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1966-1970
o nouă etapă 
de progres 
și prosperitate

Intre evenimentele fiecărei săptămîni, de care opinia publică io act cu interes și 
insuflefire, sînt tot mai numeroase cele care, prin semnificația lor, aruncă o lumină vie 
nu numai asupra actualității imediate ci mult mai departe, spre orizontul unde se naște 
neîntrerupt viitorul în adevăratele sale sensuri istorice.

Am fost martori, în zilele din urmă, la actul de naștere și consfințire a planului 
dezvoltării construcției socioliste în România, pe următorii 5 ani. Petrecută în forul de 
răspundere al comuniștilor și în marele Sfat al Țării, asemenea geneză — de țeluri, 
procente și hotărîri — adună laolaltă, fără îndoială, într-un puternic nucleu creator, 
totalitatea talentelor și energiilor acestui popor, demonstrînd pregnant puterea mirifică 
a socialismului, a societății noastre care trăiește astăzi, între Maramureș și Dunăre, o 
neîntreruptă ascensiune.

Dezbătut în Comitetul Central al partidului si supus aprobării deputaților la recenta 
sesiune a Marii Adunări Naționale, planul de dezvoltare pe anii 1966—1970, sîntetizînd 
principalele idei și fapte ale politicii partidului comunist în etapa actuală, reprezintă o 
conturare și mai precisă, o concretizare a însemnatelor obiective stabilite de Congresul 
ol IX-lea, în vederea ridicării pe o treaptă superioară a construcției noii societăți, în 
vederea progresului tehnico-moterial, în vederea propășirii multilaterale a națiunii 
socialiste. Luînd act de coordonatele pe care le fixează noul plan cincinal de dezvol
tare, intuim, decantată în el, o uriașă și limpede rațiune colectivă, temeiurile reale ale 
unor fapte de-a dreptul impresionante. In cuvintele secretarului general al partidului, la 
recenta plenară, in cuvîntul celorlalți conducători de partid și aleși ai poporului, recu
noaștem întocmai gîndurile noastre, adeziunea noastră intimă, satisfacția și mîndria de 
a ne afla umăr lingă umăr, inimă lingă inimă, intr-o nouă etapă istorică, ce ne mobi
lizează de pe acum întreaga putere de muncă și dăruire.

Măreței ascensiuni sub zodia socialismului și a comunismului, poporul român i-a 
dedicat și îi dedică neîntrerupt, tot ce are mai viguros, mai nobil, mai generos — forța 
sa fizică, întreaga sa spiritualitate contemporană. Planurile noastre economice repre
zintă deopotrivă poeme ale devenirilor umane neîntrerupte, ale accesului plenitudinar 
la cultură și civilizație, ale fructificării bogatelor tradiții de talent, gindire și iubire de 
tară ale înaintașilor.

Intre Directivele Congresului al IX-lea al partidului și actualul plan cincinal, pe 
același statornic fir călăuzitor, au prins viață și temeinicie planuri și hotărîri profund 
chibzuite. înfăptuirea lor va însemna neîndoelnic încă un pas hotărît spre felul nostru 
final, spre societatea comunistă de mîine. Născute din aprofundarea științifică a resur
selor societății și a capacităților ei evolutive, prevederile cincinalului reprezintă opera 
armonioasă a unui iscusit și încercat arhitect social, osatură durabilă a prosperității 
economice, a independenței și suveranității noastre, a aportului la prestigiul și dezvol
tarea socialismului în lume.

Regăsim, sintetizate și coordonate cu măiestrie, in noul document al ctitoriilor socia
lismului, ideile fundamentale care au călăuzit opera de creație a partidului nostru. 
Urmarea consecventă a industrializării socialiste constituie temeiul de neclintit al prospe
rității economice și sociale multilaterale a tuturor regiunilor, a țării întregi. Noul plan 
cincinal, emanație a gîndirii întregului popor, a încercatului nostru partid, căpătă prin 
aceasta o deosebită forță și trăinicie. E un plan realist, ol puterii noastre de realizare, 
al experienței dobîndite în soluționarea problemelor economice specifice României de 
azi. Coordonarea și dezvoltarea planică sînt chemate astfel a înlătura lipsuri, a opera 
reconsiderări, a fixa cu mai multă precizie circuitul de valori materiale și torță de 
muncă angrenate în procesul vieții contemporane. Păstrîndu-și o anume mobilitate si 
receptivitate, planul — ca lege — e în același timp o realitate dinamică, moment alfa 
al unor profunde procese evolutive.

Planul cincinal găsește economia noastră organizată cu o chibzuință sporită, aptă 
a îngădui creșteri și asumări de sarcini simțitor sporite față de ceea ce schițau Direc
tivele din iulie trecut. Nu prea îndepărtatele consfătuiri pe țară, ale lucrătorilor din 
construcții, din comenț, din industria constructoare de mașini, și în special asemenea 
evenimente importante ca înființarea Uniunii Naționale o Cooperativelor Agricole de 
Producție și a Consiliului Național al Cercetării Științifice, reprezintă tot otitea puternice 
preludii, aporturi de prim rang ia concentrarea eforturilor în vederea înfăptuirii Direc
tivelor Congresului al IX-fea.

E în această continuă creștere, dovada de netăgăduit a vitalității economiei noastre, 
a resurselor generoase ale societății, pe care experiența și rațiunea partidului le pune 
astăzi, continuu, pe deplin, în valoare. Luăm astfel cunoștința, cu însuflețire, că ritmul 
intens de dezvoltare industrială a țării în perioada 1966—1970, se va manifesta în 
creșterea producției industriale cu 73 la sută — cu 8 procente mai mult decît prevedeau 
Directivele — ceea ce corespunde unui ritm mediu anual de peste 11,6 la sută. Un 
procent de 65 la sută, la creșterea producției bunurilor de consum, e în măsură a da 
indicii asupra creșterii nivelului de trai, la care va contribui totodată sporirea 
producției agricole cu 26—32 la sută față de media realizată în anii 1961—1965 (adică 
6—12 procente mai mult decît sporul prevăzut la Congresul al IX-lea).

E limpede pentru noi că aceste planuri de viitor vor cere eforturi mari din partea 
întregului popor, pentru asigurarea dezvoltării în ritm susținut a economiei, pentru întă
rirea bazei tehnico.materiale a socialismului. In asta stă de fapt tăria noastră, forja 
de a consolida o societate care asigură mersul înainte al economiei, științei și culturii, 
ridicarea gradului de civilizație a vieții poporului, înflorirea întregii națiuni. „Generațiile 
de mîine — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara din iunie a Comitetului Central — vor putea spune cu recunoștință : înaintașii 
noștri au făcut totul pentru a asigura poporului o viață îmbelșugată și fericită, au făurit 
o țară liberă, independentă și prosperă".

Cînd în forurile de răspundere ale partidului și ale țării se discută profilul activi
tății creatoare a poporului român în următorii 5 ani, nu poți să nu simți că toate pre
vederile acestor planuri reprezintă deja o forță reală. Ele se materializează vertiginos 
sub ochii noștri, cuprinzîndu-ne cu insistență propriul strop de energie în marele flux al 
creației socialiste. Fie că e vorbo de îndeplinirea exemplară a planului de investiții, de 
creșterea eficienței economice, de organizarea științifică a producției și a muncii, de 
dezvoltarea cercetării științifice și pregătirea cadrelor, chemarea ce ni se adresează 
nouă tuturor, și fiecăruia dintre nai, este însăși chemarea istoriei, o viitorului luminos ol 
patriei care —- spre a se realiza — are nevoie de talentul, de pasiunea și puterea de 
muncă a fiecărui om trăitor pe aceste pămînturi.

Sfrîns unit în jurul partidului său comunist, poporul român începe traducerea in 
viofă a noilor obiective economice și sociale cu bărbăție și răspundere, cu certitudinea 
că fot ce înfăptuiește astfel este în folosul său, întru progresul și prosperitatea patriei 
milenare.

MIHAI NEGULESCU

EMIL GIURGIUCA 

călătoria 
din iunie
Cozia, Padeșul, Oltul,
Sfatul cu munții, 
Intîlnirea cu vetrele, 
Fintîna în care am fost aruncat, 
Timpla bărbaților luminind pămintul, 
Sămînța cetăților ce-au răsărit 
Și-a celor ce au să răsară, 
Toate-mi erau cunoscute.
Nouă-mi era doar privirea curată ca 

lacrima 
Păzită de-o mie de ani 
Pretutindeni în țară. 

copacul ■
Tare-i de aer și deschis 
Copacul meu de aburi scris . 
Că orice umbră trecătoare
II surpă-n el ca-ntr-o uitare. 
Din nevăzut cînd iar il sui, 
Ciți ochi privesc din trunchiul lui J 
Intens albastrele priviri 
Sînt foșnete de-aripi subțiri 
Și-ți fură chipul ca-n oglinzi. 
Dar știi că, brațul cînd întinzi. 
Ce vrei s-ajungi, să nu-ți mai scape, 
Ești tu-n acest copac de ape, 
De aer toată și părere 
De înălțare și cădere?

dorul
Cuvintele noastre
Sînt albe ca pietrele riului 
Spălate de vremea din țară, 
Sub care pe rînd ne-am făcut 
Casele, luptele, nunțile, 
Și tuturor nume le-am dat. 
In toate-i o zare de drum început 
Și încă neterminat.

ritm și confruntare
Tn acest anotimp al împlinirii, fie 

ca străbatem distanțe mici, fie dru
murile care cu razele lor vii ating 
orizontul țării, ne întîmpină geome
tria edificiilor noi, arcul sonor al 
șantierelor, foșnetul ierbii cu spic. 
Retina înregistrează și gîndul împru
mută spontan dinamica faptului de 
viață, generos pînă la abundență cu 
cei înzestrați să-i deslușească sem
nificația și să-i asigure permanența 
în literaturo.

..Omul sfințește locul11 e proverbul 
care acum acoperă cu adevărul lui 
toate suprafețele de activitate. Ori
unde simțim prezentă conștiința parti
cipării la ceea ce de cîiva timp, în 
anii construcției socialiste, a căpăiat 
denumirea cu largă circulație de : 
,,miracol românesc". Peisajul săgetat 
altădată de lupte, ca apele, cîmpiile 
și munții să rămînă în fruntariile lui 
cu armonia care ține de istoria țării 
noastre, a devenit azi un cadru sim
bolic al muncii libere și al inițiative
lor înțelepte. In expunerea la aduna
rea festivă organizată cu prilejul 
aniversării a ’45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu spunea : „Re
voluția socialistă, construcția noii orîn- 
duiri sociale descătușează toate ener
giile creatoare ale poporului, consti
tuie în viata fiecărei țări o etapa de 
redeșteptare națională, de afirmare 
viguroasă a sentimentelor patriotice 
ale maselor largi. Lozinca înfloririi 
multilaterale a patriei socialiste, for
mulată de Partidul Comunist, mobili
zează forțele oamenilor muncii, 
constituie un factor de seamă al mer
sului înainte al poporului".

Scriitorul și artistul în genere ne 
apar ca receptacole fine, deosebit de 
sensibile la tot ceeace se leagă ne
mijlocit de transformările social-po- 
litice, economice și spirituale din ju
rul lor. Decantarea subtilă a faptelor 
si alegerea ineditului constituie vo
luptatea mistuitoare care se confundă 
cu însuși actul creației. Răsplata 
acestui efort nu poate fi mai mare 
decît aceea ca opera încheiată să-și 
mențină vitalitatea, statornicindu-se 
în conștiința publicului, a generațiilor 
succesive.

Literatura noastră contemporană 
refuză planșele de „anatomie mo
rală" cum își numea, romanele >un 
psiholog din secolul trecut și în egală 
măsură imitarea unor modele străine 
mai aprope de noi îrv timp. Cred că 
tocmai cunoașterea adîncă a celor 
din urmă se încheie fertil cu senti
mentul întreg de admirație lur:dă, 

lăsind liberă totodată puterea de 
afirmare a talentului propriu. Așa se 
explică de ce asistăm la o adevărată 
înflorire a diverse stiluri în poezia și 
proza contemporană care continuă 
tradiții de răsunet universal. Roma
nul cu structură clasică apare 
paralel cu cel analitic, cu cel 
al investigației minuțioase așa
dar, romanul de evocare istorică 
nu stînjenește dezvoltarea romanului 
de atmosferă, schița lirică stă alături 
de relatarea nudă a unei întîmplări ; 
meditația filigranată, poemul amplu 
cu elemente epice, cantilena, poemul 
construit pe vibrația unei idei im
primă noutate și diversitate în zona 
poeziei contemporane. Alungarea 
aproape totală a schematismului și 
a corolarului’ său ilustrativismul a 
făcut să apară o proză a implicațiilor 
adinei, rolul observației atente și 
expresia unor conștiințe artistice 
orientate spre complexitatea proble
melor și tipurilor umane. O confrun
tare între literatură și viață s-ar în
cheia astăzi cu rezultate îmbucură
toare. clișeul comod al compunerii 
didactice avînd din ce în ce mai puțin 
condeie devotate. Dar nu e mai puțin 
adevărat că acestui tip anacronic de 
literatură încearcă să-i ia locul bru- 
ionul literar, exercițiul sub semnul 
gratuității și mărturie în același timp 
a îndepărtării de la ceea ce consti
tuie dimensiunea majoră a vieții noas
tre spirituale. Lecturile grăbite și 
fragmentare pot înșela și duc firesc 
la mimetism. In cazul acesta nu mai 
poate f' vorba de stil propriu origi
nal, fiindcă așa cum se știe stilul se 
constituie din întrepătrunderea ex
presiei cu conținutul. împrumutarea 
uneia sau alteie din componențe, cu 
orcîtă dexteritate, poate cel mult ne
dumeri, interesa doar un moment, dar 
nu te convinge pînă la urmă, și . sco
pul real, accesibilitatea largă, rămîne 
o simplă convenție

Toți scriitorii noștri știu că actul 
creației implică nobila răspundere 
față • de idealurile poporului care 
așteaptă să răzbată în literatură cu 
toata intensitatea ritmul dinamic al 
muncii, chipul oamenilor animați zi 
de zivîn sfera preocupărilor lor de 
aspirații înalte. Faptul în aparență 
banal, cotidian poate căpăta și el 
sensuri, și nuanțe de durată atunci 
cînd talentul îl surprinde în esența sa 
umană. Realitatea societății noastre 
oferă .nsă aspecte complexe pentru 
ca fiecare scriitor, potrivit structurii 
sale să aleagă ceea ce exprimă cu 
adevărat noul, specificul climatului 

țării noastre în care se dezvoltă cu 
neîntrerupt avînt construcția socialistă. 
Experimentul facil chiar dacă seduce 
nu poate suplini talentul autentic, 
viguros, prin natura sa ostil formule
lor desuete în oricare gen, poezie, 
proză, dramaturgie. Criticului îi re
vine în primul rînd datoria să dis— 
cearnă artificiul de ceeace este au
tentic, pledînd cu pasiune pentru pro
movarea în literatură a faptului con
temporan și a celui care se leagă de 
trecutul de luptă milenară a poporu
lui nostru. în aceeași măsură edito
rul trebuie să fie un spirit obiectiv, 
un ferment cultural care prin gust 
și pricepere să cîștige stima scri
itorului si încrederea în eventualele 
sugestii literare pornind de la anu
mite teme și probleme fundamentale. 
Trimiterea la ■ tipar a unei cărți cu 
adevărat valoroase într-un ritm cit 
mai viu și în tiraje cit mai 
mari constituie mai mult ca ori- 
cînd preocuparea editorului, care se 
consideră învestit cu privilegiul de a 
fi cel dintîi cititor al cărților de lite
ratură contemprană și de a le încre
dința apoi publicului.

Exigența sporită față de calitatea 
operelor artistice duce în mod firesc 
la o confruntare atentă a lor cu ade
vărul vieții și nu poate însoți sufragii 
admirative decît acel roman sau acea 
poezie în care vibrează pulsul epocii 
noastre sau în care imaginea trecu
tului relevă forța evocării, darul re
constituirii realiste. Recent, în cuvin- 
tul de închidere la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie 1966. tovară
șul Nicolae Ceaușescu a spus : 
..Obiectivele stabilite de Congresul al 
IX-lea al Partidului, sarcinile planului 
cincinal constituie programul dezvol
tării întregii vieți sociale din patria 
noastră, gl întăririi si înfloririi multi
laterale a orînduirii noastre socia
liste. Dezvolfînd economia și cultura, 
asigurînd ca patria noastră să fie mai 
puternică, mai bogată, poporul ro
mân își aduce contribuția la întări
rea sistemului socialist mondial".

De la Tudor Arghezi la debutantul 
cu emoția primei cărți tipărite, toți 
scriitorii noștri simt ca ,pe o rară și 
nobilă îndatorire să-și aducă aportul 
la o literatură careisă fie mărturia 
vieții prospere din țara noastră, a 
luptei întregului popor pentru înde
plinirea cu devotament a sarcinilor 
trasate de partid.

LIVIU CĂLIN



poșta 
redacției

MĂRGĂRTT POPA, menționat la 
poșta din nr. 9/1966, ne trimite un 
nou ciclu de poezii, din care rețin 
citeva. Dp observat gravitatea rece a 
acestui poet a! cărui ochi intransi
gent parcă stă mereu de veghe, a că
rui conștiință judecă în numele unor 
înalte permanente morale. în acord cu 
caracterul combativ șl antieslctizant, 
aproape publicistic — cum se spunea 
mal demult — al acestei poezii, mi se 
pare a fi modalitatea aleasă de tînărul 
autor El ia prea puțin în considerare 
virtuțile sugestive, muzicale ale cu- 
vintului, care pare a fl tratat cu voită 
indiferență, numai ca simplu vehicul, 
nu și ca material de arlă. Aceasta 
poate surprinde ne cititorul obișnuit 
ai.se măguli auzul cu eufonii ; se va 
recunoaște însă că lipsa facilei „mă- 
estrii" e cel puțin compensată de des
fășurarea dramatică a Ideii.

Toate aceslea trebuie luate, bineîn
țeles, mai mult ca simple aproximări, 
poetul fiind abia la începutul contac
tului cu cititorul si urmînd ca de a- 
bia de aci înainte sa-?l limpezească 
vocea. O voce tînără, în formare, dar 
distinctă de pe acum prin grava și 
deplina ei sinceritate.

IOANICHIE OLTEANU

băiatul 

cu cîrjd
Pămîntul își joacă mușchii

Sub pielea noua de asfalt

O ridicare prudentă, apoi repede jos

în ritmul lemnului alb

Care mi-a crescut într-o noapte sub

umăr.

Peste tot oameni oblici

Bărbați ?i femei

Oamenii oblici sub casele «trimbt

de precedenta, și care probează o fen- 
dinfă de permanentă mobilitate și 
vioiciune în concepția comitetului re
dactional.

Mu vedem nimic dăunător In aceas
tă preocupare permanentă pentru ino
vații decente, dimpotrivă ele confls 
garează o alură sportivă și primăvă- 
ratică, iară a prejudicia tinuta unei 
publicații serioase, a cărei consa
crare este unanim recunoscută.

trei
Te Iubim, Corina, n-stiul

In clasa aSIbuie «I scundei 

Unde profesorii au crezul 

Cite-un an, o zi, o secundă.

Cuvinte de cretă mereu,

Adine In ochi zâpada-f lumina

O, soarele greu

Al părului tău. Corina.

Cu briceag alb le-am scris 

în băncile dure

Dar cieierul lor înclinai 
Nu înțelege, nu «imte primejdia.

Tinerii vorbesc despre fericire

Despre fericirea lor oblică

Surîsul bătrînilor albi

Are o aripă îndoită spre pămînt.

Oamenii jși fac promisiuni oblice

Pe care le respectă piezi?

Merqînd înclinați alături

Pronunță corect cuvîntul sinceritate

Nici o linie dreaptă, nici o stradă

nemișcată

Cmd că mi-a milă de ei I

Dacă a? fi ma1 mare

Puțin mal mare

Bunăoară ca un munte

Bunăoară ca o dorință

A? face ca oamenii să meargă drepți 

Toți oameni drepți I

Lemnul uscat, închis

Si-a amintit de pădure.

Spre seară la nucul răsucii 

Rezemat!, sl raze puline

Ești gind întreit

Si nu vorbim de line.

Vinovall, temători

Casa ta In noapte-i albastră 

Flori limpezi in zori

In trei teluri mor la IereaSIri.

In diminețile noi.

în seara tlrzie

Acela dintre noi

Nu știe.

cuvintele
Apoi au coborît, |l-am foit doi

Și mil do oameni, respirînd Intre noi. 

Compartimentul, becul obosit 
Mirosul de tutun, tntetit.

Cit voiai si tac, zguduit rar 

In ritmul cafeniu și galben-murdar ? 

Străini cum ai vrut, car trebuiau 

cuvinte 

Să astup noaptea rlnjind înainte. 

Primele Încercau, dădeau îndărăt 

Apoi a trebuit să spunem tot 

Ascutit concentrai! în șoapte 

Să nu clintim fragilele fapte.

