atingerea fe
meii". Urmează juxtapuneri de pla
nuri ca în filmele supra-realiste de 
după primul război. Schia îi destăi- 
nuie lui Timaru că i-a murit mama 
de cancer la ora cinci și că în fie
care zi pleca cu trenul la ea tot la 
ora cinci. De ce atunci e plictisit ? 
Că i-a murit mama ? Nu este aici 
o poză a experienței ?

Un personaj își găsește singur ex
plicația comportării sale tulburi 
pentru că l-a citit pe Kafka și pe 
Camus. Un șmecher de bulevard, cu 
titlul de inginer, nu e In stare nici 
măcar să facă din banalitate o filo
zofie ci banalizează o filozofie. Un 
impostor, un șarlatan și un om de 
nimic este pus pe rol de erou ab
surd— și totul iese abaurd. Aminti
rea despre Ctitorei din studenție, 
dialogurile banale, cu vm și cafele, 
despre amor și altele. explicații 
naive, oboaeli și consumări de nervi 
care se calmează accelerind viteza 
mașinii și poposind Ia margini de 
pădure, sint datele unor asemenea

finită, a obiectului creat. Comparați pro
dusele meșteșugului cu acelea ale geniu
lui : primele sînt perfecte, adică în
cheiate, în ele procesul creator ni se 
prezintă sub forma lui înghețată, de- 
săvirșită ; celelalte, vil, schimbătoare, 

lăslnd autorului Iluzia că sînt ceea ce 
le-a vrut el, cititorului din toate timpu
rile că slnt ceea ce așteaptă de la ele, 
criticului, în fiecare clipă, în fiecare lectu
ră, iluzia că sînt ceea ce sînt Fără să fie 
niciodată ceea ce a vrut autorul lor, nici 
ceea ce caută, nici ceea ce sînt...

In fața paradoxului pe cars îl implici 
orice operă, critica pare dezarmată. In
finitul nu se poate determina cu mij
loace finite, inexplicabilul nu se poate 
explica. Estetica poate lua drept reali
tate adevărată a operei structurile ei ex
terioare, pentru că se referă la literatură,

nu la opera particulară. Dai critica, me
reu într-un raport Intim, apropiat, cu 
opara vie, mereu în primejdie de a-i sfă- 
rima viața căutînd să-i descopere me
canismul interior ? Critica tradiționali 
este toată explicativă. Astăzi încă e per
fect posibilă o critici de explicație, de
pendentă de operă. Ea e limitată, nu ți 
absurdă. Dar ce o critica în formele ei 
cele mai ambițioasa, cele mai adevărate, 
cele mai profunde 7

„Despre viața deschisă a operei, spu
ne un cunoscut criiic francez, nici o 
mărturie. în cele din urma, nu este mai 
valabilă decît contactul ce! mai simplu 
cu opera : viața deschisă a unei lecturi". 
Critica e așadar o lectură permanentă, 
care implică toate lecturile noastre an-

experiențe care n-au nici o contin
gență cu fenomenele vieții noastre 
contemporane (Corneliu Ștefanache, 
Cartierul albastru, „lașul literar" 
nr. 4/1965).

Intîlnim, nu o dată, o predilecție 
pentru faptul de viață banal, pentru 
ceea ce este „neliterar". Acțiunea de 
desliteraturizare a literaturii nu e 
nouă șl nu e nici rea. Categoric, ori
ce e omenesc este și literar, cu con
diția ca acesta să aibă un sens, o 
idee, să spună ceva. Altminteri, dăm 
peste o proză a nimicului, (Un sfat 
pentru fiecare de Iulian Neacșu, 
Luceafărul nr. 19/1965), cu improvi
zații mărunte despre o lume statică 
străină pulsului contemporan. Ade
vărata experiență rămine numai a- 
ceea a descoperirilor adîncurilor 
vieții noastre, beneficiind de pro
gresul artei mondiale, fără a con
funda o data cu uneltele și terenuri
le. Experiența este incontestabil un 
act de temeritate și de curaj. Ni
meni n-a negat acest lucru. In plas
tografii artistică nu este nevoie de 
așa ceva. Invocarea cumințeniei și 
a bunului simț nu e un atribut al 
marelui artist Există o înțelepciune 
și ■ temerității, nu numai a cumin
țeniei, o înțelepciune ■ tinereții, nu 
numai a senectuții. Orice scriitor a- 
devârat apare ca un rebarbativ față 
de formulele literare precedente. 
Mersul înainte In artă își face loc 
prin luptă, nu prin calcul și teama 
de a nu greși Temeritatea insă de 
a descoperi tu însuți un nou uni
vers. curaj de a face artă autentică 
și nu dosare cu împrumuturi și re- 

terioare, reflecțiile, confruntările, genera
lizările, o idee despre literatura — per
sonalitatea noastră întreagă. Nu privind 
opera prin prisma unor Idei precon
cepute, a unor principii — dar putînd 
scoate din ea unele. Nu sacrificind lec
tura unor canoane estetice — dar în- 
cercînd să vedem cum poate exista o- 
pera in cunoștință sau în refuz de ceea 
ce credeam pînă atunoi că reprezintă o 
condiție obligatorie de a fi a oricărei 
opere. Nici o lectură, nici o critică nu 
se dispensează de o filozofie asupra ar
tei sau de alte lecturi. Este, mi se pare, 
ideea lui Malraux, formulată așa de alt
cineva : ,,il n’y a pas d’experience esthe- 
tique pour la virginite", Dar critica pre
supune in egală măsură infidelitatea față 
de lecturile anterioare. Nu poți iubi cu 
adevărat o femeie dacă n-ai uitat ima
ginea celeilalte : nemaifiind niciodată 
Ia prima iubire, ești de fiecare dată ca 
la cea dinții. Critica e condiționată de 
infidelitatea lecturii, este, cu alte cu
vinte, o lectură infidelă. O lectură care 
nu urmărește să explice opera — cum 
poți explica o existență ? — dar s-o 
justifice. Criticul convoacă toate elemen
tele care fac posibilă opera. Dacă Sainte- 
Beuve ar fi explicat pe Rabelais iar Thi- 
haudet pe Balzac, orice explicație mai 
bună, ulterioară, ar fi amenințat între
prinderea lor. E poate și părerea celor 
care nu citesc pe critici decit pentru 
a se i iforma asupra operelor tratate de 
aceștia. Dar Sainte-Beuve justifică pe Ra- 
bela-is și orice altă justificare rămine 
posibilă, schlmbind unghiul de vedere, 
epoca, filozofia, gustul. In literatură e- 
xistă un singur poet cu numele Bacovia. 
In critică eu cunosc trei, detașîndu-se 
dintr-o infinitate de alții care se con
fundă ■ al lui Lovlnescu, al lt>i Călinescu 
și al meu (desigur, nu pentru că am 
scris despre el, dar pentru că orice cri
tic poartă în el imaginea virtuală a unui 
scriitor pe care l-a citit).

Spuneam că opera literară nu există 
„obiectiv" dar că existența ei trebuie 
dovedită : sensul critici! este de a do
vedi această existență, convocînd toate 
elementele care o fac posibilă.

NICOLAE MANOLESCU

clamații. Altminteri temeritatea ex
ploratorului se confundă cu excen
tricitatea, cum vedem mai sus, „nou
tatea" se descoperă a fi o falsă da
tare bibliografică.

Moda literară uniformizează sti
lurile și unilateralizează căutările. 
O varietate și o pluralitate de per
sonalități nu e posibil să se forme
ze prin arta mimetismului. Există 
și variante de cdpii, nu numai de 
originale. Uită acești scriitori că un 
Kafka dacă a rămas ceea ce este, 
nu se datorește împrumuturilor pe 
care le-a luat de la Dostoievski și 
de la Proust, că Joyce sau Faulkner 
nu se confundă niciodată cu maeș
trii lor. Experiența reală este în 
fond și o artă de a te deprinde, ui- 
tîndu-te în alții să te privești pe 
tine. O personalitate artistică, indi
ferent de vîrstă, nu se poate dez
volta în asemenea condiții de servi
tute. Experiența tinerilor ascunde 
deseori o lipsă de mîndrie artistică 
care nu-i poate smulge din epigo- 
nismul juvenil. Nu trucurile unui 
scriitor te vor face artist mare vreo
dată, ci lecția lui de viață și de con
duită umană. Varietatea de stiluri 
nu e deci una și aceeași cu varieta
tea de copii. O virgulă în plus sau 
în minus, adaptarea unor situații și 
personaje In climatul nostru sînt 
simple interpolări naive de necrea
tori. O operă nu trebuie să semene 
că a nimănuia. Experiențele au ros
tul de a-i descoperi pe cei tineri ce 
scriitori, nu de a-i acoperi cu glo
riile altora. Pentru că. nu trebuie 
să-ți arăți părinții ca să fie recu
noscut că exiști ca scriitor. Fiecare 
are liber registrul „stării civile", pe 
care numai el ytie să-1 completeze 
cu opera sa_ Sensul adevărat al ex
perienței este acela de a descoperi 
lumea într-o ipostază inedită, prin 
tine tociți. Diacii n-au nevoie de 
experiență. Iar adevărata experien
ță este aceea a operei izbutite. In 
rest calcule greșite, pre pa rații, la
boratoare, în care nu lucrează incă 
un Pasteur,

MARIN BUCUR
Port mare «pec.iks*.

în problemele Limbii române, cunos
cut prin eblaborfcrva permanentă la 
„Informația BucwrețUului'. admones
tează ..Editura Tineretului- că ne-a 
încredințat nouă ediția Tudor Vianu : 
Despre stil și artă literară. Autorul 
care, printr-o operă vastă, a adus 
contribuții valoroase de așa natură 
incit nu se mai poate scrie un rfnd 
in literatura noastră, fără a apela 
la sfaturile filologice ale domniei 
sale, ne reclamă. încă o dată, incapa
citatea de a scrie în limba română, 
drept răspuns la unele ..dezacor
duri" între felul cum gindim noi și 
cum alcătuiește domnia sa lista cu 
erori de limbă din lucrările contem
porane. O discuție despre trei 
cuvinte, dacă sînt sau nu puse bine 
în frază, nu este in intenția noastră 
de a o face aici. Desigur, după crite
riile notelor gramaticale din „Infor
mația Bucureștiului", singurele opere 
corecte care ar da satisfacție lui N 
Mihăescu, ar fi Cartea de citire și 
Gramatica.

Pentru cititorii noștri care n-au 
putut înțelege cuprinsul de idei din 
prefața la ediția Tudor Vianu, din 
cauza celor trei mari greșeli de 
limbă și a altora pe care numai 
marea bunăvoință a zelosului nostru 
coleg nu le-a comunicat publicului, 
îi trimitem la colecția „Informația 
Bucureștiului" pe anul 1065, cople
șiți de grija părintească pe care ne-o 
arată întotdeauna, de mai mulți ani, 
tovarășul N. Mihăescu, grijă care de 
altfel este mult mai veche în ceea 
ce privește destinele de mîine ale 
ortografiei românești.

radu tudoran
Scriitorul, pe numele civil, N. Bogza, s.a născut la 

S martie 1910, în comuna Blejoi, regiunea Ploiești. A 
urmat Liceul Militar la Minăstirea Dealului. A debu
tat mai întîl ca zlarlat In Lumea românească, apoi 
ca prozator în revista Azi (1938), remarcindu.se, uite, 
rlar, printr.o bogată activitate de romancier. Anul 
trecut (1964) scriitorul a întreprins o călătorie de 
documentare pe traulerul Constanța. Jurnalul acestei 
palpitante croaziere oceanice se află sub tipar la 
Editura pentru literatură.