Un vint suflînd tot mai tare 

Desprindea cuvinte foșnitoare, 

Căderile albe si mol

Se adunau din podea către noi

Pînă în noianul suitor

Umerii tăi cereau ajutor.

Rouă măruntă-n părul tău

Cuvintele păreri de rău, 

Intre genele noastre joase 

Fuioare de cuvinte mlădioase 

Și cuvintele necuvînlate

Topindu-se prin geam îndurerate : 

Trenul, plutind în noaptea străină 

Lăsa două dire de lumină.

Și iar, cînd ne-au trecut peste pleoape 

Trebuia să fim mai aproape

Obosită, si cuvinte mereu 

Ai adormit pe umărul meu.

Drept arzind ca un brad am rămas 

Șotie șl Izbîndă de-un ceas.

MĂRGĂRIT POPA

Argeș
A izvorlt ARGEȘ-ul, o noua publi

cație politică, sociala și culturală, a- 
coperind' încă o regiune in geografia 
tipărită a patriei. Nerăbdători eram și 
noi să asistăm la nașterea unui frate 
mai tînăr, pe 18 fi muri străbătute de 
duhul legendelor străvechi, nerăbdă
toare pare a ii fost si revista piteș- 
teană- In paginile căreia deslușim o 
inimă generoasa, hulind încă emoțio
nată de debut.

Ne facem o plăcută datorie din a 
semnala, dinlr-un sumar variat, cîteva 
centre de greutate ale acestui număr 
de începui de drum. Astfel, în mijlo
cul atenției stă recenta vizită a con
ducătorilor de partid și de stal în re
giunea Argeș. O anchetă asupra ,.Coor
donatelor complexe ale cercetării știin
țifice/ este înnobilată de semnătura 
prof. Roman Moldovan, președintele 
Consiliului Național al cercetării știin
țifice. Citeva reportaje si articole au 
în obiectiv aspecte ale noii realități 
socialiste din regiune. Revista se în
scrie, printr-un material semnal de 
Dumitru Dogaru, la discuțiile deschise 
de curînd în presa noastră cullural- 
șliințifică in problema ,, Actualității 
sociologiei". Două pagini ale ARGEȘ- 
ului sini dedicate reunirii unor opinii 
diferite pe tema ,.Tradițional și mo
dern în arhitectura contemporană". 
Un ioc larg îl ocupă în revistă lite- 
ralura, critica și istoriografia literară. 
Aslfeh dintre materialele ce ilustrează 
ideea ,,Rădăcinilor adinei ale con
temporaneității", semnalăm documen
tele inedite despre M, Kogălniceanu, 
comunicate de Augustin Z. N. Pop, 
precum și un articol al 'ui V. Netea 
despre personalitatea lui lorga ,,luptă
tor pentru desăvîrșirea unității na
ționale a românilor'. Critica literară 
este reprezentată de condeiele lui 
Șerban Cioculescu (aplicat la poezia 
lui Matei Caragiale), Gabriel Tepeica 
(„Premise și criterii - în editarea unor 
clasici"), ca și de cronicile literare 
(P. M. Corcea : Tudor Arghezl — 
„Ritmuri" ; M. Bucur : L. Blaga — 
..Hronicul și cînlecu. viratelor"). Bol 
tineri prozatori (ioniță Marin și Mi
hai Diaconcsc.il), precum și numeroase 
nume de poefi, între care uncie — 
Cezar Baltag Ion Bănuții — deja fa
miliare cititorilor — susțin partitura 
literară. Obișnuitele paragrafe de 
muzică, film, teatru, note și comen
tarii, cărți ele., întregesc un număr 
febril, dorind să cuprindă cit mal 
mult eu putință în cele 20 de pagini. 
O promițătoare condiție grafică sub
liniază preocuparea redacției de a si
tua de la bun început ARGEȘ ul in 
frontul tot mai larg al revistelor in
teresante.

Preocupare pe care, din toată inima, 
rLucea farul" o omagiază călduros.

haria Stancu, de Anton Breitenhoier 
și Balogh Edgar< de ion Lupaș și 
A. P. Bănuț, de Eugen Jebcleanu și 
Al. Dime. Iar texte Inedit? din Lucian 
Blaga și Sextil Pușca/iu asigură carac
terul festiv al acestui prim număr. 
Tradițiile culturale lâcale sînt evo
cate de Tudor Ciortea („Brașovul 
muzical') și Acad. Emil Pop, care pre- 
tinlă pe doctorul Hurie Mitre» din 
Rășinari, pasionat călător și colecțio
nar din veacul trecut In paginile. în- 
chinate literaturii, poeți și prozatori 
de pe meleagurile brașovene, în 
frunte cu Gherghinescu Vania, ani
matorul Claviaturilor de odinioară, se 
străduiesc să dea profil propriu ac.es- 
[iei promițătoare ASTRE. Împletind 
temele de cultură generală (Dialogul 
artei cu timpul. Comedia și actuali
tatea. Modern egal lapidar ?, Condi
ția reportajului) cu preocupările de 
ordin științific (Cercetări de sociolo
gie industrială sau bogatul colocviu 
eu savanți din diferite domenii pe 
tema Știința, dimensiune a epocii 
noastre), revista se situează intr-o

octualiiate amplă. Mai semnalăm, în 
același sens, articolul arhitectului Ho
ția Hudiță despre Personalitatea ora
șului

Urăm ASTREI să ocupe un loc de 
cinste In noua publicistică româ
nească.

LUCEAFĂRUL

Astra
La Biașov, în vechiul burg cu pu

ternice tradiții spirituale românești. a 
apărui revista ASTRA. Strălucitoarea 
prezentare grafică reflectă orașul mo
dern al zilelor noastre, cu blocurile 
lui zvelte și pastelate. în caldul său 
cuvînt publicat pe prima pagină, Tu
dor Arghezi salută deopotrivă orașul 
și noua Iui publicație. Intimpinaiă cu 
bucurie de acad. C. Daicoviciu și Ti- 
beriu Brediceanu. de ion Pas și Za-

Tendinfe novatoare 
la „Gazeta Literară"

în ultimul timp «e observa la „Ga
zetei literară’ o atenție relativ con
stantă In întreținerea elementului- 
surpriză 1n paginile sale. Un concurs 
„Eroul literar preferai’ se pare că n 
sllrnit interesul unor mari mase de 
cititori, de vreme ce trierea rezulta
telor devine o treabă care consumă 
un mare interval de timp. Marin So- 
rcscu a debutai Intr-o adorabilă sl 
mincinoasă „cronică lantezlslă', ci. 
lilă srtptamlnal cu electivă plăcere, 
în pagina a doun fi-a pus coiful sîn- 
gerosul sl vicleanul Ulisse, slfrninrl 
In numeroase publicații exclamații 
mal mult sau mai puțin superioare, 
dovadă totuși efl prezenta sa In 
clmpul Uterelor nu esle ignorabiltt 
Tot „Gazete’ a dat In ultimul timp 
Ionul publicării cu o anumită ritmi
citate sporită a unor documente lite
rare si fotografice inedite. Deunăzi, 
revista a apărui Irumos suplimentată 
cu încă o pagină (pentiu ca ■.Amfi
teatrul' să nu se moi simtă olif de 
singur 1nlr-o asemenea inițiativă), si 
iată că, de trei numere încoace „Ga
zeta literară’ a inaugurat o nouă for
mulă grafică, superioară estetic fală

Se caută un superlativ

Așa cum prevestea acum citeva 
săptamîni confratele Ulisse de la Ga
zeta literară, era imposibil ca dezba
terea pe tema „Creație și actualitate', 
al cărei foileton îl urmărim din joi în 
joi în pagina a 5-a « Tribunii să nu 
atragă și pe valorosul nostru drama
turg Teofil Bușecan. Mărturisim că 
răspunsurile d-sale ne-au emoționat 
profund, așa cum nu ni s-a mai în- 
tîmplat de mult, mai exact de ia o 
altă jerbă seînleietoare de aforisme 
cure căzuseră din t/tna poetului Mi
ron Srnrobete. poftii șl d-so efl zburde 
în cadru! aceleiași înclnfătoare ru
brici.

Sd recunoaștem, ideea că piesa de 
teatru este media cantitativă între 
nuvelă și roman, nu am întîlnit-o pe 
toate drumurile ; iat-o în frazarea 
limpede a lui T. Bușecan : ,,— Inten
ționam — acum vreo unsprezece, 
doisprezece ani — să scriu o nuvelă. 
Aveam la îndemînă un subiect care 
mă pasiona. (...) Dar nuvela n-a fost 
niciodată «cri?ă. Faptele depășeau po
sibilitățile unei nuvele. Romanul, în 
schimb, mi se părea că-mi ofeîă un 
cadru prea larg pentru ceea ce aveam 
de spus. Așa, împins de subiect, am 
ajuns la piesă.*

Fn privința experimentului literar, 
lucrurile sînt străvezii ca sticla : 
„Experimentările nu pot fi DECÎT 
(s. n.) utile. Mai ales atunci cînd au 
ca scop efectuarea de noi sondaje în 
universul atît de complext (sic / — 
transcriem eroarea tipografică, osci- 
llnd între . complex' și „complet" — 
n.n.) al omului contemporan". Așadar 
„noile sondaje* sînt utile, dar nu ne
apărat necesare. Experimentul ră- 
mîne în afara oricărui criteriu. Nodul 
gordian zace scămoșal la picioarele 
dezlegătorului de fa „Tribuna".

Autorii care au adus o contribuție 
mai substanțială ia dezvoltarea dra
maturgiei contemporane ? Și aici răs
punsul cade precis ca o ghilotină : 
„Diirrenmalt și Mazilu". Primul, de
oarece „scrie piese". Al doilea, e de 
fapt primul, ca importanță, intrucit 
cumulează două calități : 1) ..scrie
piese de idei" i 21 „scrie un teatru 
absurd" (Remarcați impecabila stăpâ
nire a noțiunilor de care beneficiază 
T. B.l. Fiecare aspect merită citeva 
cuvinte, și intervievatul concede să le 
pronunțe. Astfel, piesele de idei au 
marea calitate de a ii „așa-zise", 
adică o pură invenție terminologică. 
Cu toate acestea ele își ou rețeta lor, 
șl dramaturgul, vajnic Sanda Marin 
al teoriei teatrale, ne-o divulgă j 
„Construiești citeva figuri de hîrtie, 
sufli deasupra lor un mănunchi de 
idei, tragi sforile din culise și ideile, 
una mai genială ca alta, încep să 
zburde, apoi să puiască..."

Idei zdravene se pare că are 
T. Bușecan și în domeniul teatrului 
absurdului : „Am citit intr-un articol 
că bravul (ne temeam că T. B. n-o să 
găsească epitetul potrivit I — n.n.)
nostru Caragiale este un precursor al 
teatrului absurdului. «Ai puțintică 
răbdare» ; «Nu mă zgudui că ame
țesc» etc. ele. Nu-i un absurd de 
toată frumusețea ? Dar cînd niște 
proști umblă pe sub clar de lună 
(piesa lui Mazilii, cumulardul calități
lor susmenționate — n.n.), în loc 
să doarmă ca tot omul, după o zi de 
muncă, nu-i ceva sublim de absurd ?*

Dacă asta e „ceva sublim de ab
surd", atunci ce superlativ mai putem 
găsi noi pentru intervenția cunoscu
tului dramaturg Teofil Bușecan în 
problemele legale de „creație și ac- 
tualitale" ?

DAN URSULEANU

VIAȚA LITERARĂ Șl ARTISTICĂ ÎN IMAGINI de neagU TăduleSCU

Al. Andritoiu traduce din poeții 
chinezi

Uniunea scriitorilor si Uniunea 
artiștilor plastici au organizat în 
Calea Victoriei 115, vernisajul 

poeziei și plasticii.

A apăru! revista „Argeș"

Mandarin d« viță veche f

I

— în fine, cinicul (Marin 
Sorescu) și culoarea (Corneliu 
Baba) braț la braț I

— O nouă hidrocentrală p» 
Aige? I Cîți pegași putere o avea ?

cărți • cărți • cărți • cărți

O apologie lirică a cîmpurilor care „mi
grează spre orașe prin inima poetei", un 
niraj cu cromatism© lunare în care univer- 
*ul trăiește o frenezie naivă sau o nostalgie 
* copilăriei (mai puțin a adolescenței), poezia 
-loienței Albu se înscrie în peisajul liric 
contemporan ca o autobiografie deghizata. 
Redusă la scheme, puntr-o silogistică pripita, 
:artea cu titlul simbolic ar putea fi definită 
ja o infuzie de nostalgii agreste, dominant 
fiind sentimentul dezrădăcinării : Va fi ca să 
mă mai chcme-o dată, peste timp f satul 
crescut în soare Va fi, tîrziu, să mă mai 
cheme — / păstrează-i, suflete, albastrul j 
si-accastă însorire veche-a prispelor /...

Poema pe care am nuini-o sentimentul po
lar al volumului se intitulează simplu : Acasă, 
și cuprinde sub forma unei definiții metafo
rice o poezie domestică, în care cele trei per
sonaje lirice, mama (cu miinile trudite îm

preunate in poall), tata (cq umerii aplecați prelector peste linifie) și 
poete prlveic stâlele „cuprinse cu timpul în pătratul ferestrei*. E un 
îavlu, cu o grafie delicată, în evident contrast cu reportajele lirice din 
restul cărții, în care evoluează din pămînturile sălbatice o lume barbară, 
ce ne duce cu fantezia spre epoca sciților : călăreții aleargă cu „iarba 
crescută-n bărbi", vînlul „trece printre pelinuri", părul „sălbăticit da 
rădăcini înverzește-n lună", poeta ,,bea din frunze mustul" etc.

în aceste cicluri, la limita dintre mineral și vegetal, „carnală, noaptea 
își lipește pieptul de umărul bărbaților cînd trec". Florența Albu nu e o 
lupoerotică. Versurile sale de dragoste nu impresionează statistic, dar 
țîșnesc cu sălbăticia unui deseîntec. „Vinul lunii" îmbată pentru că a 
vorba de ultima iubire ; dragostea c o nălucire, o fala morgana ca și 
copilăria, ca și peisajul bucolic al adolescenței : Am sa-ml trec prin aerul 
încărcat de lună I mina, cum prin părul tău dc aur vechi /.../ O. mai 
întirzie-ți ceru-n noi, iubire, I se mai zbaie-aripa umărului sting. / 
Dc-aș putea, tăcută nălucire, / cu-o aripă/ să t.e mai ajung 1 (Cîntec mic),

Poeta se definește ca un pierde vară, ca o haimana cu inima-n via
turi, inundata de amintiri sub forma unor senzații aproape organice. Dra
gostea, amintirea, trecerea timpului, foșnetul ierburilor, toul se oficiază, 
se consumă după un anumit, ritual, închis între limitele morfii și răsăririi. 
Declarativ, poeta iubește orele pline, orele de echilibru ale existenței, 
orele „cu fruntea netedă", cînd claritatea lumii se sedimentează ca 
„p'.atra-n statui", ca gindul în amintire. Și totuși declarația este dezmin
țită de framîntăriie unui univers în crepuscul, in care anotimpurile au 
osmoze cu toate regnurile.

După ce închizi cartea Florenței Albu, ai Impresia de aluviune, de 
ape care aduc la maluri o lume la răscruce de vînțurî. Nici măcar „șerpii 
molatici — amintirile' n-au fost îmblînziți. Pe planul emoției cartea 
oferă un sentimentalism lucid, la un punct de solstițiu al vîrstei și cu 
toate halucinațiile cromatice ale acestui cîmp aluvionar, presimți limpe
zirea, căutarea unui peisaj mai sever, a unei sinteze.

Puse cap la cap versurile unor poeme dau imaginea unui reportaj liric 
retrospectiv care consumă multe cuvinte pentru a realiza abia o prefață 
la o metaforă. O proză căutată, exprimată cu ostentație, cultivată ca o 
congruență prozodică a versului alb, în accepția bună a cuvîntului proză, 
pare a fi drumul ccl mai propriu al creației sale și totuși Cîntecul 
ndc, singura poezie cu rimă, din carte, pledează pentru structura de cîn- 
rec, de boc*t, de litanie discretă, sau, ca să repetam un titlu de poem, 
de desen pe sticlă al poaxiei Florenței Albu.

EMIL MÂNU

FLORENȚA

ALBU:

Fata

morgana

Numele lui Iile Purcaru nu e necunoscut cititorului de literatură actuală. Celelalte cărți ale sale l-au relevat ca pe un reporter sau publicist de tinuta intelectuală niciodată sclav brutului material reportericesc ci întotdeauna dominîndu-1. De altfel curate cărți de reportaj nu sint nici 
Ev nou In țara banilor, nici Harpe ți ape, volume pentru care a font de fapt clasificat reporter. în ele faptul brut de reportaj e de cele mai multe ori un pretext de considerații, de digresiuni aducătoare de noi orizonturi ceea ce a îndemnat pe unii comentatori să le denumească reportaje-eseu. Eticheta încearcă să definească tipul de publicist care vine în reportaj cu un serios bagaj livresc, un intelectual dispus mai mult să ilustreze cu noi argumente teze verificate privind stilul de viață al unei colectivități u- mane determinate geografic si istoric. Astfel injectat reportajul s-a revitalizat chiar cu riscul de n deveni altceva. In acest caz ■reporterului nu 1 se mai cere simplul „condei gazetăresc" ci si o pregătire intelectuală care aduce după sine alte exigente și o altă optică a autocontrolului scriitoricesc.Tendința spre eseu, spre publicistica altfel concepută decît reportajul comun, vizibilă încă din primele volume a avut o expresie mai tranșantă în volumul de Colocvii — de fapt o culegere de interviuri și evocări — semnat în colaborare cu Ștefan Bănulescu, carte care colecționează confesiuni artistice — majoritatea apărute în paginile revistei Luceafărul — de la cele mai de seamă personalități ale literaturii române din ultimele decenii. Colocvii are meritul de a atrage atenția asupra nevoii de continuitate artistică, a respectului pentru o trndiție majoră, a întreținerii cultului pentru marii creatori de limbă și artă românească.Acest subtext patriotic al Colocviilor ca și inaderența lui Jlie Purcaru la specia de reportaj propriu zis și predilecția pentru formula eseului e confirmată de ultimul său volum. Escale spre noi 

înșine — titlu sugerator de distanțe și surprize sufletești — exprimă inteligent ideea sondajului propriilor noastre valori. Nu vom pute- Înțelege exact această carte dacâ n-o vom plasa în contextul el firesc. Ea are un vizibil ton polemic șl justificarea acestuia își are rațiunile sale. A dăinuit mult timp, și pînă nu demult, resemnata părere a unei distanțe neremontabile între România si țările avansate. Prejudecata invadase toate domeniile de activitate și, eliberind clmpul literaturii române de multul balast al considerațiilor inadecvate, G. Călinescu ținea să arate falsitatea unei asemenea credințe comode și sfîrșea prin a exclama „Nasc șl în Moldova Oameni" exclamație ce era abia începutul unei demonstrații ce voia să spulbere inconsistentele unei afirmații hazardate. în prelungirea acestei atitudini, de inestimabil merit patriotic, trebuie așezată și cartea lui Ilie Purcaru Escale spre noi 
înșine care reface la un alt nivel de accesibilitate — acela a unei largi difuziuni — demonstrația vitalității creatoare a unui popor. El nu face operă de ștlintă și nu abordează un singur domeniu ci aduce pentru cele mai diverse domenii probele adevăratei dimensiuni a poporului român latura iscoditoare, activă, creatoare. Este demnă de atenție informația autorului care se mișcă dezinvolt si selectiv în chestiuni atît dc diferite ca descoperirile astronomice, mostre celebre de artă plastică, invenții aviatice, cărți de călătorie etc. în materie de mărturii ale străinilor despre românii din toate timpurile șl locurile autorul manifestă o adevărată erudiție. Din acest punct de vedere cartea sa este un superior ghid al punctelor de atracție din România actuală, al marilor ei monumente de artă și de creație colectivă, al momentelor istorice care au însemnat salturi ale gîndirii inventive șl științifice. Gestul este de reabilitare și restaurare a unor adevăruri ignorate sau neglijate altădată și retrospectiva autorului, destul de largă, dă o idee de ansamblu exactă asupra posibilităților de creație ale unui popor Sntreg. Desigur, că acest tablou nu se putea realiza decît cu ajutorul unei informații de bun gust, sigure, de care autorul face neîndoielnic dovadă. El arc și fraza nervoasă, inteligentă, sugestivă, într-un cuvtnt intelectuală, capabilă să conducă cel mai bine către cititori intențiile autorului.