Radu Tudoran a scria Toate pinzale 
aual caia este deocamdată cel mai im
portant roman de aventuri pe care-U po
sedă literatul a română. Cartea aceasta 
are toate avantajele și dezavantajele 
speciei în care ie încadrează: un con
flict care subjugă total atenția citito
rului, dar și un schematism psihologic 
ineront. Lucrat pe schema unei odisei, 
romanul va păstra in bună măsură gra
tuitatea acestui tip de literatură. Aven
tura are In acest caz semnificația unui 
act care antrenează, conștient sau in
conștient, dar in orice caz, gratuit, «n 
număr oarecare de indivizi care vor re
acționa corespunzător într-o situație 
dată. Creatori șl instrumente ale des
tinului, personajele sț vor dafini înainte 
de toate prin eterna mobjlttate umană, 
prin inepuizabila curiozitate în fața vie
ții și b posibilităților de cunoaștere pe 
care le oferă realitatea. Situată în pre
vizibil, dar mai ales în imprevizibil, 
narațiunea nu conduce către un punct 
final, căci esențial e drumul și nu re
zultatul lui. O carte ideală de aventuri 
nu va avea niciodată sfîrșit : suspensia 
pentru care și Radu Tudoran a optat 
atunci cînd nu și-a încheiat cartea are 
această juBtlficsre pe care însuși auto
rul o comunică undeva. („Aventura nu 
sfîrșește niciodată, înmugurește din ea 
însăși, înti-una, ca butașii viței de vie'). 
Aventura este un aingur episod dinlr-o 
succesiune firi început și fără sfîrșit, și 
farmecul romanului rezidă tocmai în 
asta. Intrat în convenția romanescă, în 
toate cazurile in care autorul a reușit 
a& evite bănuiala mistificării, cititorul e 
angajat șt eliberat de abia Ia ultima 
filă.

Romanul lui Radu Tudoran nu e ab
solut original, fiind conceput din locu- 
îile comune ale literaturii de acest tip, 
in sensul în care basmul este □ anumi
tă însăilare de motive. Însăși călătoria 
echipajului, care ara un vag scop, ur
mează itinerariul sinuos a! odiseei an
tice: bătrlna goeletă Speranța va par
curge Mediterana In toate sensurile, su
pusă fiind mai curînd hazardului decit 
dorințelor ferme. Iar in cadrul acestei 
călătorii, autorul poate da frîu liber cu
noscutei sale înclinații către pitoresc și 
exotic. Sute de nume, da figuri, de bio
grafii senzaționale, tot orientul |i tot 
occidentul cu ho(il, contrabandiștii, in
ginerii, marinarii, savanții și negustorii, 
toate neamurile și toate firile vor popula 
paginile acestei cărți. O enciclopedie de 
obiceiuri se Împletește cu un tratat de 
navigație, dar șl cu o insipidă poveste 
de dragoste, Membrii echipajului vor fi 
personajele principale memorabile, trăind 
mai ales prin unitatea grupului. Si prin 
triată această lume nesfîrșită romancie
rul se deplasează cu o familiaritate de
zinvoltă. Povestind, el lasă tat timpul 
impresia că știe mal multe decit spune. 
Fiecare personaj, prin voia autorului, dar 
și prin structura sa, va rămine de aceea 
o enigmă: așa cum însuși romancierul 
afirmă, porțile Levantului și Levantul as
cund ciudățenii fără sfîrșit

Ultima poveste ar putea fi Încadrat 
In aceeași categorie de romane, al dă 
însă prea mult senzația ci a fost ictis 
aname pentru tineret. Cronică a copilă
riei din anii retragerii armatelor hitle- 
risle, acțiunea romanului este plasată in
tr-un sat In care războiul are doar vagi 
ecouri. Preocupat exclusiv de micul 
grup de copii și da bitrinul lor condu

nicolae țațomir
S-a născut la 1 februarie 1914. la Hlrllu, provenind 

dintr-o familie de intelectuali. Studiile liceale și Fa
cultatea de Drept le-a urmat la Iași. Debutează In li
teratură In 1933. publlclnd versuri In revista de stin
gă Bloc, din Iași, șl la Adevărul literar și artistic. 
Pînă in 1H0 a mai colaborat la Paginj moldovene 
(1®3—3B). Cadran (1111—35], însemnări ieșene etc.

In prezent este șeful catedrei de Teoria Statului șl 
Dreptului și decan al Facultății de Drept din Iași. 
A desfășurat și o rodnică activitate pe târlm cultu
ral obștesc. A fost vreme Îndelungată redactor-șef al 
revistei lașul literar.

Activitatea poetică dinainte de Elibe
rare a tuj N. Țațomir, concretizată in 
volumele Ltbede negre (1936) șj Elernui 
Spirit, poem llMty, a fost definită de G. 
< ăh—-■ astfel : „promițătoare itrofa de 
■■ Mioeacianlsa conximtit. In versuri 

cti wțari falduri ti m interesante 
invenții verbale, mai ales în ordinea zgo
motelor haotice* ; cr.ticul mai observa 
certe influente ale lui Baudelaire și Pas- 
cole In această perioadă N. Țațomir cul- 
riva macabrul și avea o viziune fantas
tică asupra nsorții. Precumpăneau in 
pr.^ul său volum notațiile crepusculare 

■|i ceia automnale. precum și monotonia 
or^nJoi p iov iaci al. Sint prezente însă 
fi accente de revoltă, împletite cu dese 
iibocniri ateiste.

Altfel de note se intllnesc mai ales in 
ElernuJ Spirit, poem filozofic, in care 
poetul ironizează religiozitatea In îmbră
căminte autohtonă a reprezentanților gin- 
dirismalui : „Cu smeada voastră fantezie / 
Ați zAmîalit rjovacii sluți... / Din ghips 
•i pdminfejfi vopsele / Le-ați dat con- 
turul omenesc, i Vd piară setea de luce
feri I siinia foame de nimic'...