GH. JUPENSCHI

ILIE
PURCARU:

Escale
spre not 
înșine

Să vedem totuși cum a fost primită opera acestui 
poet glorios la vremea sa si mai tîrziu. Cele mai inte
resante dale le găsim îrtlr-o carle de H. H. Houben. 
S-a începem deci cu Wcrther. Ziarul Reich-Postreuter 
din Altona a cerut, primul, intervenția poliției cOntra 
lui Werlher, numind în același timp Stella j „cea mai 
slabă dintre muzele goelheene" sau ■ „Un avorton cu 
corp uzai insa umflat de miasme ucigătoare^. ,,Wer- 
ther e școala sinuciderii, Stella, școala poligamiei". 
In schimb, un alt ziar a replicat furios ca Stella 
e capodopera lui Goethe. Pastorul Goeze, după pre
miera de la Hamburg, a scris aruneînd maledicții și 
sentințe bibhce de genul : „Nenorocire lumii din cauza 

scandalului f Scandalul trebuie să vina, dar neno
rocire celui care aduce scandalul !' Un critic de la un 
ziar berlincz dă în 1776 două relele pentru a face din 
Stella ceva burghez : „sau Fernando să fie un scelerat 
și să se sinucidă, sau cele două femei să-l îndepărteze 
și să se roage împreună pentru conversiunea crimina
lului". Un teolog, Pfranger, predicator al curții la Mei
ningen a scris chiar un al șaselea act la Stella în care 
Fernando prins în bigamie, e arestat, pus în lanțuri 
și condamnai la muncă silnică Inlr-o fortăreață, pen
tru țoală viața 111 Piedicalorul tipărise actul suplimen
tar, îi numerotase și-l recomanda publicului, ca fiind 
adevăratul final al piesei Iui Goelhc, pe care prinlr-un 
hazard divin îl descoperise. După alte 3 luni, din ano
nimat apare un alt final. In versiunea aceasta, Fernan
do se întoarce la so|ie, dar, avînd un frate care-i 
seamănă leit, îl plasează celeilalte. Goethe însuși oferă 
două finaluri tragice. In 1B05 scrie noua versiune a 
Stellei. Aici Fernando își găsește slîrșilul, împușeîndu- 
se în inimă, Stella se otrăvește, și Cecilia rămîne vă
duvă. Nu sînt singurele imixtiuni în opera poetului. 
Clavigo suferise de asemenea, Prometeu fusese marcat 
de interdicții.

In Gotz, cuvîntul liberlatc seînleia cam lore. Volu
mul a apărut în 1772 iară numele autorului și al edi
torului, Burglheater a ezitat 58 dc ani înainte de a o 
juca, fiindcă acolo cenzura spunea că operele poeților 
nu sînf deloc utile binelui individului, nici comunității. 
In 1808, Gotz a apărut în 4 acte, semnală dc către von 
Ehrimield. In 1800 se folosește la Theater an der Wicn o 
alia adaptare făcută dc Franz Griincr rare suprimase 
lot ce șoca onorabila cenzură impprială și regală. Fran
cezii nu mai erau numiți vulpi, iar Gotz nu mai po
menea despre „boii dc unguri'. Dispăruseră total alu
ziile la Dumnezeu și sfinți.

E curios lotuși cum un artist care suferea aiîla de

pe urma Intervențiilor brutale ale altora în opera pro
prie, putuse să facă procese de intenție, de pildă lui 
Fichte. Acesta fusese numii de Karl August ca profe
sor, ceea ce nu-l Impicdicu să spună la lecțiile sale că 
peste 20—30 de ani nu vor mai fi regi șl prinți. Faptul 
acesta a declanșai o adevărată campanie împotrivă-i. 
și Goethe a fost silit să declare .• Eu aș vota chiar con
tra fiului meu dacă și-ar permite un astfel de limbaj 
cu autoritățile. De altfel amenințarea cu demisia a lui 
Fichte a fost luată în serios, cum se obișnuiește în ase
menea cazuri, și profesorul dat afară. Mai departe : cu 
toate că Weimarul păstra masca celui mai mare libe
ralism, Goethe propune să nu se primească nimic de 
tipărit în imprimeriile din oraș care să nu li fost vizat 
de către 3 persoane în serviciul statului. Această de
cizie era de fapt copia fidela a cenzurii populare in
trodusă de fosei al If-lca în 1786 în Austria si care, 
acolo, fusese de mulți ani tiilald și îngropată. Goclhe 
spune în concluzii : „Cel care pactizează cu prinții, mai 
devreme sau mai tîrziu va reuși, cine vrea să se pună 
de acord cu plebea își va pierde un an întreg za
darnic".

Despre ideile sale față de libertatea presei am mai 
scris. Iotă și cazul Okon. Acesta era profesor la Uni
versitatea din Jena, un celebru savant naturalist care 
se consacrase educației politice a contemporanilor săi. 
El scrise pe manșeta ziaiului său îsis: „Totul e bun 
și totul trebuie admis 1" l.ucra cu un dezinteres absolut, 
rocomandînd colaboratorilor săi să nu ceara onorarii. 
Tinerii nu fost atrași dc acest lucru și. proiilînd de îm
prejurări, au ataca! Conslilujia Saxa-Wcimar. Goelhc 
contribuie la interzicerea ziarului și la destituirea lui 
Oken.

Dar. cum se întîmplă în viața, ială-l pe poet perse
cutai la rîndui său. Frederic Wilhelm al Prusiei îl ura 
pe Goethe. Era militar și nu suporta geniile
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care-i deranjau concepția cazonă despre univers și dis
trugeau ideea de ordine, după cum spune Robert Ptulz. 
El a refuzat serbarea comemorativă după decesul iui 
Goethe, serbare ce a avut loc într-un teatru de a 
doun mină.

Faust s-a jucat la Berlin în 1819—20. Ce sărbătoare 
pentru cenzori I Goethe apucase să spună : „Faceți ce 
vreji cu Faustul meu !“ Intendentul de Brunswick, 
Klingemann, o pune în scenă în 1829. Faust se juca 
în 5 teatre germane în același timp, noul autor ce- 
dînd-o contra a 5 frederici de aur. Poetul nu avea drep
tul la nici un ban. lată cîteva „atenuări de grosolănii 
ale limbajului". suvîrșite de individ : în ioc de estS 
noapte se spune încă astăzi ; camera iubitei devine 
«ilaluii de iubi la. Nu scapă nici dulcea carnație a Mar
garetei, nici nostalgia sărutărilor, nici aluziile la starea 
ei, ca nu cumva sd fie excitata imaginația prințeselor 
adolescente. Nimic despre biserică, mai ales interpre
ta rra Bibliei de către Fuust și scepticismul lui tu pri
vire la miracole. După 2 spectacole dc mare succes, 
Faust este interzis, ia Leipzig piesa s-a juca! după 
adaptarea lui Tieck, cure și-a permis mai multe liber
tăți de text în acest mic Paris. Ce surpriză I Cuvintele 
bunul stomac a! bisericii și alte săgeți au rămas și au 
fost primite de către parterul plin de sludenji cu rîsete 
violente și scurte. Consisloriul din Leipzig trimite la 
Dresda un protest furibund, fiindcă condamnarea finală 
a lui Faust la supliciile infernului nu ajungeau. Se 
cerea interzicerea pe lac a acestui Faust periculos. 
Scandalul declanșat e imens, pentru că textul din 
Leipzig oferea lotul pentru asia. Presa nu avea voie să 
sufle nici o vorba. De scos de pe afiș piesa nu putea 
fl vorba, căci Goelhc era ministru al statului Snxa- 
Weimar. Deci au ciopîrțit-o iar De treaba aceasta ono
rabilă s-a ocupa! un anume Winpler, redactor In 
Abendzeitung din Dresda, poet de-a zecea mîrifl, pro

lific ca un cobai care semna sub pseudonimul Hell, 
lată ce-a făcui ipochimenul : în lac de : ca și cînd 
sflntul spirit v-ar dicta apare .• căci aceasta e singura 
modalitate de a lucra. Despre Cîntecul șoarecelui, a 
cărui burtă e comparată cu Luther, indignat adaugă 
alte versuri „pline de spirit" .* „El avea o burtă ca un 
foarte savant chinez". Tn corectura de la Dresda se văd 
urmele a cel puțin unsprezece cenzori care se întreceau 
In a descoperi viții de text. Se pare că la această ope
rație delicata au colaborat înalte personalități. Oare 
prințesa Amalia, zice autorul acestui studiu, nu era și 
ea poeta ? Nu rămăsese nimic, nici din Purgatoriu, nu se 
pomenea nici de biserica și nici de preoți. Despre 
Diavol se vorbea doar în perifraze. iar cuvîntul a cre
de a fost înlocuit. Cîntarea cînlecelor de beție a fost 
scoasă. Lipsește și versul : Noi ne simțim ca niște ca
nibali, ca 500 de porci. Cuvîntul porcărie e înlocuit cu 
potlogărie (Schelmerei). Revenise presei străine datoria 
de a denunța sacrilegiul. Poetul Hell a fast numit de 
către oficialități pentru serviciile aduse : Salvatorul.

La Teatrul Regal din Dresda, Faustul astfel epurat s-a 
jucat totuși de 40 de ori. Richard Wagner spunea 
„Această operă nobilă se lira tristă pe seînduri, muti
lată și de nerecunoscut'. Pe Margareta o interpreta 
Rozalia, sora compozitorului.

La Weimar schimbările în text sînf mai puțin nemi
loase. Astfel .- jartiera plăcerii dragostei — a deveni! 

brățară, iar cuvîntul sîn devine gură. Expresia piept 
lîngă piept, se transformă în ochi în ochi. Goelhc sosea 
la repetiții dînd tonuri actorilor (de exemplu pentru 
rolul 'Mefisto), dar nu s-a decis să vină la premieră, 
nevrînd să asiste la audierea operei sale capitale ast
fel deformate. Loja ltd Goethe a rămas în seara aceea 
goală 1

La Viena s-au jucat numai cîteva scene din Fausl. 
In 1836 piesa a fost interzisă la l.inz, din cauza a nu
meroase pasaje scandaloase. La Dresda textul integral 
n-a fost admis decît în 1907!!? De aceea, în 1901, Lco 
Berg declară în Gefesselle Kunst : „Faustul lui Goethe, 
jucat în teatru, nu e de cele mai multe ori decît min
ciună dc la un cap la altul'

Berlinul a fost cel de al 25-lea șl ultimul teatru din 
Germania care a reprezentat Faust, șl asta din cauza 
Iul Wilhelm al 111-lea ! Și aici expresiile dure nu fost 
ntenuale, toate cîntecele scoase, adopiîndu-se rima 
Kâse-Chinese a poetului Hell. Doar cîntecul puricelui 
rămăsese intact. Totuși regele și-a maniieslat cu voce 
tare dezaprobarea. La Viena, cuvîntul regină din acest 
cîntec • fost schimbat cu doamnă, căci reginele nu

puteau să aibă purici ! Fericit guvernămînt care ve
ghează la competența puricilor 1 scria criticul L. Seypel. 
Prefectul poliției prusace vorbind cu directorul teatru
lui din Kdnigsberg, declară : „Ar fi iost mult mai bine 
dacă Goethe n-ar fi scris niciodată această piesă !" 
Tot la Berlin, în 1850, partea a doua din Faust a lost 
taxată drept apoteoză a viciului. I

Ca în toate cazurile, s-au găsit și alți amatori de a 
modifica și sluți această capodoperă. Astfel profesorul 
Moritz Rapp, poet necunoscut, autor al unor tragedii 
niciodată jucate, a transformat total Faust, adăugind 
1 754 versuri groaznice, aflate în Biblioteca din Tu
bingen. în februarie 1848, operele Iul Gocthe erau Infă 
sub controlul poliției. La Berlin, Stella a fost interzisă 
după zece reprezentații. Egmond este de asemeni 
oprit. Unul dintre inlendeniii unui teatru luîndu-și pos
tul în primire declara cu seninătate : „Vă spun o dată 
pentiu totdeauna că noulâli în care se agită idei peri
culoase ca la domnii Schiller, Goethe, Shakespeare, n-or 
să fie admise dc mine în teatru I Domnii în chestiune 
s-au fofilat în repertoriu pe cînd eu nu eram aici, dar 
cum sînt trecuți în repertoriu șl eu nu sînt responsabil 
de această nenorocire, să rămînă numele diavolului !“

Dar nu e totul. La Sluttgart direcția teatrului se te
mea să monteze Iphigenia din cauza picioarelor goale 
care trebuiau să apară din costumul antic. într-un 
oraș din Westfalia, poliția se întreba dacă se cuvine 
ca teatrul să joace o piesă ca Iphigenia în duminica 
morților. Biserica catolică l-a persecutai pe poet pînă 
tîrziu prin biografii tendențioase, ca aceea a iezuitu
lui Baumgartner.

Ediția Operelor complete ale lui Gocthe a fost pa
tronată de Marea Ducesă Sofia de Weimar și a apărut 
începînd din 1887. Pasajele care i se păreau scanda
loase au apărut la 17 ani după moarlea ei, abia in 
1914. Dc fapt erau inocente. Existau încă în 1926 edilii 
cuprinzînd Elegiile romane si Epigrame venețiene con
fiscate de către procurorul de Stat Munich, aflale mai 
apoi într-un catalog inaccesibil publicului, bănuite de 
imoralitate, conform Codului penal al Reichului, para
graful 104.

Să nu-l mai invidiem totuși atît de mult pe Goethe 
și să cugetăm la aceste imixtiuni păgubitoare în operele 
marilor artiști ai lumii, imixtiuni față de care ei rămîn 
neputincioși o vreme și care sînt răzbunate de poste
ritate care aruncă in ridicol pe imprudenți.

E. 8.

Diaconcsc.il


etimologii 
fanteziste -

Sâ revenim însă la bellum (război), de la care ne-am 
cam îndepărtat. Așadar bonus, devenit bellus, s-a intîlnit 
foneticește cu bellum. Intîlnirea dintre aceste două cu
vinte n-a rămas fără urmări. Din confuzia posibilă, care 
a fost un fel de luptă, bellus a ieșit oarecum debilitat. In 
orice caz, continuind să fie al limbii vorbite de popor, 
scritorii i-au preferat pe formosus. acesta tot popular, dar 
mai ales pe livrescul pulcher: ideea de frumusețe a fost 
nevoită în limba latină să se sprijine pe alți termeni, cînd 
cuvîntul mai vechi șt popular a început să piardă din 
vitalitate. Dar. atunci, lucru foarte curios! Deși bellum 
(război), are în latinește o mai mare vitalitate decît bellus 
(frumos), totuși, cînd cuvintele latine au dobîndit cu 
timpul înfățișări neolatine, nu bellum a avut destinul mai 
lung și deci mai sănătos, ci devitalizatul bellus (it. bello 
și fr. bel, belle). Este adevărat că numai limbile neolatine 
centrele au forma derivată din bellus, în timp ce limbile 
neolatine mărginașe au, pentru ideea de frumos, forme 
derivate din formosus (span, hermoso și. rom. frumos) ; 
dar bellum fără să treacă în altă limbă, moare o dată cu 
limba latină scrisă. Posteritatea lui neolatină fiind exclu
siv neologistică (belicos, belicist. beligerant; la Heliade nl 
nostru, în Fingal, belator).

Lingviștii explică acest foarte ciudat deces prin întîl- 
nirea din nou a lui bellum (război) cu bellus (frumos), cu 
care ar fi fost confundat, dacă francezii și italienii ar fi 
continuat să folosească pentru ideea de război un termen 
prea asemănător cu bello. bel-belle. Aceasta însemnează 
că la prima întîlnire, din latinește, bellum a devitalized 
pe bellus, iar la a doua, din italienește și franțuzește, 
devitalizatul bellus a ucis pur și. simplu pe voinicul 
bellum ; de aceea se afirmă mai departe că francezii și 
italienii au trebuit să adopte pentru ideea de război cu- 
vintui vechi germanic werra (germ. arh. war, engl. war, 
fr. guerre, it. guerra). Este aceasta o explicație suficientă, 
cum pare, a faptului că bellum nu e reprezentat de nici 
o formă congeneră, în italiană și în franceză ? Dacă ne 
referim la spun, hermoso, ar fi trebuit ca în limba spa
niolă, unde intîlnirea din nou a lui bellum cu bellus nu 
s-a mai putut întîmpla, să se fi întrebuințat pentru 
„război" o formă derivată din latinește, iar nu forma de
rivată tot din germanicul, werra.. De asemenea limba 
română nu cunoaște pe bellus. avînd pe „frumos" și totuși 
bellum, fără a mai avea de dat vreo luptă de omonimie, 
în care să moară eroic, moare oarecum sedentar, de bă- 
trînețe sau mai curînd de anemie pernicioasă sau cine 
știe de ce alt accident neîntrevăzut încă, dar moare îna
inte de constituirea limbii noastre, in care slavul „război" 
a găsit locul neocupat. De ce bellum. sucombat în omo

Prin ce poate fi recunoscută personalitatea sau viitoarea 
personalitate a unui poet încă de la prima sa carte ?

Printr-un termen îndeobște ulilizot de critica literaro dar 
tot atit de neprecizat : prin viziunea lirică.

Viziunea lirică este „un alt mod" (răsturnat, dispropor- 
ționalizat etc.) de a vedea universul; o personală mitologie 
a lui ; o nouă cosmologie în care evident, micro și macro 
cosmosul funcționează altfel decît le știm din obișnuință 
sau din alte cosmologii lirice ; ea este intr-un cuvînt o 
metaforă arhitectonică universalistă. Viziunea lirică mai 
poate fi definită și ca o filozofie sistematizată plastic 
echivalentă într-un anume fel cu ceea ce este sistem intr-o 
filozofie. Ea trebuie să aibă deci și o dialectică.

Viziunea lirică nu este însă imaginea universului — în- 
trucît ea este statică iar viziunea ca atare se comportă ca 
un puternic factor gnoseologic — și nu este, indiciu prin
cipal — tot una cu modalitatea, care de asemenea nu 
propulsează semnificații. Cînd viziunea se transformă în 
modalitate avem de-a face cu manierismul. Iar dacă-l pri
vim mai îndeaproape putem observa că de fapt nici nu 
era viziune. Comparați de pildă pe Sorescu cu Prevert și 
veți vedea că diferența constă în transcendența primului 
față de ultimul și în excepționala lui sensibilitate meta
fizică. Sensibilitatea metafizică ține deci de viziune. Una 
condiționează pe alta, atunci cînd cel puțin una din ele, 
există în infrastructura conștiinței.

Dar viziunea lirică mai poate fi și ceea ce se cheamă 
concepția filozofică despre lume a poetului ; ea nu este 
totuși sinonimă cu ideologia. Aceasta stă la baza amîn- 
dorura, așadar este intrinsecă ; pe fundamentul ideologic 
poetul construiește cu datele particulare ale experienței un 
mod, cum am spus, inedit, independent, de apropiere sau 
îndepărtare de cosmos și de ethos. Că uneori construcția 
a fost inversată, ideologia nu a pierdut nimic, însă poezia 
de cele mai multe ori și-a pierdut specificul devenind 
anexă.

lată deci, pînă aici, două criterii complementare (unul 
a fost cel cu privire la refularea filogeniilor), necesare în 
analiza, credem, mai acurată a poeziei, în evidențierea 
diversității de stiluri existente indiscutabil și în acest do
meniu al literaturii noastre socialiste. Să încercăm o suc
cintă exemplificare. Ne rezervăm dreptul de a reveni mai 
pe larg intr-o suită de articole în care discutăm pe fiecare 
poet în parte, dar și o eventuală apartenență mediată sau 
nemediată a fiecăruia la o viziune lirică realizată plenar 
de un prototip contemporan. încercăm deci o sistemati
zare a tinerelor prezențe lirice.

Ion Alexandru a debutat cu un teribil contrapunct ico
noclast dar formativ eclectic. Poetul era și este fie un 
frenetic, un senzorial acerb, un Falstaff al simțurilor, tie 
un transcedental, un blagian. Lirica lui oscilează între 
aceste foarte propice ipostaze ; cum ar zice Blaga, între 
„poezia de sensibilitate" șl „poezia de viziune metafizică".

In Cum să vă spun — titlu evident incanonic, poetul 
respingind acel ce și cum spun alții, apăsînd pe efortul 
de a găsi cuvîntul exact — Ion Alexandru se prezenta cu 
unele forme convenționale — „alpinele redute", „amintiri 
noian", cu frenezii descrise, extrinsecul predominînd in
trinsecul, cu intersecții evanescente — poate de coincidență 
somatică — Goga, Esenin, Labiș, dar în cea mai mare 
măsură cu qnticipații ale viitorului său sistem poetic. 
Prefigurarea acestuia era simptomatică prin ton, metaforă 
și inefabil, prin violența expresiei și a fluxului emotiv, lată 
cîteva din nucleele metaforice insulare care dezvoltate 
cosmogonic în Viața deocamdată (1965) vor ajunge să sub
ordoneze expresiv realitatea, să se dilate la dimensiunile 
unei viziuni străbătute de inflexiuni meditative, telurice, ori 
halucinant-meditative : „Iar casa noastră o-mplinim aici. I 
M-am înfipt pînă la genunchi în temelie. / Coastele tale 
le-oi potrivi — zid. / Părul meu blond acoperiș să fief...) / 
$i-i pămîntul pîn’la glezne dus în arbori. / Fumul izbucni 
din ramuri albăstrui pe acoperise, / Casa noastră-atîrnă 
albă în prelungirea fîntînii, / Ți-am adus din cîmp pe buze 
toate sensurile humii, / Toate sensurile lumii. / Te-am cu
prins amar în brațe, m-ai cuprins pierdută tu, / Și-ntre noi 
cu coama rupta-ngenuncheat a mai rămas / Ochiul mort 
ol unui ceas. (Cum să vă spun). Nu sînfem departe oici 
de faza elaborării unor eresuri lirice sau a întrebuințării 
dispozitivului sugestiv al acestora, fază caracteristică unor 
paqini de poezie publicate de curînd în Gazeta literară 
șl luceafărul, lată deci încă o anticipație sau altfel spus 
niște poeme ale căror ramificații urcă pînă în primul vo
lum. Dar mai întîlnim în această carte și alte metafore 
prevestitoare de viziuni. Dacă trecem peste atît de comunul 
motiv liric al genezei planetare, rezolvat însă de Ion Ale
xandru într-o interpretare originală, răsturnată, prin bio
logic spre geologic și nu invers. — Se ridicase mînzu- 
rrtîi pe un genunchi, ' Apoi, pe celălalt, pe o copită. / Și 
dintr-o dată lumea din haos se închega ' Și-și părăsea 
pămîntul inhia lui clipită (Minzul) — ajungem la ceea ce 

nimia lui cu bellus in limbile neolatine centrale, n-a su- 
pravețuit iu spaniolă și în română, unde nici o vitejie 
omonimică nu s-a putut ridica împotriva destinului său ? 
E de presupus că moartea i-a venit înainte de constituirea 
tuturor limbilor neolatine și că, dacă e adevărat că în la
tinește era un cuvînt plin de vitalitate, moartea i-a venit 
prin accident. Rezultă dar că explicația dată, reluînd in 
altfel fonetismul identic dintre bellum și bellus, aflindu-se 
deci încă la antifraza lui Priscian, este cel puțin tot atit 
de fantezistă cit șt etimologiile propuse de Bovelles pen
tru Cyre și de Priscian pentru bellum. dintre care Rabe
lais. ca să ne întoarcem iarăși la el, credea numai în cea 
tie a doua.

Dar nu era singura în care credea. In cop. X din Gar- 
gantua. vorbind despre virtuțile magice ale cocoșilor albi, 
care sperie pînă și leii, scriitorul afirmă : „Ce est la cause 
pourquoy Galii (ce sont Ies Francoys, ai'usi appelez parce 
que blanc sont naturellement comme laict que Ies Greci 
nomme Gala) voluntiers portent plumes blanches sus 
leurs bonnet:; car par nature its sont joyeus, candidez, 
gratieux et bien aimez, et pour leur symbole et enseigne 
nnt- la fleur plus que nulle aultre blanche: c’est le lys." 
Lazăr Șăineanu găsește izvorul acestei etimologii în Illus
trations des Gaules de Jean le Maire : „en l'etymologic 
grecque, ce noble terme Gallus signifie blanc comme 
lait“ Ca și derivarea lui Cyre din Kyrios. derivarea lui 

ne divulgă în mod sigur taina sugestivității și a viziunii 
lirice la Ion Alexandru : inversarea termenilor, răsturna
rea raporturilor între elementele fizice ori metafizice. Din 
acest punct de vedere viziunea poeziilor lui Ion Alexandru 
este conformă cu definiția propusă. Căci așa cum am 
spus, răsturnarea lucrurilor, refuzul vizionării lor pedestre, 
caracterizează această importantă categorie a esteticii li
rismului. Se va vedea astfel cum de la o simplă metaforă 
risipită inițial într-un poem, poetul ajunge la un sistem, 
la ceea ce am numit metaforă arhitectonică, vizionară. în 
poezia La zece ani din volumul Cum să vă spun poetul 
scrie : „Rumenă pîinea înfiptă in cuțit" (și nu cuțitul înfipt 
in pîine I) ; sau in al doilea volum al său Viața deocam
dată : „Pe mare în corăbii, / Cînd vintul nu se curbează 
în pînze (Corobierii) și nu pînza se curbează de vînt I ; seu 
Pretutindeni, exiști tu, pămîntu.'e (...) mergînd sub turme 
de oi {Pămîntul). De aici — de la natura statică Rumena 
pîinea înfiptă în cuțit, poetul ajunge la excelentul poem 
Pîinea, în care viziunea este plenitudinară, cosmică, re
zolvată atît în întregul ei cît și în fiecare articulație. Ea 
este asemănătoare cu aceea o lui Breugel și Bosch. Spun, 
a lui Breugel și Bosch, pe de o parte pentru a oferi un 
corespondent pictural la ceea ce înțeleg prin viziune, pe 
de altă parte, pentru că în întreg poemul circulă într-un 
sens, ironia petrecăreață a flamandului, iar într-altul cea 
sensibil neliniștită, metafizică a pictorului francez. Ambele 
viziuni picturale, într-un fel și aceea a lui Ion Alexandru, sini 
realizate prin sistemul de inversare, de combinație stranie 
și terifiantă, a diverselor obiecte și animale atît de cunos
cute din pînzele acestora. Viziunea poetului este mai 
aproape de Bosch decît de Breugel întrucît anatomiile 
umane sînt copleșite de simbolurile hidoase ori domestice 
(v. strofa din Cum să vă spun) care le însoțesc ori le du
blează sau mai bine zis simbolurile sînt anatomizate, pe 
cînd la Breugel psihologia este pe primul plan, fie prinsă 
și în miniatură. Cităm din Pîinea ; înșiruite pe drum trec 
pîinile prin / aerul dimineții, străjuite de mare. / O pîine 
coboară pe patine, / cu doi pescari pe gheața lacului, / 
spre locul unde în scrîșnet odată și-odată / obrazul gheții 
va plezni cu teama cea din urmă (...) O pîine strînge 
în geantă o fată bătrină / îmbrăcată în alb mereu de ani 
de zile, : spre iarba uscată a primăverii ce vine. (...). O 
pîine măsluiește rachiul în paharele / restaurantului de lingă 
poștă. O pîine își spintecă pieptul într-un cuțit / spre 
fericirea copiilor abia treziți din somn / de roțile lumi
nii. /.../ O pîine e prea arsă și o să fie trimisă la cazarmă / 
pentru cai. j Ca butucii în pădure, paralizați de trăznet, 
pîinile I în jurul meu în luptă cu rechinii, lîngă mare, / 
ce-au apărut din larg, trimiși de foamea iernii, spre bru
tăriile pămîntului.

Un pandant al Plinii, poem cu multiple sensuri ce ira
diază totuși calm și omenos, îl constituie Păianjenii. Poezia 
este o imagine energică și terfiantă produsă de prezența 
duhului râu, tentacular, dimprejurul nostru și de deasupra 
noastră. Imaginea nu se comunică printr-o viziune eliptică 
și sublimată, plastică și mobilă, ca aceea din Pîinea, ci 
are o fervoare lăuntrică sufocantă, — deși păianjenii îi 
simți țintuiți în nemișcare — o fervoare care stimulează 
percepția pînă la coșmar. Acum viziunea nu mai este rea
lizată prin acea răsturnare a raporturilor dintre oameni 
și obiecte ci numai prin proiectarea cosmică a insectei, a 
simbolului. Ea se bazează pe efecte psihologice și nu pic
turale. în acest poem întîlnim pentru prima dată splendida 
interpretare a stelelor drept păianjeni ai universului. Se 
pare că imaginea este tot atît de pregnantă ca și eresul 
popular care spune că nemișcarea stelelor reprezintă con
diția vieții : Vorbim despre păianjeni, iubito ; acum / cînd 
îșj lansează ei plasele pe drumuri și-ntre copaci — 
invizibile lassouri puternice, j spițe stelare, / acolo sus, 
în cer, stelele / sînt, fără îndoială păianjenii universului / 
sticlind pur din depărtare / duhnind aproape de orbită. I 
Pînzele lor captează duhul pruncilor morfi, pe pămînt, 
pretutindeni își tîrăsc sacul lor de sfori I și la loc potrivit, ț 
prin unghere și coturi de ulifi, / la poduri și în săli de 
așteptare, paiajenii.

De la această viziune pînă la una grotescă distanța este 
scurtă. Sînt întrucîtva încercați Bosch și Goya : Aud marea 
de iarnă întîia oară I mocnind de dincolo de dig barba ei I 
roșcată de pămînt; ! tu smulgi cîrligul înțepenit cu un 
pește I ca o pisică moartă cu dinți și mustăți ț și ochi de 
bou și păr de zburătoare. / Lăsăm uneltele speriați — fu
gim spre mare / căzînd ritmați de stele călătoare tîriș de 
moarte urmăriți (Pînă spre sară) sau : cad lacurile-n cer 
la un lătrat, / fetele își împletesc cozile, I cu sfori de 
cînepă topită / și-n lacăt cheia s-a umflat de ploaie. / 
Albinele se-mpreună de moarte în stup, / mama își spune 
rugăciunile de seară sub icoane, / și-n lună fierb bostanii 
pentru porci. / Dar păsările cele mai frumoase pleacă.
Și eu mă voi îndrăgosti / de ciorile ce scurmă-n bălegar 1 
și noaptea dorm cu lupii între hoituri / și rigîie sătule ca 

Gallus din grec, gala (lapte) este fantezistă. Dacă insă 
Cyre putea să acopere, cu efectul lui ortografic, pe lat. 
senior, din care ieșise, Gallus ar fi trebuit parcă să-și de
clare singur etimologia scriitorului mai cu seamă latini
zant carp era Rabelais, cu atît mai mult, cu cît scriitorul, 
vorbind de penele albe de cocoș, cu care obișnuiau să se 
împodobească strămoșii francezilor și din cauza cărora 
romanii le-au și zis Galii (cocoși), trecuse astfel chiar pe 
lingă adevărata origine a cuvîntului. Să se observe însă 
că Rabelais. în nici unul din cazurile etimologice mențio
nate. nu este el însuși autorul etimologiilor, pe care nu
mai le transcria. Este sigur că origina cuvintelor nu. era 
pentru el o preocupare activă. Adoptînd cele citcva pro
puneri gramaticești, se prea poate să fie vorba doar de 
obișnuita mișcare la erudiție a prozei sale, dacă nu 
cumva, mai sigur, e la mijloc chiar unul din multiplele 
aspecte ale satirei lui.

Un erudit al timpului, fără nici un umor și pe care 
umorul lui Rabelais îl și mîniase de altfel, pină într-atit 
că îl poreclise Rabienus, era ciceronlanul Scaliger ; și e 
mcnționabil aici nu numai ca adversar al lui Rabelais, 
dar și ca autor al celei mai anarhice etimologii din cile 
se cunosc. Compunînd un elogiu canonic in. slava apără
torilor Vienei (Julii Caesaris Scaligeri Epitaphium eorum 
qui ad Vicnnam pro libertate Christiana bello turcico ceci- 
derunt, 1542), el face din Germani neamul primogenit al 
pămîntului. Copiii acestui neam au fost numiți man (oa
meni). iar de la ei numele a trecut la Romani, care 
„cosdem quocpie Mânios dixerunt" Dar Germanii n-au 
dat Romanilor numai acest cuvînt : „Romanis ipsis vos 
hac in parte vel loquendi leges, vel saltern principia atque 
elemente t.radistis". Cucerind lumea întreagă, au dus cu 
ei cuvîntul man pină în Asia, unde îl atestă numiri ca 
Doloman, Turcoman, Dragoman, Talasman, Vartoman și 
Soleiman. „Ubi facessant Grammaticorum nugae" este in 
susținerea că „Germanus Romanoritm fuit vox", fiindcă 
ger ar însemna „întreg", „necorupt". Numai că nu e ade
vărat : „Nas. qui neque Hybridae. neque insititii essemtis, 
sed germini, Romanis nomen nostrum deăimus, quo nos 
appellarent quod, eramus". Ca să răstoarne etimologia fi
rească din germo-minis, care ii sta la îndemână, Scaliger 
fabulează o sofisticărie enormă, în stilul cel mai aprins, 
pe care nu-l dovedesc nici canoanele ciceroniene ale eloc
venței. Dar, mai presus de orice, fantezia lui e fără far
mec; în timp ce etimologiile altora, deși imaginate lot 
arbitrar, au puterea de a ne lăsa visători în marginea 
cuvintelor, creînd astfel starea de reverie filologică.

bărbații I și se cipesc cu vulpile pe deal urite și bon- 
doace singurul zbor dezvoltat rămas in ger cu neomul 
meu de veghe (Veghe).

După cum se vede, poezia lui Ion Alexandru cuprinde 
mai multe tipuri de viziuni. Conviețuirea lor ilustrează pu
terea artistică a poetului, puterea sentimentului existențial, 
disponibilitatea lui stilistică interioară.

Dar să nu ne indepărlăm de structura metaforică cen
trală a viziunii lui Ion Alexandru. Aceasta își găsește in 
poezia Invers chiar un fel de „ars poetica", un fel de jus
tificare tropică a ei : De păsări pămîntul afîrnă, searo-l 
vezi / abia plutind sub aripi de departe razele-ntipfe 
primovara-n el / abia acum ajung de cealaltă parte. ....ț 
De clopot turnul atîrnă și de urma mea, nu cel ce-am 
fost și cel ce-o să fie, / cel din oglinzi e trupul meu / 
ciescînd din moarte spre copilărie.

Mecanismul este, credem, evident. El se află oarecum 
explicitat, însăși această explicîtare devenind viziune. Ea 
este asemănătoare cu o filmare de jos in sus. Alta este 
dispunerea acestui mecanism în Teribilul actor. Aici vi
ziunea este închisă, accesoriile sînt retrase in străfunduri, 
răstălmăcirea existenței fiind mai greu de descifrat. Ideea 
poemului, dacă am înțeles-o bine, este excelentă. Nu viața 
este o comedie, nu lumea este o scenă, un teatru — cum 
ne-au obișnuit aforisme și versuri ilustre — ci teatrul este 
lumea, existența care te aruncă în viață, direct actor sau 
un actor iconoclast. Inversiunea situațiilor duce desigur la 
același rezultat, dar din punct de vedere estetic, poetul vor
bește altfel decît predecesorii. Poezia Optior intră in ace
lași sistem închis. Acest procedeu de violentare a sensu
rilor reale, de amestecare a cosmosurilor caracterizează 
într-o oarecare măsură și viziunile lirice propuse de Marin 
Sorescu, Nichita Stănescu și Ion Gheorghe, fiecare însă 
avînd un plus sau minus de fantezie, în funcție de tem
perament, sensibilitate, cultură, inventivitate etc. La Nichita 
Stănescu viziunea este realizată în ordinea sentimentelor 
și a dislocărilor anatomice, poetul nepregetînd să-și inti
tuleze volumul în conformitate cu ea.: O viziune a senti
mentelor. Un poem ca Lauda omului se întîlnește cu 
Inversul lui Ion Alexandru Stănescu scrie : Din punctul de 
vedere al copacilor soarele-i o dungă de căldură, oa
menii-o emoție copleșitoare... I Ei sînt niște fructe umblă
toare, / ale unui pom cu mult mai mare. / Din punct de 
vedere al pietrelor... Deci poetul privește lumea nu din 
punctul lui de vedere sou dintr-unul cotidian, ci într-un 
mod animist, din punctul de vedere, dacă se poate spune 
astfel, al naturii, al vegetalului, și al anorganicului. Deci 
e vorba de un punct de vedere extrapolat, inversat. De 
aceea și la Nichita Stănescu forța metaforică a acestei 
viziuni este uriașă, polarizînd nu numai idei ci și semni
ficații. Desigur, în lirica acestor talentați poeți, putem spune 
a acestor proaspete personalități lirice din moment ce au 
o viziune ontogenelică personală, există multe puncte de 
contact. Sensibilitatea lor captează uneori concomitent ace
leași idei ori aceleași formule. Nu de puține ori am iden
tificat versuri ce sună ă la Sorescu la Stănescu, ori Ale
xandru. Niciodată insă ale acestora la Sorescu sau Ion 
Gheorghe. Fără a fi vorba de influențe sau preluări, si
tuația este interesantă și, sub raport estetic, rămîne de 
analizat ca fiind în esență o confirmare a unor viziuni 
diverse și totodată unitare. Ea demonstrează că există idei 
similare tratate însă personal, fenomenologic nou, precum 
tot atît de bine pot exista șl viziuni asemnătoare care 
transfigurează idei eterogene. Pentru înțelegerea mai bună 
a locului pe care îl ocupă viziunea lirică în constituirea 
personalității unui poet încheiem cu următoarele citate 
comparative, lată sentimentul infinitului — înțeles ca o 
coloană biologică brâncușiană — la Nichita Stănescu: Mă 
uit în urmă, asupra vîrstelor mele, ț asupra trupurilor ce le-atn 
înșirat ț în sus, / co pe un stîlp ce sprijină / cerul cu soare 
la mijloc. / E-un trup de copil ce ține în brațe un trup 
de adolescent, / e un adolescent ce ridică pe umeri ! un 
trup de bărbat. / E-un trup de bărbat ce ține pe frunte / 
tălpile scorojite ale unui bătrîn, / e-un bătrin cu musta- 
ța-ngâlbenitâ / de tutun, ț ce sărută pe gură fantomele 
norilor, cerul albastru, universul negru etc. (Către pace). 
La Ion Alexandru : Cînd e plin cimitirul ochi de Io un cap 
la celălalt se reia totul de la început. / Groapa bunicului 
meu peste groapa străbunicului meu. ț Tatăl meu peste 
bunicul meu / șî tot oșa vechiul primar / peste străvechiul 
primar — vechiul popă I peste străvechiul popă, / vechiul 
sat peste străbunul meu sat (Ca în paradis); si în fine 
la Marin Sorescu : Fiul își prinde de mijloc părintele, ț 
Și frage din răsputeri / de le trosnesc la amîndoi / oasele. I 
tatăl își prinde de barbă / ori de grumaz / tatăl, / Și în- 
cordîndu-și toți mușchii / Trage / cu o experiență milenară, ț 
Numai bunicul / Nu mai are de cine să se prindă, / In 
fața lui e numai aer / Fără nici un trup, ț Și începe să 
plîngă f Strîngînd în brațe o minge, aproape rotundă. 
(Loocoon).