Struna satirică vibrează și In creația 
Lirică de după Eliberare a poetului. In 
1955 el publică volumul Satire, pe a- 
locuri depășit, in care ia atitudine Îm
potriva unor recrudescențe ale vechiului. 
In 1957 li apare un nou volum de sti
huri și distihuri intitulat Răscoala, din 
care te despnud clteva reușite portrete 
satirice precum acela al arendașului sau 
al vechilului. Poetul se dovedește stăpin 
pe mijloacele artei, minuind cu siguranță 
invectiva și sarcasmul.

Cu volumul Un om pe promontoriu, a- 
părut in 1961, poetul se orientează spre 
o poezie a actualității, prin mijlocirea u- 
nor specii literare prin excelență clasice : 
sonetul, epistola, oda, fabula, imnul, glos- 
sa... Concepția despre poezie exprimată 
In versuri lapidare trădează de asemenea 
cultivarea expresiei adaptată unui con
ținut nou de viață : „Clnd pul cuvlntu- 
acesta ti nu altul / Ori Iți alegi un ritm, 
de bună seamă / Că viața Însăși din a- 
dlnc le cheamă / Să-n/runle veșnicia 
și Înaltul". In tipare clasice, poetul slă
vește realizările poporului și cuceririle 
epocala ale tehnicii. Un am pe promon
toriu este simbolul omului cuceritor ai 
spațiului, dar șl al creatorului. încrederea 
In rațiunea atotbiruitoare — acesta este 
mesajul pe care 11 cuprinde poeaio lui 
Țațomir, Un loc aparte In acest volum 

cător, autorul reușaște să surprindă 
exact unele situații specifice vîrstei 
mici, o seamă de evenimente mărunte 
care capătă aura miraculosului, ori eve
nimente mari pierdute în cotidian. Fap
tele se acumulează treptat, parcă într-o 
conștientă monotonie, pînă la dramati
cele declanșări finale.

în general însă, romanul dă senzația 
de cunoscut, diversele episoade au mai 
fost parcă solicitate șl de alt) predece
sori. îri plus, copilăria e privită mai ales 
sub aspectul ei pitoresc. Nu există o rea
lă profunzime, deși s-ar pufea vorbi pi 
de o profunzime a suprafețelor. Stilul 
oral, In care intervine adeseori chiar 
autorul, capătă cfteodată nuanțe osten
tative de popularizare .‘au, mai precis, 
da vulgarizare științifică

Cu Dunărea revărsata romancierul a 
intenționat să creeze o frescă a anilor 
glorioși cînd clasa muncitoare a înfăp
tuit actul naționalizării, trecînd Ia o re
construire pe alLe baza a industriei so
cialiste. Radu Tudoran și-a situat acțiu
nea romanuhr intr-un șantier naval du
nărean, șantier construit pe un teren ne
sigur, amenințat de capriciile fluviului. 
Urmărind activitatea comuniștilor Matei' 
și Dones, trans formă rile Anei Odeta și 
limpezirile inginerului Dutchievici, ur
mărim totodată progresiva evoluție a 
muncitorilor, de Ia indiferență și îndo
ială, la optimismul și solidaritatea carac
teristice marilor unități industriale so
cialiste. Tudoran a știut să construiască 
personaje remarcabile și mai ales comu
niști remarcabili. Calmul și luciditatea 
unui Matei sau marea capacitate de re
acție adecvată la faptul neașteptat a lui 
Donos sînt tr.năiuriie principale ale ac
tivității creatoare a comuniștilor situați 
în munci de Tăsnur.dere.

Romanul cuprinde însă și multe epi
soade nesemnificative și excrescențe 
inutile, dar mai ales rezolvări desuete 
in maniera melodramatică de care pă- 
cătuiau vechile romane ale autorului. 
Tudoran ar vrea parcă să-și contrazică 
personajele, bunăoară atunci cînd îl 
tramformă pe energicul Matei într-un în- 
drăgaitit cam rizibil. în plus, nici în a- 
cest roman autorul nu a renunțat la pa
siunea sa pentru senzațional și pitoresc. 
Urmărirea procesului de construire a so
cialismului numai pe o latură insolită 
poata duce la inexactități. Lipsesc din 
cart® marile dezbateri, dar nu lipsesc 
aventurile epatante și erotismul sear
băd.

Reținem din proza lui Radu Tudoran 
capacitatea autorului de a selecta plas
ticul și culoarea, preferința pentru exo
tic, pitoresc și senzațional, dar nu și 
inadecvata lor utilizare în unele roma
ne. Realizările sale sint notabile In ca
drul hmiteior pe care însuși prozatorul 
și le-a impus.

MARIAN POPA
SCBIERI î Toate pinzele sns, 1954 (ed. 

V a, 1M4) : Ultima poveste 1956 j Dună
rea revlrsatâ, îmi , O lume Întreacă 
IBM.

SCRIERI DESPRE : Emil Suter, Gaze
ta literară, nr. 8 1955 ; Ov. S. Crohmăl- 
niceanu. In voi. Cronici literara 1354—Să- 
G. Horodincă, Sclnteia, 20 apr. 1957 ; 
Radu Popescu, Contemporanul, nr. 
2 1N7 ; S Damian, Gazeta literară, nr. 
24. « au£. 1961.

11 ocupă și imaginea orașului natal, că
ruia poetul ii dedică un întreg ciclu.