M. N. RUSU

cronica literara

EMIL BOTTA:
poeziiVom rezista ispitei de a discuta mai pe larg prelata lui Petru Comarnescu. intitulată arătos Folclor și universalitate în arta 

poetică a lui Emil Botta, deoarece ne interesează mult mai mult în cazul de fată să încercăm, după un sfert de veac, sunetul însuși al clopotului, care ne-a răscolit cîndva Spre învingerea unei prejudecăți. vom spune totuși că spațiul unei cronici poate fi consumat cu mult loios. intr-o astfel de împrejurare (șl in altele similare), chiar și mimai discutînd punctele de vedere ale cite unei prefețe, mai ales cînd aceasta are privilegiul să ne introducă cei dinții în lectura poetului reactualizat. Trei afirmații, cel puțin, din prefața — altfel interesantă și bogată în sugestii — a lui Petru Comarnescu sînt susceptibile de o discuție in contradictoriu si nu găsim de loc că a o găzdui ar reprezenta o abatere de la obiectivul cercetării In ce ne privește, și pentru motivele arătate, ne mulțumim totuși să enunțăm doar punctele în litigiu.Petru Comarnescu ține să vorbească despre duioșia românească, pe care o identifică mai peste tot, intre altele și în creația lui Emil Botta. Duioșie ? Dacă acesta e numele pe carc-1 dăm aspirației fură sațiu spre puritate si perfecțiune, spre un absolîif- himeră carc-l frăminta in tinerețile sale și pe Eminescu. dacă astfel numim setea de artă ce tinde spre forme din ce in ce mai puțin materiale — lujeri ni candoarei — in acest caz, da, putem găsi duioșie pretutindeni Dar mai există, in plus, un Botta demoniac. și nu numai în întunecatul April, nota ce se împacă destul de anevoie cu domoala duioșie. In aceeași direcție murgind, am vrea apoi să observăm că pătrunderea elementelor folclorice in creația lui Bbtta. despre care vorbește ultraelogios Petru Co- marnescu, nu e totdeauna in măsura să asigure o marcă originală și deplină orfianicitate acestei poezii Mai degrabă se poate vorbi de un teren de experiențe in legătură cu acest aspect, căci desă- vîrșita fuziune dintre ceea ce e al poetului și sugestiile preluate din folclor se realizează destul de rar. e adevărat însă că, atunci, cu excelente rezultate. In fine am reproșa comentatorului tratamentul nemeritat aplicat opiniilor lui G. Călinescu. din Istoria literaturii române, nici măcar amintit cu numele După părerea noastrii. G Călinescu a intuit exact, de altminteri ca și Vladimir Strcinu. natura și tehnicile acestui lirism (o vorba de volumul întunecatul April). întemeiat pe hamletism, paradare și badinaj. Acest f.-l .de caracterizare, autorul prefeței il găsește însă „oțios și inconcludent“. In schimb. Petru Comar- neseu are dreptate să descopere în această poezie și sensuri mai ;.rave, mai tulburătoare, dincolo de registrul spectaculos al stilului și al procedeelor și în ciuda faptului că apelul prea des repetat la aceleași tonuri riscă să împingă poezia de acest fel spre manierism. (In această privință, ne amintim de recomandarea excelentă făcută poetului de Vladimir Streinii „de a nu transforma obiceiul interpelării naturii inanimate și al apostrofei în manieră1').Intr-adevăr, cu Emil Botta poezia româneascii se înavuțește cu un poet din categoria rară a celor care, în forme fals solemne, de obicei jucăușe, dansante, descoperă ea din greșeala o l’ață a lucrurilor gravă, chiar Iraglcă. De la Bacovia la Sorescu (prin Toncgaru, Radu Stanca și Geo Dumitrescu), genul acesta de poet se joaca cu sine, nu se ia toarte in serios, ba uneori pătrundem ni el în încăperi ale biografiei de obicei închise poeziei. într-un tel de viața vegetativă a sulletului, vil Idiosincrasii șl presimțiri nedefinite, acolo unde insul nu mai simte trebuința să se supravegheze și unde gindurile — parcă știind ea nu mai sînt controlate se arată în forma lor cea mai genuină.
întunecatul April — titlul primului volum, nume care ligurcază deopotrivă solia morții, dar și anotimpul demonic ce răscolește lirea, ascute simțurile, stîrnește neliniști — dă pe față, în persoana poetului, terorile unui ultim medieval, „Uneori se trezește in mine genovezul, dar numai dimineața1 — avea să spună cițiva ani mai tirziu, in spiritul poeziei sate de neobosit cutreierător de continente. Constant Tonegaru. Medievalul ..trezit11 in Emil Botta e de o cu totul alta factura: el e o umanitate reconstituită, adusă printr-un afluent secret pină in zilele noastre, umanitatea anului 1 000 trăind terorile piezișului apocalips, isterizatu de zăbranice și pompă, zguduită de spectacolul osuaiiilor răscolite, presimțind moartea in tot și m toate. Lumea aceasta mireană a inventat — e drept — pentru uzul propriu, ca pe un antidot, cinismul și nepăsarea, filozofia groparului dm Hamlet și a lut Francois Villon. Cu gustul său pentru ghidușii*. Constant Tonegaru se face in citcva poeme mijlocitorul acestui ton, in timp ce Emil Boita ră- mine de preferința pictorul govesc al țarinei devastate, al unor mereu reluate prohoduri, in cart* solemnitatea nit poate înăbuși t’.pătul. Poetul acesta este, se-nțelege. și ț|n ador, hamletismul iiind — cum s-a observat de atita ori — modalitatea preferată de expunere. Uneori mesajul rostit ajunge limpede pină la noi, de cele mai multe ori insă e aluziv, mari grozăvii sînt spuse cu o liniște amăgitoare, vorbirea în dodii lasă totuși su-i Scape ici- eolo cuvinte-cheie fatidice, mijlocind înțelesuri definitive. Un întreg poem (Soledad) nu e decît punerea în scenă (și în valoare) a strofei finale care, astfel, montată, strălucește ca un diamant misterios : „Noi oamenii rumegăm cenușa / vieților arse de mult./ roi oamenii sintom ușa ' pe unde pătrunde un groaznic tumult".Terminologia poetica c* intru totul adecvată transmiterii acestui Kiiitinut de neliniști, cure apelează din plin la elemente ale lumii feudale, în dubia-i ipo: 'aza de ev al terorilor și de galantonii lavalerească tngenunehierca fără putința de împotrivire în fata mortii se cheamă Canossă, iar sumbrul prilej oferit nu e decît „a VI[-a indulgență11. Altădată, poemele închipuie turniruri, spectacole și întilniri mondene, al căror obiect e bineînțeles macabru : „Printre oglinzi, la ora cinci, am să cobor, / în haine negre, cu ochii stinși, zîmbind ușor. E gata ceaiul ? Toți au venit ? Totul e gata ?/ Cu o marama acopere iute groapa, lopata". (Domnul 

amărăciune). Ca în Hamlet, actorii sînt gata să însuflețească ciudatul rol. și tot astfel, ca în Regele Lear, scena poate să împrumute înfățișări de sihăstrie și pustietate, în care cuvintele rostite capătă reliefuri particulare. Sînt evocate și figuri familiare ale evului defunct, mijlocitoare ale acelorași „frici11 : un tiran, un bulon, o Plurabella, iar mai aproape de decorul nostru feudal, „podul calicilor11 și cei „doi rumâni" : „Dor11 și „Neliniște11, de tapt dominantele sutletești ale acestei poezii și ale însuși poetului. Și încă un element local ieșit parcă din aceeași lume de spaime și superstiții : moartea nu e niciodată numită în aceste poeme, care înalță tehnica echivocului la o mare perfecțiune. Ca in închipuirea populară, care găsește pentru diavol și moarte zeci de metafore preventive, ea e eind „Frumoasa cu buzele pale11, cînd —; cum am spus — „întunecatul April11, cind mai ales, in zeci de întruchipări, spectacolul ființei jefuite de atributele vieții, așa cum îl concep bocetele popoarelor și imaginația afectivă biciuită de groază, care a născut apocalipsele.Ceea ce am reproșa acestui timbru atît de personal este „specializarea11 excesivă, care nu poate să nu ducă la efecte de manieră. Viziunea thanatologică își găsește profunzimea necesară intr-un ansamblu mai larg care angajează cit mai multe valori ale existentei și deslușește universului o varietate de fețe. Altfel poezia riscă să alunece în decoratlvism, fie el chiar sepulcral.Cel dc-al doilea volum al lui Emil Tlotta. Pe-o gură de ral, ar putea înșela prin rezonanța folclorica, lăcîndu-ne să credem într-o infrunzire strict localistă a inspirației poetului. Volumul e departe insă de a avea o unitate in această direcție. Prima parte e mai ales expresia unor veleități autohtoniste dintre care destul de puține au ajuns structuri artistice. Cea de-a doua. în schimb, decantînd ceea ce era prea vîrtos și impur, atinge limpidități și suavități celeste, care fac din ultimul nostru medieval primul prerafaelit de expresie împlinită. Botta devine acum Botticelli. Pe cită vreme însă prerafaeliții și romanticii în genere tindeau să transfere asupra ființei umane idealul lor de perfecțiune angelică și credința în frumos, astfel încit a amănunți prin cuvinte un chip delicat era modul cel mai nimerit de a stîmpăra „farmecul dureros de dulce" sințit la apropierea frumuseții, Emil Botta — toarte puțin poet erotic și mai mult peisagist, descriptorul unui peisaj de vis și al peisajelor interioare : stări de suflet, o melancolie, un dor, rîvna neostoita spre ceva pur și foarte înalt, „altissim11 — își devine lui însuși seismograful, caligraful mai cu seamă al propriilor volute sufletești, al delirului de puritate. „Candoare ce sînt exclamă el intr-o poezie, pentru ca, în alta, să aspire : „O, dac-am fi, / duc-am putea fi / în pragul crinului, / la umbra seninului, / dac-am putea fi.../ / Din zori pină-n vespre / spune-ți-voi despre / o iubire cum altele nu-s1 (Auspicii). Poezia populară, colindele mai cu seamă (promovate si de Blaga, în deosebi in La curțile dorului, faptă ce nu va fi rămas neștiută lui Botta), apoi limba, modelată după o fonetică specială arhaică și cipariană, care îi pune în valoare surse inedite de frăgezime, nuanțează particular această voce romantică răsunînd în corul color ce năzuiesc spre eminesciana „frumusețe cum nu e nici una11. Anglo-saxonii i-au împrumutat în schimb, și de astă dată, unele procedee și lonuri : pe de o parte, Shakespeare — prin Ofelia — inocenții, despletirea și afectarea pierderii firului („E un stradivarius în brad, le spun)11, pe de alta. Edgar Poc. simbolurile neliniștitoare, poezia de meșteșugite și mult evocatoare repetiții și întruchipările de mitologie a nopții. Roade ale acestei neașteptate, surprinzătoare sinteze, o seamă de versuri se înscriu alături de tot ce e mai frumos în poezia românească : „Din Saturn ! pe masă-mi cădea / un mindru inel. / Atunci au bătut la ușa mea, Porumbicl și Miel. // Colindători, bunii mei lrați, / Porumbicl și Miel. / aho, aho, așteptați / să-mi trec pe curat / frumosul rondel. / I Nu e timp, nu e timp, grăiau / Porumbiel și Miel. / te așteaptă logodnica ta./ O, ia, ia acest inel,’ paza cea bună prin valea cea rea/ O, te așteaptă logodnica ta11. (Logodnă).Această muzică de cristale aeriene ar putea să sature, dacă poetul n-ar dovedi că știe să zmulgă poeziei și un altfel de limbaj, al grotescului și bufoandei, de exemplu. Pe o linie ce pleacă din Ion Barbu, Botta receptează obsedat onomatopoeia pădurii de păsări (Trif nebun), dar mai ales evocă exact mișcările dezarticulate ale paiaței din anii copilăriei — o Domnișoară Hus din lemn și cirpe, simbol nu mai puțin penetrant al sublimului în insignifianță : „Era una Marioneta, / pentru care noi suspinam, : una. Marioneta, / pe care noi o visam. / Și stelele, vîrfuri cu dor. / cu dorurile noastre făceau cor, / și luna, clara, oprise careta : / saltă, saltă, Marioneta ! De ce, Dumnezeule, oare, / în dantul hilar al paiaței de lemn, / ai sădit absoluta, ireala splendoare ? / Saltă, strigam ca rrierduții, I aruncind în arenă bumbii, marota, boneta, / saltă, saltă, Marioneta !“ (Una).Cariera poeziei lui Emil Botta cunoaște astăzi o etapă fructuoasă și e de nădăjduit că timbrul liric al poetului, atît de personal, va ajunge în reprezentările publicului tot atît de familiar ca și timbrul și alura prezenței sale in scenă.
CORNEL REGMĂN



TEODOR
MAZILU pălăria de pe noptieră

De la o vreme, spre uimirea ge
nerală — Demeter umbla în capul 
gol ; el care adorase pălăriile. Avea 
și motiv să le adore, pălăria arun
cata hoțește pe o parte îi dădea un 
surplus de tinerețe, un aer de om 
victorios care trece fluierînd prin 
viață. Chiar și micile și neînsemna
tele griji legate de întreținerea pă
lăriilor, — trebuie să-mi dau pălă- 
lia la curățat, trebuie să-mi iau pă
lăria de la curățat, — îl ajutau să-și 
mențină buna dispoziție ; viitorul i 
se înfățișa pe atunci pe deplin lo
gic, ordonat și sistematizat. Pălă
riile. fie de pai sau de fetru, duceau 
și ele o parte din povara echilibru
lui său.

Hotărirea de a nu mai purta pă
lărie, hotărire care s-a dovedit ul
terior plină de atîtea neașteptate 
implicații, o luase cu prilejul unei 
întimplări dintre cele mai obișnui
te. E drept că luase această hotărîre 
la capătul unei beții zdravene, dar 
era capătul unei beții inofensive, 
aproape oficiale, prilejuite de sărbă
torirea a zece ani de la absolvirea 
facultății de medicină.

Bineînțeles, se petrecu tot ceea ce 
era obligatoriu să se petreacă într-o 
asemenea împrejurare ; fetele pe 
care le iubise cîndva aveau deja 
copii și principii; Demeter le exa
mina îndelung, și cu principii, și 
fără principii, și în situații serafice, 
și în situații obscene, dar nu găsi 
nici o justificare pentru tot ceea ce 
se petrecuse cîndva.

După citeva ceasuri de efuziune, 
sau mai exact, de control febril a 
situației profesionale și conjugale a 
fiecăruia, după ce trecură în revistă 
tradiționalele năzbîtii studențești 
totul amuți și reuniunea reînvie 
ceva mai tîrziu, cînd intră în legile 
unei beții clasice. în timp ce dan
sau. o fostă pasiune îi spunea că-i 
fericită în căsnicie, altă fostă pa
siune îi spunea că nu e fericită în 
căsnicie, amîndouă se lipeau strins 
de cl și lui Demeter îi era greu să 
discearnă diferența. Poate erau a- 
mîndouă fericite, poate erau amîn
două nefericite.

De cîte ori recunoștea eroarea pe 
care o înfăptuise îl cuprindea frigul 
și nesiguranța și de aceea — înfri
coșat, așeza eroarea la loc. Cineva, 
jucindu-se diavolește cu el îi lua 
prejudecățile și erorile dar apoi, fă- 
cîndu-i-se milă de cl i le înapoia. 
Totuși e înfricoșător să vezi 
erorile te-au ținut în viață, 
ele nu însemni nimic...

Din pricina alcoolului și

că doar 
că fără

emo-a 
țiilor pe care zadarnic le așteptase, 
pe Demeter il cuprinse, parcă în 
compensație, o adevărată voluptate 
a autoflagelării. Era nevoia de a nu 
se mai minți și hrăni cu iluzii, de 
a arunca de o parte atîtea infinite 
și imperceptibile minciuni care fac 
viața mai ușoară și mai searbădă. 
Lipsită de greutate, viața lui Deme
ter înota de colo pînă colo, searbădă 
și grațioasă. Desigur, multă vreme 
aceste minciuni se dovediseră bine- 
cuvintate, îl scutiseră de suferințe,

îi protejaseră amorul propriu. îi 
oferiseră nu puține ceasuri odihni
toare. Demeter mai încercase și altă 
dată să extermine răul, să se curețe 
de erori, dar din această perspec
tivă viitorul îi apărea ca un șir do 
jertfe și de renunțări. De cîte ori 
frica îl copleșea căpăta conștiința 
măreției lui — și. protejat de această 
măreție se încredința iarăși erorilor. 
Dar cu toate astea Demeter continua 
să se submineze pe ascuns, ca și cum 
n-ar fi vrut să știe nici el însuși că 
se subminează. încerca — cel pu
țin prin fraudă, să se elibereze de 
erori. Aceste erori, din ce în ce mai 
multe, tindeau să-l acopere. Deme
ter observa cum vocea i se îngroașe, 
cum îi apar inflexiuni neașteptate, 
cum ochii privesc întotdeauna chio- 
rîș. cum comite gesturi de care altă
dată se simțea incapabil. O forță 
străină intrase în el și vroia să-l 
cucerească în întregime, Demeter 
avea toate motivele să fie alarmat. 
Puținul care 
Demeter se 
treze.

Cercetările 
dedicase cu pasiune și care, drept 
vană răsplată, îi măguliseră amorul 
propriu de cîte ori era lovit în altă 
parte, îi apăreau lipsite de valoare. 
Dar deși lipsite de valoare, ambigue 
și diletante, colegii îl Invidiau cum
plit. „Bieții de ei. dacă ar ști că 
n-au nici o valoare, n-ar mai fi atît 
de invidioși". Eroarea produsă de el 
căpăta viată și începea să se res- 
frîngă asupra tuturora. închipuin- 
du-și-1 un chirurg de geniu, o femeie 
se îndrăgosti demențial de el. Sim
pla incapacitate de a discerne ade
vărul se transformase în obsesie 
sexuală ; eroarea femeii se înnobi
lase astfel cu prestigiul forțelor 
oarbe. Dar el, Demeter, la rîndul 
lui, nu se îndrăgostise de Elvira so- 
cotind-o o poetă mai bună decît 
Magda Isanos ? Din pricina incapa
cității lui de a înțelege fenomenul 
artistic o socotise genială pe săr
mana fată și, de cîte ori îi auzea 
pașii, paraliza de emoție. Eroarea 
devenise la el atît de adîncă îneît 
se confunda cu viața, acceptarea 
adevărului era tot una cu accepta
rea sfîrșitului. De altfel, întreaga 
lui viață sentimentală, deșertăciune 
a deșertăciunilor... Ambițiile lui de 
Don Juan nu erau decît o penibilă 
falsificare a realității ; ce putea sus
ține Ia o judecată lucidă ? în cel 
mai fericit caz, femei care se cul
caseră cu o sumedenie de bărbați se 
culcaseră și cu el. Consolarea 
era că nici un Don Juan nu se 
tea lăuda cu ceva mai mult.

Ajunse acasă tîrziu, aproape 
mineața, buimac de băutură. Cu un 
gest plictisit, care se dovedi ulterior 
nu atît de neglijent și de întîmplă- 
tor, își azvîrli pălăria pe noptieră 
și adormi așa îmbrăcat cum era.

A doua zi pe la prînz. cînd se 
Jjiezi era alt om. Se bărbieri, se îm-

mai rămăsese din el, 
înverșunase să-l păs-

științifice cărora li se

lui 
pu-

di-

brăcă, era gata de plecare dar nici 
prin gînd nu-i trecu să-și ia pălă
ria, pur și simplu uitase de ea, ui
tase unde o azvîrlise după cumplita 
și fericita beție. Uitase unde anu
me o aruncase sau nu voia să-și a- 
mintească unde anume o aruncase; 
cert este că în ziua aceea plecă în 
capul gol spre policlinică.

Fără să vrea, cînd se înapoie de 
la spital ochii i se opriră asupra 
noptierei, exact pe locul unde zăcea 
azvîrlită și părăsită, glorioasa lui 
pălărie. Speriat ca de o vedenie 
cumplită își mută aproape reflex 
privirea în altă parte. Un gînd rău, 
asemănător cu voluptatea morții îl 
silea să privească spre noptieră dar 
instinctul de conservare îl ajuta să 
se stăpinească. Se gindea s-o as
cundă într-un loc mai dosnic, în
tr-un raft uitat, departe de orice 
privire, dar ii era teamă să se mai 
atingă de pălărie. Avea senzația că, 
așa cum ședea azvîrlită pe noptieră, 
părăsită dar totuși amenințătoare, 
pălăria nu mai era pălărie ci cu to
tul altceva, o realitate pe care el 
n-o cunoștea și față de care nu știa 
cum să reacționeze. Așezată pe nop
tieră pălăria își schimbase funcția 
și căpătase puteri magice. Nu se 
simțea capabil s-o mute de pe nop
tieră în dulap ; îi era frică. Mai 
era convins că dușmanii lui ar fi 
fost îneîntați dacă și-ar fi mutat pă
lăria de pe noptieră în dulap, nu, n-o 
să le facă bucuria asta.

Cel mai bun lucru era să uite 
unde își azvîrlise pălăria. Avea con
știința împăcată, recunoscuse totul, 
fără nici o milă, de la ratarea pro
fesională, pînă la cea sentimentală. 
Un singur lucru, un amănunt fără 
însemnătate avea și el dreptul să 
nu recunoască. Nu era însă prea 
limpede în ce consta acel drept și 
cine anume îi dăduse acest drept.

Maică-sa, pe care Demeter o vi
zita o dată pe săptămînă se arătă 
intrigată cînd pentru a nu știu a 
cita oară în ultimul timp îl văzu 
în capul gol. La început crezuse că 
e o simplă neglijență, în definitiv 
i se întîmplă oricui să-și mai uite 
pălăria, curînd 
meter luase o 
privință.

— Unde ți-e 
bll în capul gol ?

Demeter se făcu palid la 
încercă printr-o glumă neghioabă 
să schimbe vorba, avea el o suită de 
glume nevinovate, respectuoase, fă
cute anume pentru fecioare și oa
meni bătrinl.

Nevinovatele glume care altădată 
o amuzau o făcu de data asta să se 
crispeze.

— Unde (i-e pălăria ? Tu întot
deauna umblai cu pălărie.

Demeter uitase sau încercase să 
uite că purtase vreodată pălărie... 
Uite ce încurcată e viața. Vrei să 
te lepezi de erori și oamenii îți a- 
mintesc mereu de ele. ca și cum le- 
pădîndu-te de erori le furi lor ceva, 
îi frustezi de cine știe ce drepturi, 
încâlci regulile nu știu cărui legă- 
mînt tainic.

Cine îi amintea de pălărie, îi era 
dușman. Cine îl întreba unde își az
vîrlise pălăria, îi dorea moartea.

— Eu n-am purtat niciodată pă
lărie... se înapoia Demeter cu un fel 
de grabă și cu un fel de spaimă la 
hotărirea pe 
neața aceia.

De atunci, 
zită mama, 
mandat telegrafic, mai adăuga acolo 
citeva grăbite urări de sănătate, dar 
de vizitat, n-o mai vizita.

Lui Demeter îi era teamă să nu 
obosească și să se pomenească ast
fel într-o bună dimineață cu pălă
ria pe cap. Hotărirea luată nu de
pindea în întregime de el, nu-i apar
ținea în întregime, era din cale a- 
fară de capricioasă, cînd îl părăsea, 
cînd se înapoia. De aceea Demeter 
se supraveghea încontinuu, temîn- 
du-se ca nu cumva să-l părăsească 
binecuvîntata hotărîre. Sentimentul 
lui Demeter. încă destul de confuz, 
era că el avea ceva 
ceva de ascuns, fără 
ce anume, speranța 
dumnezeiești sau o 
struoasă. Taina cea 
afla ori în ceea ce 
beție, ori ceea ce ascunsese de cînd 
cu renunțarea la pălărie. Dar dacă 
taina lui se afla în ceea ce recu
noscuse în văzul lumii, și. ascunzîn- 
du-și pălăria, nu făcuse decît să-si 
ia o măsură de prevedere inutilă, 
lăsîndu-se în realitate descoperit ? 
Indîrjindu-se, îndepărta aceste gîn- 
duri întunecate, încercînd să se con
topească cit mai adine cu hotărirea 
pe care o luase în dimineața aceea 
fericită.

Demeter descoperi cu spaimă cum 
aproape toată lumea se coalizase 
împotriva lui. obligîndu-1 să măr
turisească unde anume își azvîrlise 
pălăria. Mutrele lor jignite și spe
riate păreau să-și spună „Ce s-ar 
întîmplă dacă nici noi n-am recu
noaște unde ne-am ascuns pălăria ? 
Silindu-1 să mărturisească unde a- 
nume își azvîrlise pălăria, încercau 
parcă să împiedice zdruncinarea nu 
știu cărui misterios și indispensabil 
echilibru.

Asta nu făcu decît să-1 îndîrjeas- 
că Demeter.

— Vă privește ce faceți voi. Eu 
n-am de gînd să recunosc unde 
mi-am azvîrlit pălăria.

Femeile încercau să-1 înduplece 
amintindu-i frumoasele vremuri de 
odinioară.

— De ce nu mai porți pălărie ? 
Iți stătea grozav...

Prietenii îl trăgeau prin cîrciumi, 
îl îmbătau și-i cereau apoi în schim
bul vinului plătit și al devotamen
tului veșnic — teribila mărturisire.

— Spune Demeter unde ți-ai as
cuns pălăria ? “
atîta ? Vrei să 
cap ?

Cînd se afla 
hotărirea, bună și credincioasă, nu-1 
părăsea niciodată.

— Eu n-am purtat niciodată pă
lărie.

Intrigat că nici măcar lui nu-i 
spune unde anume își azvîrlise pă
lăria, cel mai bun prieten îl părăsi.

— Nu pot fi prieten cu un om 
care nu mărturisește unde și-a as
cuns pălăria.

Obosit, Demeter îi dădu dreptate. 
Nici el n-ar fi avut încredere în- 
tr-un om care n-ar voi să mărtu
risească unde anume își azvîrlise

pălăria. De la un asemenea om te 
poți aștepta la orice.

Un alt prieten, înzestrat cu duhul 
blîndeții îi ceruse ca, în schimbul 
tainei lui, să primească taina lui 
Demeter. Dar lui Demeter orice 
schimb i se părea nedrept. Nici 
unui om care ar mărturisi unde și-a 
azvîrlit pălăria el, Demeter, n-ar 
mărturisi unde anume își azvîrlise 
pălăria. Fiecare își azvîrle pălăria 
unde crede el de cuviință.

Era greu lui Demeter să priceapă 
de ce se îndîrjeau oamenii să-i 
smulgă taina, „zău dacă-i înțeleg, 
eu n-am nevoie de taina nimănui, 
eu n-am întrebat pe nimeni unde 
anume și-a azvîrlit pălăria".

Demeter crezuse la un moment 
dat că recunoașterea deschisă a tu
turor păcatelor ii va face pe oameni 
să uite povestea cu pălăria. Dar re
zultatul nu fu cel așteptat.

— Demeter a făcut aici o lungă și 
inutilă diversiune. El e dispus să 
recunoască totul, în afară de ade
văr, unde anume și-a azvîrlit pălă
ria... Autoflagelarea lui. recunoaș
tem subtilă și convingătoare — cine 
oare nu-i subtil cînd încearcă să 
mintă ? — a avut tocmai acest scop, 
să ascundă adevărul. Nu-i adevărat 
că lucrările sale științifice sînt lip
site de valoare. Am aici pe masă un

înțelese insă 
hotărîre în

pălăria ? De

că De- 
această

ce um-

față și

care o luase în dimi-

Demeter nu-și mai vi
li trimetea bani prin

de apărat și 
să știe exact 
unei fericiri 
crimă mon- 
cumplită se 

recunoscuse la

De ce ne chinui 
ne luăm lumea în

în mare primejdie.

avu

exemplar din ultima lui lucrare ti
părită într-o broșură belgiană. De
meter, Demeter, spune o dată pen
tru numple lui dumnezeu unde ți-ai 
azvîrlit pălăria ?

Peste cîteva nopți Demeter
un vis ciudat. O fostă iubită de a 
lui care murise cu aproape un an 
de zile înainte îl vizită într-o noap
te cu pălăria lui pe cap. Era foarte 
palidă, dar pălăria aruncată ștren- 
gă^ște pe-o parte, așa cum o pur
tase și Demeter cîndva, o înfrumu
seța și o întinerea.

Cum făcea de obicei, Amalia în
cercă să-i pună în glumă pălăria 
pe cap, pregătindu-se să se amuze. 
Dar ceea ce înainte fusese glumă 
nevinovată acuma era tot una cu 
moartea. Demeter se dădu îngrozit 
la o parte.

— Ce vrei tu Amalla ?
— M-ai mințit Demeter... De ce 

cind îți scormonești conștiința crezi 
că m-am culcat cu tine fiindcă nu 
aveam alt bărbat la îhdemînă ? De 
ce murdărești totul ? De ce tocmai 
în adîncul sufletului mă minți ?

Demeter nu vroia s-o asculte ; el 
stabilise odată adevărul în pri
vința Amaliei, îl pusese în legătură 
cu alte adevăruri, trăsese anumite 
concluzii, suferise pentru aceste con
cluzii, n-avea 
schimbe nimic.

de gind să mai

★

Demeter întîlni înLa 40 de ani 
sfîrșit marea iubire. Era o balerină 
pe care o cunoscuse într-un bar de 
noapte. Era o balerină albă și fra
gilă, cu ochii mari, care-i invadau 
parcă toată fața ; numărul ei din 
program trebuia să sugereze o fe
meie care căuta încontinuu un trup 
de bărbat alături de care să se spri
jine. Nu-1 găsea niciodată și de 
aceea, după terminarea programu
lui, arunca priviri obosite și neîn-

neplăcute, insuportabile, pe care 
voia să le uite cît mai repede.

— Îmi place să ajung goală în 
cameră. Așa m-am obișnuit.

Demeter tăcea, iar tăcerea bărba
tului o tulbura ; ea voia să-și arate 
bucuria și să păstreze intactă tă
cerea bărbatului.

— Te supară lumina ?
Matern și leneș, îi întinse brațele. 

chemîndu-1. Se părea că de multă 
vreme trupul femeii îl aștepta.

Balerina plîngea ; Demeter nu-și 
dădea seama dacă era o mare du
rere sau doar felul ei particular de 
a suci capul bărbaților.

— E foarte bine cu line. Te su
pără dacă dau drumul la radio ? 
îmi place muzica noaptea.

Avea o teribilă grijă să nu-1 su
pere cu ceva.

— E prea taro muzica ? E bine 
așa ?...

Balerina începea amorul, greoi, 
vulgar, cu o preocupare aproape 
profesională pentru fiecare amă
nunt, dar pe măsură ce se lăsa pă
trunsă de puterea bărbatului se 
schimba, se maturiza brusc, de par
că o dată cu puterea bărbatului ar 
fi năvălit asupra ei și înțelegerea 
exactă a tuturor experiențelor trăi
te, căpăta o gravitate dureroasă pe 
care începutul n-o prevestea de loc. 
Puterea bărbatului nu era decît un 
mijloc ca oricare altul de a străbate 
drumul de la conștiința ei tulbure 
pînă în miezul suferinței ei.

Demeter se îndrăgosti ca un ne
bun. Se vedeau noapte de noapte. 
Amestecul acela straniu de 
ușoară, obișnuită cu năcatele tuturor 
bărbaților și o ființă pură, speriată 
de miracolul existenței, o ființă 
pură care se năștea parcă atunci din 
întunericul și vulgaritatea celeilalte, 
îl fascina de fiecare dată.

După o asemenea noapte de dra
goste, balerina se trezi mai repede 
ca de obicei din suferința ei.

— Ascultă iubitule, de ce nu vrei 
să-mi spui și mie unde ți-ai ascuns 
pălăria ?

Demeter se trezi parcă dintr-un 
vis frumos, balerina îi strînse mîna 
cu putere ajutindu-1 să se 
ticească. Speriat, Demeter 
trase mîna.

— De unde știi tu că eu 
pălărie ?

Balerina surise, voia să-1 învăluie 
și pe Demeter în acel surîs, dar 
bărbatul se împotrivi.

— D-unde știu ? Mi-am dat sea
ma de cînd te-am zărit. Mă pricep 
la oameni.

Explicația balerinei îl îngrozi pe 
Demeter, de aceea, jucîndu-se cu 
frica lui, cum se jucase altădată cu 
timiditatea lui, balerina încercă să-1 
întărite

— Mi-a spus o femele că-ți sfii 
grozav cu pălăria... Mie ai putea 
să-mi spui unde ți-al azvîrlit pălă
ria. Eu nu ți-am ascuns nimic.

Văzîndu-1 cum tace, balerina se 
supără cu adevărat.

— Ești la fel ca toți bărbații. Nici 
unul nu vrea să recunoască unde 
și-a azvîrlit pălăria.

— Nu mă iubești — se ridică De
meter din pat căutînd să se sus
tragă zîmbetului balerinei care par
că voia să-1 prindă și să-1 facă pri
zonier. Dacă mă iubeai, nu mă în
trebai unde mi-am azvîrlit pălăria. 
Ești și tu la fel ca toate femeile.

De atunci n-o mai văzu pe ba
lerină.

Curînd după aceea, intr-o noapte 
Demeter se simți cuprins de febră. 
Se îmbolnăvi.

Cerul se despică parcă și o voce 
îngrozitoare, străină care 
totuși uimitor cu vocea caldă 
văluitoare a balerinei, făcea 
perea să se clatine.

— Pălăria e pe noptieră, 
foarte bine că e pe noptieră.

femeie

desme- 
își re-

purtam

semăna 
și în- 
încă-

Aceeași predilecție pentru auto
matizare înfierbintă pretutindeni 
lumea. înscăunarea ei teoretică in 
rigoarea civilizației moderne vine 
spre lauda ingeniozității omenești 
determinînd astfel și direcția prin
cipală a progresului tehnic. In- 
tîlnim prea puține domenii în care 
automatizarea să nu-și fi spus cu- 
vîntul. Și totuși, asaltul decisiv, bă
tălia de epocă pentru înscăunarea ei 
reală se află la început. Epoca ro
boților. a creierului electronic, e la 
orizont...

La noi se urmează neabătut 
drumul progresului tehnic. Efortul 
de industrializare se înscrie și 
fixează în actualitate opera de 
automatizare. „Desfășurîndu-se în 
epoca puternicei revoluții teh- 
nico-științifice — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist ~ 
mân — este imperios 
ca industrializarea să 
alizeze pe baza 
avansate, să se 
rea continuă în 
mai noi cuceriri 
dindu-se atenția 
zării și automatizării proceselor de 
producție, — condiție hotărîtoarc 
a creării unei industrii moderne". 
In această lumina privim astăzi 
marșul automatizării producției în 
țara noastră. La un an de la Con
gresul al IX-lea al P.C R. consta
tăm cu bucurie că a fost organiza
tă și se dezvoltă producția de piese 
și elemente electronice, se află în 
construcție o fabrică de electronică 
industrială și ca urmare, pînă în 
1970, peste 7S la suta din apara
tura de automatizare va fi produsă 
în țară.

România a 
automatizării 
odinioară, cu 
luciditate, își 
— mersul pe 
ale noilor obiective industriale, 
ponderea automatizării dobîndită 
pînă acum în industrie, sînt un 
prolog la opera de miine a țării. 
De aici — zborul

Cuvîntul de închidere rostit de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27—29 
iunie 1966 redă aceeași mare grijă 
pentru promovarea progresului teh
nic : „O deosebită atenție se va a- 
corda în viitor extinderii mecani
zării și automatizării producției — 
cerințe esențiale, impuse de actuala 
revoluție tehnică-științifică ce se 
dezvoltă vertiginos în întreaga lume. 
Creșterea amploarei și complexității 
economiei solicită în mod imperios 
introducerea unei evidențe econo
mice stricte, cere îmbunătățirea 
sistemului informațional economic 
și folosirea pe scară largă a tehnicii 
electronice de calcul în proiectare, 
la programarea producției în trans
porturi și în alte activități econo
mice."

Esențial, 
cui munca 
oferindu-le 
exact ceea 
țuit astăzi timpul în climatul 
germinează ideea creatoare.

Ro- 
necesar 
se re- 

tehnicii celei mai 
asigure introduce- 
producție a celor 
ale științei, acor- 
principală mecani-

intrat pe drumul 
producției, așa cum 

i simț gospodăresc și 
mecanizase industria, 

■ jos. Liniile automate 
obiective

automatizarea va inlo- 
oamenilor, eliberind și 
în dar timpul, 
ce a devenit de

adică 
nepre- 
căruia

Febra automatizării 
uredt.

Muncitorul industrial simte ne
voia să se informeze și să se ins
truiască. Caută să-și întregească și 
să-și perfecționeze aptitudinile. E 
un drum către plenitudine.

La marele uzine funcționează 
universități muncitorești. E o veri
gă nouă în lanțul deschis odinioa
ră de școlile economice serale. 
Oricare șantier, oricare întreprin
dere, se preocupă de specializarea 
mereu mai adîncită in domeniul 
profesiunilor. Creșterea neîncetată 
a pregătirii tehnice a devenit o ne
cesitate și a omului și a societății. 
Sînt și alte adevăruri cunoscute 
ale acestei teme — ele alcătuiesc 
condiția muncii de calitate. La 
toate acestea ești obligat să medi
tezi urmărind controlul automat și 
semiautomat, singurul în stare să 
asigure supravegherea temeinică, 
sigură și economică. Verificarea 
pieselor se făcea în general cu a-

crezătoare printre bărbații din sală 
în căutarea partenerului ideal. De
meter simți căutarea femeii, cău
tare pe care veșnicile dezamăgiri 
o făcuseră tristă, aproape apatică, 
și-o așteptă la ieșire. Balerina veni 
surîzînd, amuzîndu-se cu timidita
tea lui, jucindu-se cu ea. Demeter 
era oricum timid cu femeile, dar 
balerina mai adăuga și de la ea ; 
timiditatea bărbaților o fascina.

— Ei, hai. nu te mai uita așa 
mine, oprește o mașină...

în mașină simți cum bărbatul
pregătește să-i spună ceva, pesemne 
ceva frumos cum se spune într-o 
asemenea împrejurare. Pe semne 
ceva frumos, ipocrit și inutil. Dar ea 
auzise prea multe asemenea cu
vinte, așa că, prin gîndul matern îi 
rugă să tacă.

— Mergem la mine... Ai să vezi, 
am o garsonieră drăguță.

De pe scări, balerina începu să se 
dezbrace în grabă ca și cum de ves
mintele de pe ea o legau întimplări

la

se

geaba te ascunzi. Degeaba te minți. 
Uite-o, e acolo pe noptieră.

Ca-n vis, Demeter iși aminti că 
balerina îl iubise și-n acest ceas de 
cumpănă căuta un sprijin, fie și în
șelător, în vechea iubire a femeii.

— Tu mă cunoști bine, știi că 
n-am purtat niciodată pălărie.

Atunci, simțind parcă primejdia, 
apăru Amalia care-1 obligă să se 
uite spre pălărie, îl împingea în- 
tr-acolo, cu o vigoare neobișnuită 
pentru o femeie. Cît timp încă se 
mai simțea în putere, Demeter șe
dea nemișcat, își ferea privirile, 
ocolind locul acela blestemat.

— Uite... pălăria e pe noptieră.
Aproape fără voia lui, Demeter se 

ridică în pat, luă pălăria de pe nop
tieră și-o puse pe cap și, așa în pi
cioare, și cu pălăria pe cap, își dădu 
sfîrșitul.

Dar cel care murea 
pe care-1 disprețuia și cu care el 
n-avea nimic comun, 
asta și era fericit.

atenția 
lungul 
puteau 
și de 

rezolva -

era un străin.

Demeter știa

parate universale sau cu diverse 
calibre. Era doar o comparare a 
dimensiunilor- Și un procedeu obo
sitor, solicita muncitorului 
mereu concentrată de-a 
unui întreg schimb. Și nu 
fi evitate erorile de citire 
interpretare a valorilor. O
re ar fi fost mărirea numărului de 
controlori, soluție nerațională. evi
dent — precizia, se știe și repetăm 
— e o condiție a calității, i se in
tegrează. S-a introdus controlul 
automat. Obiectiv, necostisitor și 
precis — iată însușirile lui L-am 
întîlnit la „Steagul Roșu" și la 
„Tractorul" din Brașov, la „Indus
tria optică română" din București. 
La aceste mari întreprinderi și nu 
numai aici, 
semnalizării 
aparatelor 
compararea 
dimensiunilor reale 
dimensiunile etalonului. Compararea 
și interpretarea rezultatelor, com-

citirea se face prin 
luminoase. Construcția 

de control asigură 
exterm de precisă a 

ale piesei cu

plet automatizate, fac loc treptei de 
calitate indiscutabilă. Automatul de
nunță cu zel și fără inimă rebutul. 
M-am convins privind controlul au
tomat al bilelor la „Rulmentul" 
Brașov...

Cunoștință cu standardizare^ 
producției. Ritmicitatea neuniformă
— un vis urît. Și iată de ce : uti
lizarea aparatelor de control de 
mare productivitate și-a făcut loc 
deschizînd un alt mare cîmp, — 
alimentarea și clasarea automatiza
tă a pieselor. (Le-am întîlnit la u- 
zinele „1 Mai" — Ploiești, „înfră
țirea" — Oradea, „Strungul" — 
Arad). Peste tot. automatizarea. în
găduie verificarea simultană a mai 
multor dimensiuni și reduce timpul 
necesar controlului. (La fabricile 
de rulmenți de la Brașov și Bîrlad 
timpul de control s-a redus de 3 
ori).

Automatizarea urcă.
O dată cu ea crește obiectivitatea

— condiție maximă a calității pro
duselor. Aparatajul automatizat de 
control semnalizează și uneori o- 
prește mașina-unealtă în momentul 
realizării dimensiunii fixate. Aceas
ta este lansarea către o temperatură 
mai înaltă — controlul continuu al 
fabricației : e viitoarea uzină-fără- 
oprire a calității constante în care 
doamnă și stăpînă e automatizarea. 
Fiecare din mușchii instalației au
tomate sînt tot atîtea mijloace de 
control. Gesturile și operațiile dis
parate, succesiunea, se transformă

într-un rapid proces continuu și per
fect. în ace3t chip verificarea cu 
ajutorul ultrasunetelor a grosimii 
plăcilor fibrolemnoase la C.I.L. — 
Pipera de pildă devine „foaia de ob
servație" a automatizării înalte. Cînd 
dispui de aparate care verifică 6000 
de piese pe oră la o fabrică de rul
menți, cînd integrezi controlul elec
tronic în procesul de fabricație spo
rind altfel productivitatea muncii, 
se poate vorbi de o tehnologie mo
dernă, o tehnologie ce firesc depă
șește capacitatea însușirilor omene
ști, în care rapiditatea este cea din
ții întrecută de infailibila reacție 
automată.

Declic la „Automatica1*

O minte inspirată de arhitect 
a ridicat pe verticală un paraleli
piped de oțel și sticlă aproape 
cît se întindea vechea reprezentanță 
..Ford" pe orizontală. Noua clă
dire aruncă pînă departe lumina 
mată a neonului desenînd numele 
instituției : G.U.A.E.I.A. — ceea ce 
înseamnă „Grupul uzinelor de apa- 
rataj electronic și instalații de auto
matizări". Iar in clădirea în care re
prezentanța Ford de odinioară a- 
sambla, într-o desăvîrșită și pozi
tivă rigoare, mașinile venite din- 
tr-o altă lume, — atît de străin pă
rea a fi plantată clădirea acolo — 
ei bine, astăzi, aici se află Automa
tica, întreprindere producătoare de 
panouri pentru comandă automată. 
Trebuie spus că „Automatica" este 
doar una din cele 6 (în viitorul 
apropiat 7) întreprinderi a căror 
enumerare se face utilă : Institutul 
de proiectări de instalații automate, 
Electronica, Magnetica și Electro- 
aparataj — producătoare de apara- 
taj ; o întreprindere profilată pen
tru montarea instalațiilor de auto
matizare, și în viitorul apropiat 
F.E.A. — ceea ce înseamnă fabrica 
de elemente electronice pentru au
tomatizare. înșiruirea oferă singură 
dimensiunea preocupărilor și inte
resul real Dentru automatizare în 
țara noastră.