Ultimul său volum, Tainicul arhipelag 
(o metaforă pentru poezie), apărut în 1964, 
dezvăluie izvoarele și preferințele sale 
estetice. Poetul se aralâ sensibil la toate 
real.zările artei. Astlel, in lața coloanei 
fără sfîrșit a lui Brăncuși, poetul schi
țează un gest simbolic : „Acestui stol 
subfire de repezi cioctrlii i Nu-i poate 
pune stăvili nici zenitul i Privindu-1, pe
lerina în pulberi o zvirlii 1 S-ating cu vi
sul tlnăr infinitul*. Un loc deosebit ocupă 
in volum impresiile de călătorie sau cele 
pe care i le produc capodoperele artis
tice, fără ca poetul să alunece în re
portaj. In peisajele sale precumpănesc 
elementele vizuale și aluziile la pictură, 
care fac concurentă celor muzicale și 
mitologice. De pildă, o siluetă „fîșni ca 
din penelul lui / Tonitza". iar mugurii 
„plesnesc aproape toii, rubensian' etc. 
fată, realizată cu mijloacele poeziei, o 
admirabilă natură moartă : „Intr-un drept
unghi de aur, ca-ntr-un plăcut sonet, /, 
Stau clasicile rînduri de pere pergamu- 
te ! Scandate de privire, se îmbulzesc 
cochet ! Pe talger de cîntar și-n coșurile 
mute*. Poetul surprinde însă și ra.șcările 
largi de mase, cum este de pildă o ma
nifestație a muncitorilor parizieni. Peisa
jul parizian este evocat In manieră emi
nesciană : „Bonete frigiene pe creștet de 
statui / Neptuni lingă havuzuri și pani 
vecini cu raiul / Parisul cu Bastilij șl-n 
zarea iui Versailles-ul / Cu-oglinzile, tă
cerea și geometria lui*...

Volumul acesta, din care nu lipsesc 
nici versurile satirice, este, de fapt, o 
sinteză a activității poetice a lui Țațo
mir, și dezvăluie o sensibilitate reală, 
Îndeosebi în forme de tinută clasică.

SIMION BARBULESCU
SCRIERI :
Satire, 1955 : Răscoala, versuri, 1957 > 

Un nm pe promontoriu, versuri. 1961 | 
Tainicul arhipelag, versuri, 1964.

SCRIERI DESPRE :
I. D- BăLan. Gazeta literari, nr. 2171855; 

Otilia Cazimir, lașul literar, nr. 3/1804 i
C. Ciopraga, lașul literar, nr. 5/1957 ;
D. Costea lașul literar, nr. 6/1955, nr. 
7/1961 ; Al. Dima, lașul literar, nr. 3/1064 ; 
I. Horea Luceafărul, nr. 11/1961 i L. Să- 
rățeanu, Viața romanească, nr. 0/1950,

remarcindu.se


gh. ilîescu-câlinești
mihdi negulescu

te decenii

îngădui sâ mă apuc de o lucrare 
o gîndesc, pînă nu fi prind arai 
acele virtuale rădăcini de apiritaa- 
care orice demonstrație pe plaaul 
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Caragiale"

tulburătoarele legende și balade pe care 
il și le-a făurit de-a lungul veacurilor, una 
lestinată îndeosebi sculptorilor. Dacă Meșterul 
a ispitește cu precădere poeții, daci Miorița 
lat expresie în pictură. în grafică, In tapi- 
daca Toma Alimoș pare hărăzit ca mar ei 

t vederi, fie-i îngăduită Babei Dochia Incre- 
a în piatră, sub dalta cioplitorului, așa cum 
ichipuit-o ajunsă — spre ispășirea vicleniei 
ăutății — spiritul de dreptate al creatorului 
!.
■protarca în piatră și spahiu a legendei aces- 
:upă un loc deosebit în atelierul tinăru- 
dptor Gheorghe Iliescu-Călinesti. între spiri- 
etic ce a imaginat transformarea In stană a 
femei de demult, și dalta îndărătnică, eiplo- 
sau perforatoarele — ce au scos din carieră 

ea concretă, sintetică, a legendei — se ln- 
ăbdătoare și rodnice căutări, ale unui talent 
i, contopit cu tradițiile spirituale ale poporu- 
I, înclinat către rezolvări artistice complexe.

în semnificați) 
spirind ia o artă a esențelor, a decantărilor, 
lez niciodată impulsului spontan. N-am cu- 
nu îmi 
sînă nu 
e viată. 
fără de
□ poate _ _____
sculptorul.
nată parcului Herăstrău, ..Împietrirea Do- 
surprinde plastic tocmai acel ..miez de vimJ* 
ndei, tîlcul ei justițiar. Ochilor man. ră-y**' 
ozițl, dominind intr-o tăietură sigură intreaaa 
a babei, îi răspunde.dimpotrivă aerul cain. 
și nevinovat al oilor înghețate și ele. fără 
!, la aceeași răzbunare a stihiilor.

tptea artă

Ascut cdtrc un sflr- 
secol, secol zguduit 
i descoperiri, in ul- 
zHc ale anului IM5 : 
lec^mhrîe.
rea cinematog^aiu- 
carul paternitate a 
uit disputată) est* 
‘ul unei munci co

ti unor strddanli si 
•.riri care aparțin 
pionieri rămași, in 
parte, necunoscut». 
perirea cincmato. 
1 însă, în accepȚia 
porană a cuvintu. 

datarăm Franței, 
rin frații AUGUSTE 
IS LUMIDRE a dat 
modern n artă a 
i său. „a șaptea" 
ne cronologică, dar 
» importanță.
evoluția tehnicii a 
i rol foarte imvor. 
dezvoltarea cine. 

ifului și descoperi. 
•.țilOT Z.umiire In 
omentu nu sînt ne. 
?, mal interesanta 
pare contribuția a- 
primi ,,cineaștir 
a genurilor c 
tfice.
pare firesc astăzi, 

l la un cinemato- 
I urmărim înaintea 

jurnalul de actua. 
Puțini dintre noi 
A că, fn urmii cu 
70 de ani. iotogra. 
liăre fșt uimea co. 
breaslă țjroiecttnd, 

congres al fotogra- 
lut la Paris, n 
oeltcnlă în care a. 
j vedeau debaretnd. 
ti de ochiul, de pe 
foarte curios, al 
de filmat.

tfijul filmat ca St 
documentar, tn iu- 
rula azi se poartă 
aprinse, iși dato. 

existența ca ge- 
elornșl Lumi^re 
im pag în întlmpî. 
ealismului filmic fi 
miâre cu filmul 

lucrătorilor din 
Lumiere". aduetnd 
i un cadru de i;iafd 
a.
t, am avut ocazia 
trim pe ecrane ftl- 
antolagîe „In corn
ii Max Linder" 
prim mare comic 
natografulul. maes. 
ut Chaplin. da- 
sl el încennturite 

liâre.
domeniul filmului 

Lumtire are un 
vînt de spus si 
ică astăzi rtmblm 
vitatea prezentării 
irtretc ilustre fMfl- 
fiesnierre), sau n 
:ene militare, nu 
sfl uităm efl la i:re_ 
?eea ou constituit 
le revoluții, preqd- 
irile înscenări ifa- 

amerlcane.
I Iul T.umitre con. 
orizontut ne care.l 
i asupra noslhtntd- 
icmatoprafultti. d 
rapodoperc ce se 
te ij, datorează cel 
remizele apariției 
nr for.
tare, sub acest as- 
fmpnrtanf pentru 
>i care, mergem la 
jgral (șt cine nu 

decembrie al 
an ? Răspunsul e 

afirmativ. Este 
care cinemaroora- 

serhează șapte de
le existență — c 
versarea urnii pric-
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Liniștea interioară degajă adesea o foită deo
sebită. Duh al p&miDtului sau simplă fe
meie de ]a tară, ,,P Smintea nea" (reprodusă de ..Lu
ceafărul* în primul sân număr saptaicinall, întru
chipează in piatră acea „liniște In care se petrec 
viețile ți anotimpurile pămintuhii'. acea fată răb
dătoare a devenirilor. Alte sculpturi din aceiași 
ciclu („Horă* — aflată In actuala expoziție de la 
Dalles —, ,.Femeie cu pasăre*. „Noaptea*. „Lea
gănul anotimpurilor* s_a.| mărturisesc preferința 
artistului pentru laitnl poetic convertit liber in ma
terial definitiv, pentru interpretarea sentimentului 
în imagini simple, nsor arhaizante, prin care vechea 
tehnică a pietrei de Măgura trăiește o Împrospătare.

E vie. in atelierul acesta, o lecție a secwlarvi ar*» 
românești a pietrei «i a leotna'n Am In <et> 
nn trunchi castaniu, puțin apărea 
bit. închipuind. la o txr 
nsoara inflexiiiBe a «eaw 
ai zice — care, de-a hrapnl

■ punea, copoi m l^tea am lipeai 1 
mW si a dat totaL Ca tSMMoa r 
adinei peaera^tate. tv.’-m re i 
tr-o Mtorir a srnafi ■fculn- ca

intilnire
ara • tați i

ea la isrcaw a tov

IM iar apariția 
viitor. Trwicăiul masiv, 
mijlocul Iacă perii, are 
wbb« ale unui „Stilp 
primei variante a res-

tnsemn iri pe r 
IV-lea Festiv 

amt'

scăunel? de eugen ionescu

Să lăsăm la o parte faptul că filmul 
nu „adaptează" în întregime Aminti
rile lui Creangă, poate din cauza difi
cultății de a-i prezenta pe erou la 
prea multe vîrste ; sâ lăsăm deaseme- 
nea la o parte faptul că regizoa- 
rea-scenaristă structurează în felul ei 
povestirea, dindu-i o ordine și o con- 
secuție care-i aparțin, — și sâ vedem 
mai degrabă esențialul: dacă și cum 
l-o înțeles regizoarea pe Creangă ?

După opinia mea, filmul e apăsat 
de efectele a două erori fundamen 
tale. Prima și cea mai importantă e de 
a nu fi pătruns spiritul paginilor iui 
Creangă, timbrul lor de neconfundat, 
adică de a se fi păstrat la superficio 
unui evident ilustrativism folcloric. E 
prezentată o serie de episoade bine 
cunoscute : scăldatul, furtul cireșelor, 
al pupăzei, al „smîntînifului" etc., care 
sunt descrise, „reconstituite" faptic (și 
colorate în culorile tehnicolorului), cu 
prea puțină preocupare pentru ana
liza subiectivă și obiectivă a imagini.

O-. De oceec eosoodeie epar j-xto- 
0vse. • • s* oaa.câ gae-'e aVo fără 
soo-*. fora o crasrâra ramtr co p dra- 
-<rcă — v poara ai *• oo rarxfo 
ăvf. TMndai -*<■’ toCraoagd Vă

VCW aw wtafaata dwanca — der 
ie prwtr * ra fora <tezra‘- raa 
fonneaăw _r»< c‘ sera**. Er«3be*a 
Boccn a ț»rar* sn rac*zeze o jnv^s- 
tire freacă". nd eo _ra exrsto
«prazi» Li Arn ■'* e ib» Craongd' 
cim obserra Cdhraso Sau. axw bine 
zis — in tnraiW căra ae — e-eraeză 
— *n Am«i< r eu ora amportoefo earo- 
țiurac ; ceeo ee ore -exxto nfo e 
-^nrSCOreo a^.inr^ior", ntcon-ca 
anemonei «nvo^untora- — ca la Pro
ust ; fo Creangă. înaintea lui Proust 
deși „fără coest'i.-to valori lyî* — 
despre core Vladimir Stra«nu amin
tește pe bună dreotote ^JPîna să 
ajungă la matca narativă — e vorba 
de ocolurile ‘’atenționate ole frazei lui 
Creangă — • se prezintă fâfo pufin*d 
de a reprima nimic, un întreg complex 
de îndărătnicie țărăneasca Ozona. 
Cetatea Neamțului, ai casei, baie* 
satului, șe2otorife. docile. Mihai scrio- 
carul, un cintec țărănesc sau vorba 
cile unei babe, care toate împreună 
formează un te1 de structură memori- 
ala de moment... Atit de numeroase 
cresc aceste structuri lăturalnice fa»ă 
de voința exclusiv povestitoare, îneît 
ele creează Amintirilor din copilărie 
compunerea proprie : un fel da cior
chine care însumează doar exterior 
mulțimea ciorchinilor ce-l compun'*. 
Or, Elisabeta Bostan face să curgă 
acțiunea la vale, fără să bănuiască — 
decit foarte vag, pe alocuri — cu nu 
acțiunea, nu simpla narațiune epică 
ar fi contai aici, ci iocmai efortul —