Să ne oprim la Automatica.
Inginerul Andrei Dunduc, un 

bărbat masiv, arată că în acest an 
sarcinile de plan au crescut la pro
ducția de panouri profilate. Ceea ce 
înseamnă că ele se cumpără. Oa
menii sînt preocupați de tipizarea 
panourilor, de elaborarea elemen
telor bidimensionale și de o... vop- 
sitorie mecanică ; da, o vopsitorie 
mecanică este indispensabilă pen
tru ei, — nu zîmbiți, deși constru
iesc aparatură automatică I

— Sîntem încă în formare, spune 
directorul întreprinderii, inginerul 
Ion Geambașu (între timp discută 
cu șeful serviciului personal : „Vei 
proceda cum spun : încadrezi spe
cialiștii — urmează numele lor — 
mai bine decît pînă acum. Se poate 
așa ? Dumneata ții un doctor în 
științe la o retribuție mai scăzută 
decît îl îndreptățesc munca și pri
ceperea lui ?...“) ; apoi către mine : 
...dar produsele noastre sînt de ca
litate. Avem cereri pentru export. 
Dinamica automatizării în ultimii 
trei ani, deci a capacității și ritmu
lui nostru de lucru, a crescut cu...

Știu. A crescut considerabil. Și va 
mai crește. Planul cincinal prevede 
un program amplu. Mecanizarea și 
automatizarea producției sînt di
recțiile principale ale progresului 
tehnic. în viitorii cinci ani se vor 
dezvolta mai cu seamă în ramurile 
în care se poate obține o mare 
eficacitate economică. Un cîmp larg 
pentru automatizare oferă, de pildă, 
industria siderurgică. La Automa
tica s-a construit panoul de coman
dă al instalației de automatizare a 
furnalelor. Trei furnale au și fost 
automatizate la Hunedoara. Cel 
deal patrulea panou de automati
zare se află în lucru. De la acest 
panou se va dirija aparatura fabri
cată la celelalte întreprinderi din 
angrenajul fabricilor producătoare 
de aparatură automatică. Dar ce 
înseamnă automatizarea furnalelor?

Mai întîi — panoul de comandă, șl 
numai panoul de comandă. Canti
tățile de materie primă și alte ma
teriale manipulate pentru o singură 
șarjă la un furnal modern sînt 
uriașe și firesc, automatizarea în
lesnește activitatea omului ; se re
duce timpul de încărcare și do
zare, operații care, văduvite de me
canismele automate ar micșora ran
damentul furnalului. Se asigură 
parametrii optimi la presiune, tem
peratură și volum ; însfirșit diri
jarea aerului insuflat este calitativ 
deosebită.

O scurtă istorie a celor 3 furnale 
de cîte 700 tone de la Hunedoara : 
s-au automatizat mai întîi încăr
carea după program, descărcarea 
lor, și reglarea gurilor de vint; s-au 
asigurat apoi parametrii constanți 
de temperatură și de umiditate a 
vîntului , reglîndu-se presiunea și 
debitul la cele mai bune valori. Cea 
de-a doua etapă concentrează auto
matizarea într-un calculator : in
formațiile tuturor aparatelor de 
măsură sînt prelucrate în calcula
tor și drept urmare se asigură o 
reglare între diferitele instalații 
automatizate.

Pretutindeni în țară întîlnești pa
nourile de comandă fabricate la 
Automatica. De la pupitrele lor se 
dirijează prelucrarea țițeiului in 
rafinării sau extragerea lui prin su
pravegherea unui perimetru de 
sonde. Intîlnim panourile Automa
tica în industria energiei electrice, 
a sticlei, în industria alimentară, in 
transporturi și telecomunicații.

Cea mai recentă realizare : loco
motivele Diesel electrice sînt echi
pate cu primele instalații de diri
jare automată a conducerii pe 
liniile de cale ferată. Cu ajutorul lor 
sporește siguranța circulației trenu
rilor la viteze mari și în condiții de 
vizibiltate redusă.

Intîlnim panourile Automatica la 
Fabrica de mașini unelte, la Combi
natul siderurgic Galați, la Reșița și 
Oțelul Roșu, în industria ușoară —■ 
benzile automate pentru producția de 
încălțăminte („Progresul"), la morile 
automate cu producție de 24 tone/zi 
și de 240 tone/zi. Emblema fabricii 
Automatica o întîlnești la sutele, la 
miile de panouri de comandă ale 
podurilor rulante și macaralelor, Ie 
întîlnești pînă și în India — la ca
merele termice și electrice ale rafi
năriei Singarini, alături de panou
rile Taylor cu vestita electronică 
Blaupunkt ! Și ne fac cinste, sînt 
excelente. Le întîlnim peste hotare 
și aici, la termocentrala București- 
Sud sau la serele cu instalație au
tomată de stropire și reglare a 
temperaturii...

Șeful de echipă Gheorghe Haina- 
giu a văzut multe în călătoria de 
studii în Franța. La fel și inginerul 
I.uca Mina, dispecerul șef. Limbaiul 
electric al automatelor constituie 
pentru ei un mod de a dialoga cu 
țara, cu progresul, cu ritmul inalt al 
industrializării. Priceperea lor și a 
celorlanți specialiști și muncitori de 
la Automatica este o originală sta
ție de transmisie care dirijează, pe 
diverse canale și lungimi de undă, 
complicata producție a panourilor 
cu zeci și sute de fire adunate, con
duse, conectate, grupate și încă o 
dată distribuite : fiecare panou este 
un poem de gînd're, de minuție, de 
precizie, și de ce nu, de frumusețe.

Nu peste mult timp, un declic 
Ie va pune în funcțiune pe bancul 
de probă, așa cum se află ele, de- 
zasamblate de restul instalației de 
automatizare. Aparatele de control 
vor veghea în această țesătură. Un 
alt declic — și ele vor funcționa 
sigur și precis, intr-un mare ansam
blu de comenzi electrice, la un mare 
combinat industrial. Prin aceste 
panouri omul se eliberează. Munci
torul industrial atinge altă condiție 
în care întreprinderi-ansamblu de 
sine stătătoare adună tehnica intr- 
un și mai mare ansamblu — auto
matizarea industriei. Și să nu ui
tăm declicul la Automatica eliberea
ză timpul, răgazul de gindire pentru 
mii șl mii de muncitori.

Automatizare alissando

— Să cuprindem toate domeniile 
în care se prevede dezvoltarea au
tomatizărilor, spre asta tindem — 
spune inginerul Marcel Sirbu, di
rectorul tehnic al Institutului da 
proiectări pentru automatizare. 
Vrem să realizăm instalații auto
mate de mari performanțe. Ne preo
cupă mărirea siguranței elementelor 
de automatizare, mărirea vitezei lor 
de lucru șl reducerea dimensiunilor 
de construcție. Pe scurt, alegem dru
mul cel mai modern. Am pornit pe 
calea automatizării șl nu trebuie să 
uităm — în acest domeniu progre
sele sînt uluitoare. Apar mereu alte 
concepții care pot răsturna princi
piile aparaturii întrebuințată Ia au
tomatizările industriale ; apar idei 
noi despre combinarea acestei apa
raturi pentru a realiza o anumită 
automatizare. Introducerea automa
tizării, e adevărat, se face treptat. 
Dar asta nu împiedică rezolvări 
care au la baza concepții perfecțio
nate. la zi. Desigur se va îmbună
tăți funcționarea utilajelor complexe 
de mare producție — cazane mari 
de abur pentru sistemul energetic, 
coloane de distilare de dimensiuni 
mari, cuptoare rotative depășind o 
producție de 1000 tone/zi și altele. 
Dar mai sînt multe de făcut : apa
ratură automată pentru conductă 
experimentală de gaze, experimen
tarea mașinii de ridicat poduri ru
lante cu comandă la sol ; telemeca- 
nizarea stațiilor de tracțiune urbană 
în Capitală și de cale ferată și al
tele. La combinatul siderurgic vom 
introduce un calculator în procesul 
tehnologic. Cel de al doilea calcula
tor va servi termocentralei Luduș. 
Avem oameni înzestrați, institutul 
numără peste 160 de specialiști. Sînt 
oameni tineri, pasionați de munca 
lor...

Da, i-am cunoscut : Inginerul Ilia 
Constantin conduce un atelier ds 
proiectare de aparate electromeca
nice ; inginerii Lavinia Nica și Ma
rius Dincă — un laborator de tele- 
mecanică. Mai sînt încă zeci, sute de 
specialiști, tehnicieni și muncitori 
care se dăruiesc cu pasiune acestei 
mari opere — automatizarea indus
triei. Oriunde s-ar găsi, muncind în 
industrie sau adunați la centrele de 
studiu, — le urăm deplină reușită. 
Aici în liniștea laboratoarelor, pro
iectarea automaticei pare a fi o lu
necare treptată, un glissando ves
tind nepotolita revărsare a energiei 
declicurilor aducînd muncitorului 
răgazul de a gîndi și a crea.

ROMULUS ZAHARIA



Dar de călciiul vulnerabil incă 
Atirnă soarta universului întreg. 
E totul grav. Și înțelegem totul. 
De-acum va trece timpul neschimbat. 
Ne dă de gol adolescenți doar lipsa 
Ințeleptei spaime de moarte.

ya yeni o yreme
Va veni o vreme
Cînd voi simți nevoia frunzelor
Și-o să mă vindec cu iarbă.
Cind, îmbătrinind, o să-mi adaug proteza 
Cîntecul păsărilor,
Cind o să-mi lipsească pastila de lună
In nopțile de insomnie
Fiți liniștiți, va veni o vreme
Cînd nu voi putea trăi fără toate acestea, 
Cind voi fi obligat să recunosc
Dreptul la importanță 
Întregului univers.
Va veni o vreme,
Dar acum lăsați-mă, pentru Dumnezeu, 
Lăsați-mă numai cu mine.

părinții
Părinții fac totul oricind pentru noi — 
Ne nasc și ne cresc mai mari decît ei, 
Rămin apoi cu discreție in urmă, 
Nu ne deranjează de obicei.

Li-e rușine că sînt prea bătrini, prea bolnavi, 
Pentru noi prea modești și prea simpli 

părinți, 
Vinovați pentru timpul pierdut 
Ne privesc în tăcere, cuminți.

Și-atunci cînd, maturi, simțim că surparea 
Ne-ntoarce spre ei privirea pustie,
Părinții nu-ntîrzie o singură clipă 
Să ni se așeze în pămint temelie.

scherzzo
O să mor brusc, nu peste mult și frumos 
Lăsînd în urmă uimire surdă, indiferentă, 
Vintul complice m-o prohodi voios 
Intr-o glumeață, transparentă reverendă.

Și amuzată iarna va ride ningînd 
Peste mormintul meu suplu și dac, 
Voi asculta-o și înginind-o în gînd 
O să mă leagăn în moartea mea ca-ntr-un 

hamac.

Din cind în cînd de-a frumusețea o să mă 
joc

Și răsucindu-mi pe inelare viermi aurii, 
Țarina neagră o să mi-o trag peste ochi 
Cochet, ca borul unei străvechi pălării.

Dar cînd nemurirea mă va chema grijuliu 
Ca nu cumva de-adevăratelea să mor de tot, 
Voi fi de mult plictisit, va fi mult prea 

tîrziu 
și pălăria umbroasă n-o să mai vreau să 

mi-o scot.

croaziere
Știu mările planetei din croaziere, 
Plecări aproape-adevărate-n lume, 
Cu valuri uriașe și furtuni,
Cu noi împreunări de stele-n ceruri,
Cu pești nemaivăzuți și păsări rare, 
Cu ierburi de culori necunoscute,

. Cu ochiul treaz al farului pe urma noastră 
Patern îngăduindu-ne aventura, 
Și libera corabie lung plutind 
La capătul sforii legate în port.

unde-i mîndria
Ce vreau să spun ? Ce merită să spun ?
Ce e destul de dureros să țip?
Ce fel de turnuri să imhun
Să crească pe acest nisip ?

Ce spune cintecul care-mblînzește
Și fiarele? Pot fi Orfeu,
Dar ce să-ngaim în fața lumii ?
Sint și Euridice eu.

Chitind încerc să ies din moarte 
Și moartea totuși nu se curmă. 
Nu cred destul să nu-ntorc ochii 
Ca să mă văd venind din urmă.

Și-astfel mă pierd. Unde-i mîndri; 
Strict necesară de a crede
Că orice vorbă-a mea rostită 
Deslănțuie în cer planete ?

De ce această renunțare
La fericitul somn comun,
Dacă nu pot din cel mai grav 
Clopot al lumilor să sun?

Cea mai zciască din mindrii 
Dorințele mi le-a restrîus:
Pretind răspuns acestui țipăt 
Un hohot omenesc de plins.

carantina
Durerea nu e contagioasă,
Vă asigur, durerea nu se transmite,
Nici un nerv răsucit în trupul aproapelui meu 
Nu produce in mine sfîșietoare atingeri.

Durerea nu e contagioasă. Durerea 
Singularizează mai atroce ca zidurile, 
Nici o carantină nu izolează atit de perfect, 
E banal ce spun — acesta e argumentul.

Doamne, cită literatură conținem!
Sentimentele — vă amintiți ? — le-am

învățat incă
In jurul patului celui ce moare ei plîng
Dar nu se contaminează de moarte nici unul.

Fiți liniștiți, privegheați altruiști pe bolnavi. 
Nu veți lua durerea lor, fiți fără teamă.
A murit. Vrea cineva să-l urmeze ?
Numai bocete tradiționale.

I

padurea murmura
Iubesc atit de mult că niciodată 
Nimeni nu-mi va putea împărtăși 
întreaga dragoste. îndepărtată 
Pădurea murmură : Ei și ?

Prin lucruri văd ca printr-o pinză rară 
Pe care n-am puterea s-o sfișii
Dar nici să nu o mai privesc. Stelară 
Pădurea murmură : Ei și ?

Am încercat să fiu supus. Am vrut.
Dar nu-s în stare să nu pot gindi, 
Să-mi fur din temelia lumii fruntea. 
Pădurea murmură : Ei și ?

Vreau libertatea de-a-nțelege totul 
Și vreau să știu tot ce se poate ști, 
Dar sînt îngenunchiat în rădăcini. Plingind 
Pădurea murmură : Ei și ?

din cînd în cînd
Mi-e dor din cînd în cind de oameni 
Ca unei păsări de pămînt.
Cînd obosesc de prea mult zbor, 
Cînd carnea mi se trage-n gînduri 
Și simt că sui în spre înalt 
Doar amintirea unui trup, 
Vin să mă nasc puțin din nou, 
Mă prăbușesc aproape-nfrint, 
Cobor epuizat spre oameni 
Cum păsări mari din cînd în cînd 
Se-ntorc să doarmă pe pămînt.

am crescut
Am crescut ? Sîntem oameni maturi ? 
Cîte mii de nuanțe putrezesc o culoare... 
Dragi și ridicole, departe sînt zilele 
Cind lumea o-mpărțeam in buni și răi.
Am devenit puternici scăldîndu-ne-n derută 
Precum în apa Stixului Ahil,

FLORIN CIUBOTARU - -Busola'

reflux
Frunzele eu ți le-am dat.
Ți le cer.
Pămîntul din jurul tulpinii
Primit de la mine restituie-1
Și seva.
Și posibilitatea de a înflori
Tot ce ți-am dăruit cîndva 
Dă-mi înapoi.
Pentru că n-ai înțeles
Fluturii mei,
Pentru că nu te-ai bucurat îndeajuns 
De frumoșii mei purtători ai sfirșitului.

torquato tasso
Veni din întuneric spre mine el, poetul, 
Poetul de spaimă ratat.
Era foarte frumos. Ca la razele Rontgen
I se vedea în trup poezia,
Poezia nescrisă de frică.
„Sînt nebun" — a rostit. De altfel știam 
Lucrul acesta din prefețele cărților.
Dar el își purta nebunia ca pe-o parolă 
De intrare în noi, ca și cum ar fi spus 
„Mă răscumpăr astfel
De lipsa-adevărului din poemele mele.
E prețul imens. Vin spre tine. Primește-mă". 
Dar eu am răspuns: Pleacă de-aici!

„Scriam la lumina de autodafeuri — îmi 
spuse —

Simțindu-mi pe trup
Cămașa păroasă care se-aprinde ușor.
Odaia mea avea ochi de călugăr ferestre
Și-n loc de uși, lipite una de alta, urechile lor. 
Și șoarecii, ieșind din borte erau călugări, 
Și noaptea păsări uriașe-n sutane-mi cintau.
Tu trebuie să înțelegi..." Și cu degetu-ntins 
îmi arătau în trupul meu poezia,
Poezia nescrisă.
Dar eu am țipat t Pleacă de-aici ț

misteriosul 
juhas roik

foileton polițist 

de ȘT. BERCIU

TJnul dintre bărbați deschise brusc portiera dinspre locul 
ocupat de inginer și ațintind un pistol asupra lui, ii somă i 
„Silveșan Mircea, coboară I In numele legii, ești arestat !“.

Capitolul III

Capcana
Mono :

„Necunoscutul rămîne necunoscut 
numai atîta vreme cit nu-1 cu* 
noști» după aia, gata".

— EL —

Cind mașina se opri, inginerul Silveșan coborî ajutat 
de unul din însoțitorii săi. Nu simțea decit o durere în
grozitoare de cap ai aerul rece. Nu știa nici cit a mers, 
nici unde se află și nici ce se petrecuse după ce fusese 
arestat. Avea senzația unui om care se trezește după ce 
i-a trecut efectul unei narcoze foarte puternice.

După un timp se trezi într-un birou. Vocile mai multor 
bărbați se întretăiau. Nu le putu distinge fetele deoarece 
toți se aflau în spatele unei cortine de lumină ce-i des
părțea de ei. Simți că cineva se afla în spate și instinc
tiv întoarse capul. Era un tinăr îmbrăcat în uniformă de 
locotenent de securitate. în ciuda migrenii care-1 chinuia 
Îngrozitor, mintea începu să-l lucreze febril. Un singur 
gind părea că-1 preocupă : ,,ÂBta să fie sflrșîtul In
trase cam nechibzuit în vălmășagul acestei afaceri și 
acuma se anunțau consecințe care puteau fi dintre cele 
mai grave,

— Tovarășe maior, spuse locotenentul, a fost recrutat 
chiar astăzi. Doctorul Carol Jippa a și făcut mărturisiri.

— Așteptați să-și revină complet șl după aceia inte- 
rogați-1 amănunțit.

— Mi-am revenit, izbucni inginerul Mircea Silveșan 
spre surprinderea tuturor.

— Foarte bine, răspunse maiorul. Cu dumneata cred 
că o să avem mai puțin de furcă dar începutul discu
ției îi fu curmat de un semnal luminos de culoare vio
lacee. Cîteva becuri se aprinseră în diferite colțuri ale 
încăperii și imediat vocea maiorului tună : „Am trecut pe 
recepție I Am trecut pe recepție... I Raportez : Spionul 
,.Repan° alias inginer Mircea Silveșan a fost prins". As
cultă cîteva clipe și apoi reluă : „Am și început intero
gatoriul... Evident, evident... Peste cîteva ore vine procu
rorul să-i emită mandatul. Să trfifți I".

Aceste ultime cuvinte ale maiorului fură Încheiate de 
declicul produs parcă de un comutator care între? upea 
funcționai ea unui apaiat.

— Ești cam ușuratec domnule inginer, spuse locotenen
tul. Nechibzuința cu care te-ai aventurat în afacerea asta, 
este de-a dreptul condamnabilă. Un hohot de rîs izbucni 
în cor.

— Tu ce faci ? interveni maiorul. îl prelucrezi pentru 
ca data viitoare să știe ce va avea de făcut ? Alte rîsete 
urmară. Oricum, reluă maiorul, puteai să te gîndești ceva 
mai mult la riscurile meseriei de spion... Credeai că ne-am 
ii putut lașa înșelați de un diletant ca dumneata ?

— Ce dracu I ai rămas ca un vițel ? tună o voce de 
după cortina de lumină.

— N-am nimic do spus, replică inginerul Mircea Sil
veșan.

— Recunoști că ți-ai pus serviciile la dispoziția unei 
puteri străine în detrimentul patriei tale ? întrebă maiorul.

— Nu recunosc nimic j nu am ce să recunosc.
— Te previn tinere, se făcu din nou auzită vocea ne

cunoscutului de după cortină, dumneata porți cea mai 
mică vină din tot grupul pe care l-am arestat și atitudi
nea dumitale ar trebui să fie cu totul alta. Dumneata n-ai 
început încă să le furnizezi material patronilor dumitale. 
Ar trebui să reții acest aspect.

— Ar trebui să consideri un mare noroc faptul că te*-am 
arestat înainte să te afunzi în mocirla spre care te-ai dus, 
completă maiorul și după ce lăsă o lungă pauză pentru 
ca argumentele sale logice, profunde, complexe și ire
versibile să-și facă efectul, mai adăugă : ce ai de spus ?