DINU SARARU

CRONICA TEATRALĂ

uo^oc-rarasc, ce-i drept — de a tra
duce frfm z rie a găsi contravaloarea 
'i pel «cula a corxxterisricilor Amintiri. 
f’năni ți miseoraa lor.

Sd ne gindim, de exemplu, la epi
sodul scăldatului : filmid descrie, e 
aoeraraf, ev l«os;t de brio si de fideli
tate exterioara, fopte'e, gesturile, ari- 
tudîni'e mieultr Nică. dar unde ou 
fomos ^risteruf", vraja, farmecul ace
lui ritual arin care copilul iși justified, 
îsi ^codificâ“ prelungirea voluptății. 
pen*ru a putea exclama la sfirțit 
_AAaî frumos lucru nici că se mai 
ooate, cred 1" Sau, fot pentru a ne 
păs*ra în evidenta exemplului, unde e 
figura mamei lui Creangă, a Smaran- 
de;. ^jlino de minunății", 
pentru năzdrăvăniile sale", fiindcă 
știa so foca otîtea si afitea lucruri 
care încintau fantezia vie a copilului ? 
Jn film, nu avem decit a biată femeie 
trudită, înțeleaptă dar mai mult 
resemnată si tristă. Sa ne aducem 
aminte, eventual, cum se stabilește 
acea tainică legătură intre mamă si 
fiu, în fota naturii, ca într-un mit 
odgin î ^i mama... îmi zicea cu zim- 
bet uneori, cînd începea a se ivi soa
rele dintre nori după o ploaie îndelun
gată : Jeți, copile, cu părul bălai, 
afară și r/de la soare, doar s-a 
îndrepta vremea, și vremea se 
îndrepta după rîsu! meu..“ (Parcă am
citi Memoriile lui Goldani, care sus
ținea că s-a născut, nu ca toți copiii, 
pltngînd — ci rizind •) Dar figura lui 
David Creangă, a bunicului, a bădiței 
Vasile, a „părintelui loan de sub deal" 
ș.a.m.d. ? Ele au dobindit, în film, o

obiectivare* ce le dezbracă de inti
ma for identitate atit de treaza în 
conștiința scriitorului. Intuițiile lui 
Cddnescu sunt folositoare și de data 
aceasta : ,Tot textul Amintirilor este 
distribui monologic si dialogic la 
povestitor ca erou subiectiv și la per
sonate ca eroi obiectivi, jjeați însă de 
povestitorul însuși. Sunt mai valoroase 
părțile cu o umoare verbala moi vie, 
mai învederată. Deosebire ce struc
tura nu exista” (subf.n.l

Am ajuns astfel la cea de a doua 
observație fundamentală, de altfel 
strins legată de prima. Elisabeta 
Boston a ținut cu dinadinsul să aducă 
pe ecran și figura lui Creangă însuși, 
a scriitorului surprins tocmai in acti
vitatea de a-și scrie Amintirile, cu o 
pană de gîscă. Se creează în felul 
acesta două planuri alternative (și 
din punct de vedere caloristic, secven
țele din „bojdeucă" fiind trase în 
alb-negru, mai precis în alb-sepia) cu 
racorduri logice mai mult ori mai 
puțin necesare, dar fără un nexus 
poelic capabil să dea filmului vibrația 
operei de artă. Lipsește la acest 
Creangă al Elisabetei Bostan, Ionul de 
„descărcare lirică" și îndeosebi acela, 
dominant, de elegie, așa cum l-au 
semnalat atit Călinescu, cît și Vladi
mir Sfreinu. Mai mult chiar j alter- 
nînd cele două planuri — al actului 
de creație șî al imagini! create — 
regizoarea nu-și statornicește punctul 
de vedere din care filmează. E vorba 
de un Creangă ce-și deapănă amin
tirile sau de „zbînfuiful" Nică, proec-

Iau condeiul tn mină 
din lumea de prieteni 
care m.am întilnit in sile
le ce au trecut, caut să-i 
aduc pe dinaintea ochilor 
pe cei mai buni dintre 
buni.

Dar, cum dintr.odată cu 
semlncerii șl întreg arbo
retul îți vine înainte pă
durea toată ca un masiv 
unic șl de nedespărțit, pă
dure de oameni, tineri și 
mai vtrstnici, așa se apro
pie și-mi vin înainte tnter. 
preți $1 formații, om lingă 
om.

Vin umăr la umăr, ulă- 
turinâU-se în chip firesc 
ca intr.un uriaș montaj, 
pe o scenă de o întindere 
nemaiîntâlnită, cu un fun- 
dal ce ține de dimensiuni 
ciclopice. Vin și.și iau lo. 
cui cuvenit tineri din ce
tățile chimiei, tineri din 
bătrîna cetate a Brașovu
lui. Vin să le stea alături 
oamenii petrolului și cel ai 
aluminei. Cu fețele arse de 
soare șl vînt, vin tracto
riștii din Brîncenil Bără
ganului, iar printre ci, cu

pasul egal de oameni așe
zați. vin dascăli din cite 
un fund de sat. Pășesc 
măsurat, cu pasul egal, 
cum ar urca la catedră și 
dintr-odată pasiunea pină 
alunei reținută isbucnește 
nestăvilit st personagiul 
capătă viața si înfățișarea 
ce ae cere, iar textul in
terpretul de mult așteptat...

Interprofi, cetitori artis
tici, personaje din Molîere 
și Goldoni, eroi a lui Alee, 
sandri si Carapiale, 
din lumea lui 
ai sAi catihet! 
MoQorogea $i 
Oșiobanu cel 
mincare si. în ,--------- . .
acel de veșnicA și neuita
tă faimă Nică a lui Ștefan 
a Petrii Ciubotariul, de pe 
malul Ozanel cea dulce 
curgătoare, cu toții pin sA 
se înfățișeze în toată trăi
rea, cu prospețimea, cu 
firescul și autenticitatea 
lor de viafA. Vin unul că
tre celălalt cu focul acesta 
xflnt care pare că-i mis
tuie. dar cu adevărat le 
dă acea lumină lăuntrică 
care nu e alta decit dra
gostea de frumos, puterea

____ eroi
Creangă cu 

Gitlan și 
Trăsnea si 
strașnic la 

fruntea lor.

de dăruire, talent st poate 
mai mult.

Carolina, interpreta d« 
limbă germană din Daro- 
va Lugojului a piesei lui 
Bușecan „Neamurile”, face 
casă hună cu Miza din 
„...Eseu” a Sindicatelor 
Navale din Constanța, cu 
Dragomir, acel plin de for
ță gi neuitat interpret din 
Crișana, cu Mo na (lin 
„Steaua fără nume” a ca
sei de cultură Buzău, c?t 
interpreta Magdalenei din 
„Șeful sectorului suflete" 
n colectivului de in
gineri și proectanți de 
la T.C.E.M.I.N, București, 
cu Corina lui Laurențiu 
Fulga în interpretarea Gri- 
viței Roșit... Micul Tabără 
Dumitru, povestitorul frag
mentului „La cireșe” de 
Creangă, se leagă prieten 
cu toată lumea, trece din 
colectiv în colectlu. Numai 
că prea trape fiecare de 
el și.l ațîfă In cite 
un cuvint, să.l asculte cum 
le răspunde : „Stați măi 
ghlnișor că lecă nu mai 
dovedesc cui să-i grăiesc 
dinții, matale ori dumnea
lui..” Fină la urmă pășește 
ocrotire la interpreta din 
Dolhasca a tui Lae diu 
,. Alergătorul Șchiop" de 
lotif Bîfn. Dar tot tt-au 
pace cd uite vin înspre ei 
fetele din Blcalat cu fru
moasele lor costume, pur- 
tind mindre colacii șl zes
trea cu care s.ou pornit l« 
nuntă... Și mal vtn. Me
reu vin alții și alții.

Dar cine poate să-i mal 
însemne pe fiecare în 
parte ? Cine să-i cuprln. 
dă ? ! Vin cu toții ca unul. 
Parcă ar veni țara întreagă.

Vin mină în ’* * ‘
ca un zid. Ca 
cetate așa s.au 
legat unul de 
înaintează ca 
om. $i glasul 
uriaș cor vorbit, s.a legat 
într.un singur glas. Și a. 
supra tuturor, în tăcerea 
care s.a lăsat, se proiectea
ză pe cer un singur cu
vint. Un singur cuvînt se 
înscrie. Dar din toate ini- 
mele odată. Și spus cu 
toată inima : Bucurie.
Bucuria de a trăi, de a 
trdi liber. Bucuria de a 
crea și a te dărui în pe
trecere de cînt si joc. $i 
din această floare a bucu
riei, din plămada petrece
rii se alege si se adună 
nectarul, mierea cea în
miresmată, care nu e alta 
decît însuși geniul, nemu
ritorul geniu de ve$nicd 
tinerețe $i înnoire, geniul 
poporului acesta al nostru 
atît de încercat și atit d.c 
blînd șl cuminte și atît. de 
talentat, atît de talentat!

n.ai

mină. Vin 
un zid de 
legat. S-au 
celălalt și 
un singur 

lor, Cii un

MIHAIL 
DAVIDOGLU

fat înainte, pe contururile bărbatului 
matur din Țicău ?

Nu stă de obicei în căderea noastră, 
o criticilor, sâ propunem soluții, dar 
de data aceasta, să riscăm : personal, 
aș fi optat pentru un film fără „per
sonajul" Creangă, un film doar 
„comentat", doar „vorbit", de exemplu 
de glasul lui Mihail Sadoveanu. Ar fi 
fost o idee, nu-i așa ? în orice caz, 
tot „personal vorbind" oș fi fost mai 
curajos; aș fi căutat cu orice preț, 
chior cu prețul unui altfel de eșec, 
să surprind și să restitui ceva din 
farmecul oral al Amintirilor. Firește, e 
moi ușor de spus, decit de...

Elisabeta Boston are multă sensibili
tate — inutil să adaug — feminină, 
prețuiește candoarea, știe să lucreze 
cu octarii-capii, nu e lipsită de gratie, 
dar fantezia ei nu se avîntă în zboruri 
înalte, în timp ce din punct de vedere 
al „concepției", regizoarea nu stăruie 
suficient în căutări, în forarea unor 
fronturi de lucru mai dificile : nu 
alege ceea ce pe latinește se numea 
lectio dificilîor.

Așa cum e, filmul pare opera unei 
harnice educatoare, preocupată să 
prezinte Amintirile lui Creangă în fața 
unei clase de preșcolari. N-aș vreo să 
fiu răstălmăcit: nu e o operă ușoară, 
cere calități de prospețime, de umor 
(a se vedea, în acest sens, întreaga 
secvență a colindului), dar neinfere- 
sînd totuși în măsura cuvenită publi
cul adult, căruia scrierile marelui 
humuleștean i se adresează, deopo
trivă.
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