— Nimic ! răspunse inginerul Silveșan, dar glasul lui 
era gîtuit, timbrul vocii sale trăda nesiguranță iar an
chetatorii traseră concluzia că în curînd -,va vorbi0.

Spionul dădea semne de vădită frămîntare. Mîinile Iui 
erau într-o agitare continuă j buzele i se strîngeau con
vulsiv, privirea rătăcea haotic pe obiectele din jurul său.

— Aș vrea să vorbesc cu doctorul Jippa, spuse într-un 
tîrziu inginerul Silveșan.

— Te credeam mai deștept, spuse necunoscutul și con
tinuă pe un ton iritat : Șî-apoi, chiar mă șl superi prin 
lipsa asta de considerație. Presupuneam că dumneata, ca 
intelectual, ai să ne faci mari greutăți prin alibiurile pe 
care vom fi nevoiți să ți Ie răsturnăm. Prin această soli
citare» n-ai reușit să ne faci decît nervi.

— Exact, interveni maiorul. Exact.
— Nu înțeleg de ce v-ați supărat, spuse Silveșan.
— Ba înțelegi foarte bine, se răsti locotenentul. Astea 

sînt trucuri folosite de pungașii de rînd, cînd au impre
sia că o anume probă n-ar exista. în cazul de față, pe 
dumneata nu te interesează să discuți cu doctorul Jippa 
ci vrei să te convingi dacă într-adevăr este arestat și în 
funcție de declarația lui să știi și dumneata ce ai de 
făcut,

a— Dimpotrivă, ripostă Inginerul, Sîntețl complet greșit 
în pretinsa dumneavoastră logică.

— îți interzic să fii obraznic, tună glasul necunoscu
tului. Uiți unde te afli ?

— Vai de mine, domnule I exclamă Silveșan cu o vă
dită nuanță de ironie. Dumneavoastră uitați ce menire 
aveți.

— Ce vorbești ? spuse maiorul. Nu cumva crezi că te-am 
arestat din lipsa unei orientări pe care e așteptam de la 
dumneata ?

— După cum vă purtați cu mine, presupun că alt motiv 
n-ați fi avut. Dumneavoastră aveți datoria să-mi faceți 
dovada vinovăției și chiar dacă aș fi cerut să fie adus 
doctorul Jippa cu scopul de a verifica acest fapt, tre
buia să-I aduceți.

— Interesant, bombăni maiorul. începi să devii Inte
resant.

— Nu asta am intenționat după cum n-am intenționat 
nici să vă verific așa zisele probe pe care pretindețl că 
le-ați avea împotriva mea. Dacă v-am cerut să-mi înles
niți a avea o discuție cu domnul pe care-1 numiți Jippa, 
a fost tocmai pentru a vă dovedi că nici măcar nu-1 cu
nosc și nici nu cred că mă cunoaște.

— Joci tare domnule inginer, remarcă maiorul. Ei bine, 
mă bucur că n-am de-a face cu un nătărău. Pe cinstea 
mea : ai personalitate. îmi placi domnule inginer și de 
ce să te mint- la un asemenea răspuns nu m-am așteptat.

— Este purul adevăr, domnilor, spuse Silveșan cu aerul 
celui mai sincer și mai nenorocit om de pe lume, asupra 
căruia se abătuse o mare năpastă. Cîteva clipe se scurseră 
intr-o tăcere care nu prevestea nimic bun. Privirile an
chetatorilor nu-1 slăbeau o secundă dar el își duse mîi
nile la ochi scoțînd un geamăt de durere.

— Ce te mai supără ? întreba maiorul.
— Lumina, domnule.
— Destul, strigă necunoscutul. Stingeți reflectorul și 

dați lumina obișnuită a camerei. Ordinul fu executat 
de-ndată și după mai multe minute ochii inginerului Sil
veșan se adaptară noii Iuminiscențe.

— Ne vezi ? întrebă necunoscutul,
— Nu domnule, minți Silveșan.
— Păcat, spuse acesta. Aș fi vrut să-ți ofer o mică 

lectură.
— Ce anume ?
— Contractul dumitale cu doctorul Jippa prin care con

simți să-i furnizezi datele „Rețetei Perlovex". Actul e 
doar semnat de dumneata și știi bine asta.

— Domnilor, cred că sînt victima unei erori, a unei 
mari erori. Mi-am mai revenit puțin... Vă rog să-mi dați 
actul despre care vorbiți. Sper să-l pot cili.

s- Apropie-te, spuse maiorul, & cărui figură ii inipie- 

sionă pe Silveșan, prin duritatea el. Fălcos, cu obrazul 
ciupit de pe urma unei variole rebele, cu nasul foarte 
turtit la bază, maiorul îl privi cu niște ochi reci și răi.

Mircea se ridică și cu pași nesiguri se apropie de birou. 
Luă foaia de hîrtie pe care maiorul i-o întinse și parcursa 
rîndurile ce erau așternute pe ea.

— E o mistificare I izbucni Mircea. Oameni buni, im
ploră el deznădăjduit, oameni buni, nu mă lisați prad! 
unei ticăloșii. Credeți-mă...

— Ce ? întrerupse necunoscutul.
— Nu-i semnătura mea.
— Ticălosule, negi și în fața evidenței î
— Zău nu-i semnătura mea. Seamănă domnule, 

adresă el maiorului cerîndu-i parcă să-1 «pere de furie 
necunoscutului, dar nu-i a mea.

— Treci la locul tău. răcni necunoscutul. Lăsați-mă si 
„discut* eu cu dumnealui, ațaa... mai de Ia om Ia om. 
Ceilalți plecară într-o cameră alăturată care era despăr
țită de biroul unde avea loc interogatoriul, printr-o dra
perie groasă, din catifea de culoare cenușie, dar înainte 
ca maiorul să părăsească încăperea. Mircea se repezi 
după el și agățîndu-se de brațul iui ca de o speranță, 
spuse aproape urlînd : Domnule, vă rog rămîneți și dv.

Conlrariați de această atitudine la care nu se așteptau, 
toți rămaseră uluiți.

Intuind momentul psihologic al anchetei, necunoscutul 
se prefăcu supărat de „insuccesul" său și-i ordonă maio
rului să discute cu inginerul iar el se retrase împreună cu 
ceilalți. La rîndul său maiorul își dădu seama că mo
mentul mărturisirilor și al recunoașterii vinovăției nu era 
prea departe și se gîndî că cea mai mică dovadă dft îndul
cire a situației, îl putea duce la succes sjgur.

— Să ne așezăm, domnule inginer, spuse maiorul cu 
amabilitate. Deși ne-am certat puțin, mai înainte văd că 
purtarea mea și poate chiar vorbele mele au găsit ecou 
în sufletul dumitale și, ca să fiu sincer pînă la capăt, iți 
mărturisesc chiar sentimentul de mîndrie ce m-a cuprins. 
Ești un fin psiholog, domnule inginer și in cîteva minute 
ai să te convingi că n-ai greșit în alegerea dumitale. Ri
dică telefonul și ordonă ca dr, Jippa să fia adus de 1* 
arest.

— Asta ca să nu mai îți faci gînduri dacă am reușit 
sau nu să-l arestăm. După aceea îți promit că-1 voi chema 
și pe chelnerul căruia doctorul Jippa i-a dat angajamen
tul dumitale de spion. Ți-o spun deschis și cu toată com
pasiunea, că nu merită să mai continui cu -,nu știu", „nu 
cunosc". Uite, trec peste orice și-ți iac o mărturisire care 
în fond nu te privește ; chelnerul este un ofițer de-al 
nostru care s-a substituit celui adevărat.

(VA URMA)



oscar waiter cisek
Cisek îi spunea toată lumea, pe nu

mele său cel mai scurt și mai ciri
pitor. înalt, suplu, obrajii netezi, ca 
de mătase, ochii mici, rotunzi, al
baștri, feciorelnici, Cisek avea în el 
ceva feminin, grațios peste măsură. 
Parcă-1 văd la pupitrul sălii fostei 
Fundații (astăzi Biblioteca centrală 
universitară) vorbind cîndva despre 
romantismul german, în cadrul unor 
prelegeri despre romantismul euro
pean, cu vocea cristalului, cu o si
luetă impecabilă și înflorind totul 
în gestul mîinilor cu niște degete 
lungi, inspirate. Vorbea frumos și 
adine adolescentul cărturar, care nu 
mai era chiar adolescent ! Nu voi 
uita niciodată cele cîteva zile cît 
m-a purtat prin Praga — era atașat 
de presă acolo, mai precis un ade
vărat misionar cultural al țării — 
și printre monumentele negre și 
muzeele vechiului oraș, criticul de 
artă .se simțea demult într-ale sale, 
răsfoia o carte de mult cunoscută. 
Prin el. prin Cisek, și, desigur, prin 
tot ce are minunat capitala așezată 
pe Vltava, ea însăși risipită pe lîngă 
atîtea ostroave, aveam să mă leg 
nespus de această cetate așa ca de 
o suferință frumoasă. Altădată, in
tr-o biserică din Poznan, monument 
istoric, între altele, cu niște ului
toare sucituri arhitectonice în tavan, 
aveam să-1 dovedesc iarăși, întîm- 
plător, spre fericirea mea. Eu eram 
iln călător mai grăbit ; el sta în 
sLaun, venise acolo mai de mult și.

într-o rugăciune, se pierduse în 
miracolul din boltă. Credeam că mă 
pot lăuda a fi singurul dintre ro
mâni care m-am abătut pe la acest 
lăcaș oarecum de cartier, din orașul 
marginal, unde autoritatea polonă 
lăsase la locul lui un mare tablou 
infățișînd pe grozavul Wilhelm al

istoria teatrului în românia
— cîteva observații —

Problemele de teatrologie atestă tot 
mai mult o efervescenta de cercetare ți 
de studiu, secondînd de aproape amploa
rea mișcării noastre teatrale.. Istoriogra
fa de teatru evoluează intr-un ritm mai 
lent, înregistrînd însă și ea succese re
marcabile. Diferite studii și cercetări par
țiale de istorie, o serie de monografii în
chinate marilor valori arlistlce ale tre
cutului nostru sînt roade concrete ale 
muncii unor cercetători devqtali. La 
acestea se adaugă, firește, inițiativa des-, 
chiderii marelui șantier de construcție a 
tratatului de istorici Teatrului In Româ
nia.

Cu țoală îndelungata penoadă de ges
tație și de elaborare, apariția primului 
volum din aceasta lucrare nu pare sa sa
tisfacă în întregime așteptările cititorilor. 
Tentativa unei sinteze temeinice se do
vedește a fi prematură. Cercetarea de is
torie teatrală nu și-a acumulat încă, în 
depozitele sale, studiile de analiza și cer
cetările parțiale ample de care dispune, 
de pildă, istoria României sau istoria lim
bii și literaturii ei. Nu are, de asemenea, 
nici armata de specialiști ai acestor dis
cipline. Aproape toate studiile teatrale 
făcute pină de curînd sînt susceptibile 
de completări și de noi interpretări și 
evaluări. Sînt de așteptat materiale încă 
necunoscute. Detectarea acestora, cerce
tarea și analiza lor într-o publicație pro
prie, într-o .arhivă" — sau cuprinderea 
si sistematizarea lor într-o amplă mono
grafie analitice —. precedînd elaborarea 
tratatului sintetic, ar fi fost mai judi
cioasă.

Nu intenționăm sâ întreprindem, deo
camdată, o dare de seamă asupra volu
mului apărut. Dorim doar sa semnalăm 
cîteva greșeli de amănunt.

Iată cîteva observații :

1. In nota 151, p. 243, se menționează : 
„Brașov. Tipografia Universității ma
ghiar® 1844“. Universitatea maghiară la 
Brașov ? Desigur este o confuzie". Dar 
pentru o asemenea confuzie un student 
cade la examen. Firește, este vorba de 
vestita Tipografie chezaro-crăiaică sau 
regească din Buda, unde au activat 
cîndva doi înaintași iluștri ai recentului 
istoriograf, și anume Petru Maior și 
Ghtorghe Șincai.

2. în nota 142, p. 241, se menționează 
ca autor al unui articol apărut în Ade
vărul lit. și art. din 1928, Septimiu Se
ver. Care Sever ? Actorul ? Credem că 
la acea dată nu era născut. în realitate, 
articolul este al publicistului clujean Sep- 
timiu Popa. (Se vede treaba că pe isto
ricul nostru l-a luat „gura pe dinainte", 
numele actorului fiind frecvent în lumea 
teatrală.)

3. Informațiile privind evenimentele din 
17 martie 1848 în Arad, menționate la 
sfîrșitul paginei 243 și începutul pagi- 
nei 244, sînt fundamentate așa : „după 
cum precizează presa locală", sau „Vezi 
informațiile din „Arad vâros torlenele' 
— din martie 1848, ca și cînd ar fi 
vorba de un periodic. Nu exista o publi
cație periodică cu un astfel de titlu. Iar 
dacă este vorba de o publicație obișnuită, 
cu autor, loc și an de apariție, ar fi ele
mentar să fie indicate. în realitate, acest 
titlu este fictiv, și a trebuit să întreprin
dem o adevărată vînătoare bibliografiei 
pentru a descoperi că sub titlul fictiv de 
„Arad vâros tdrtenele" sînt utilizate in
formații escamotate din două publicații. 
Prima : Marki Sânilor Aradvârmegye cs 
Arad szabad kirulyi varos torlenele. Mă- 

II-lea luat în sus, spre cer, de un 
cal alb în două copite și de aripile 
mustăților sale prea cunoscute... Așa 
gindeam și i-am împărtășit aceasta 
compatriotului meu. „Te înșeli", mi-a 
spus Cisek. „Eu vin aici a doua oară. 
Am cutreerat toate muzeele Europei. 
Cunosc fiecare statuie, fiecare tablou 
demn de reținut, știu pe dinafară 
anul cînd a fost compus, cum arată 
rama, cum îl favorizează peretele și 
lumina în care e așezat. Operele 
artiștilor noștri de asemenea. Cu
nosc și numele și pereții caselor 
particulare care și le-au însușit". 
Mai tîrziu, într-o slujbă la presă, 
m-am găsit un timp in subordinea 
lui. Ce subordine ! Mai e vorbă ? 
Cisek, „șeful" nostru, era același co
leg și prieten, omul cald, dulce, de 
totdeauna, freeîndu-și albele, fru
moasele mîini, tot ca Gib Mihăescu, 
și așternîndu-se la o discuție de ni
vel ori la glume subțiri.

Dar pe omul atît de delicat îl cu
noscusem și într-alt chip, în altă 
împrejurare, de data aceasta tragi
că. în vremea cînd tancurile Reich- 
ului al III-lea dărîmau granițele 
Cehoslovaciei și se-ndreptau spre 
Praga. ziarist fiind pe atunci, am 
mers la ministerul de care era legată 
intr-un fel și presa, dornic să aflu 
știrile cele fflai proaspete și de unde 
să dau în momentele acelea îngrijo
rătoare, și unele sugestii? în antica
mera ' ministrului, unde mai mulți 
confrați veniseră în același scop, un 
om mai înalt cu cîteva palme decît 
ceilalți, cu ochii și obrajii roșii de 
neodihnă, tuna și azvîrlea fulgere 
împotriva a ceea ce se petrecea 
atunci în „Europa" și „în* plin secol 
al XXrlea" ! Cuvintele și tonul omu
lui atit de blind și cumpănit de obi
cei erau cu mult mai aspre și ne-au

sodik resz. — Arad. 1895. (Vezi p. 352). 
Lucrarea face parte din marea colecție 
monografică redactată de Jancso Bene- 
dek : Aradvârmegye es Arad szabad ki- 
râlyi vâros monogrâphiâja. A doua : La
katos Otto, Arad torlenele. Arad, 1881. 
(Vezi vol. III, p. 132).

4. Alte indicații incomplete : la p. 238, 
nota 120, studiul lui Orbân Lâszlo, Ada- 
ickok a branșai mugyar szineszel lorle- 

FLORIN CIUBOTARU — „Portretul pianistului

înspăimîntat pe toți cei de față, mai 
ales că pe el, pe Cisek, căci el era, 
îl știam funcționar de stat, în ascul
tarea directă a ministrului de ală
turi, care auzea tot, dar nu s-a ară
tat. în stradă, cînd am ieșit, ningea 
cu ediții speciale și cu o foaie de 
acestea în mînă, do imna Flashan- 
kova, eminenta femeie, care stră
duise atîta pe terenul apropierii 
culturale dintre cele două popoare, 
vărsa lacrimi, deznădăjduită. Praga 
fusese ocupată și statul cehoslovac 
desființat...

Oscar Walter Cisek făcea parte 
dintr-o splendidă generație de oa
meni de carte, oameni de litere în 
același timp și care s-a stins mai 
de mult o dată cu Emanoil Bucuța, 
cu Ion Pillat și Pompiliu Constan- 
tinescu, iar acum mai de curînd cu 
Lucian Blaga, cu Ion Barbu, Tudor 
Vianu și G. Călinescu, la care am 
adăuga pe tot atît de rafinații Ionel 
și Al. O. Teodoreanu și Ion Vinea. 
Ca și aceștia din urmă, nu era un 
universitar, a trăit toată viața din 
condeiul lui cinstit, dar era o ade
vărată catedră, de la care, cu gustul 
și cu rara lui competență a expli
cat, alături de un Tonitza, Marin 
Simionescu-Rîmniceanu și alți foarte 
puțini, timp de două decenii, ma
nifestările plastice ale unui contin
gent de artiști tot atît de străluciți, 
cea mai mare parte și ei dispăruți. 
Cronicile și studiile sale în legă
tură cu arta plastică românească și 
universală și care aveau să-1 con
sacre membru al Academiei de 
Arte din Berlinul de răsărit, aveau 
nu numai erudiția și ochiul expert, 
dar și farmecul scriitorului artist. 
Monografia lui despre Teodor Aman 
(1931), tradusă în mai multe limbi, 
e un model al genului și tot de la

nelehcz 1849-ig, pe caie-1 utilizează co
pios, nu-1 va putea găsi nimeni, deoa
rece el nu este o lucrare de sine stătă
toare, ci face parte dintr-o culegere de 
articole și studii, un volum omagial : 
Emlekkonyv Kristol Gybigy halvanadik 
szulelesnapjâra, unde trebuie căutat stu
diul lui Orbân Lâszlo.

5. Grafii slîlcite : titlul ziarului Ara- 
der Kundschaflsblall transcris Aradiir. . 

această catedră, care ne vorbea cu 
40 de ani în urmă despre Barbusse, 
Franz Werfel, Gorki, iar mai tîrziu 
despre Goethe. Thomas Mann, 
Brâncuși, Enescu — străinătățile, 
prin mijlocirea limbii germane, pe 
care el o stăpînea la perfecție, a- 
veau să ia cunoștință de cele mai 
bune opere ale lui Sadoveanu, Ar- 
ghezi și Stancu. Pătrunzătoare studii 
tot în germană a scris despre 
Creangă, Sadoveanu și Arghezi. Era, 
încă de prin 1919, colaborator per
manent al revistei berlineze Das 
literarische Echo, cu referințe des
pre mișcarea literară din țară. Re
vistele românești cele mai de seamă 
și posturile noastre de radio s-au 
bucurat de contribuția sa.

Dar Cisek era și un scriitor cu
noscut de masele noastre cititoare 
mai ales după 1944, cînd el dă roma
nul Pîrjolul (Beisigfeuer) două vo
lume, icoană monumentală a vieții 
transilvane din secolul al XVIII-lea, 
cu starea ticăloasă a iobăgimii, a 
oamenilor de mijloc din orașe și a 
celor din întunericul minelor, stare 
care a ridicat flăcările țărănești de 
la 1784, sub Horia, Cloșca și Crișan. 
El însă se. ivise ca prozator valoros 
încă din 1929, cînd îi apare Die Ta- 
tarin (Tătăroaica) o culegere de po
vestiri (Erzăhlungen), încununată cu 
prestigiosul premiu Kleist, pe care, 
aflăm acum, il primiseră înainte 
Bertold Brecht și Ana Seghers, 
Cisek moștenea se pare în ființa sa 
dorul de soare și lumină al stră
moșilor. Regăsindu-ne undeva în 
Balcani, mă rugă să-1 duc în du- 
ghenele cu pipe, filigene și alte 
obiecte turcești. în culegerea aceas
ta, fie că ne aflam pe coasta de sud 
a Dobrogei, fie în cîmpia maghiară

(pag. 242 : pag. 245, nota 152 și p. 363). 
Grafia titlului întreg al ziarului Organul 
luminării (p, 241, nota 145) nu este cea 
autentică. Tot arbitrar este transcris, con
secvent titlul Societății cintăloare. Au
torul, Vâly Bela figurează la pagina 354 
ca B£la V., cum ar fi Simion A., iar lu
crarea Jui Valy a apărut în 1889, nu în 
1839 (nota 123, p. 238). Toate aceste gre
șeli semnalate în tratat au mai fost eta- 

ori pe un deșert cu Ierburi (die 
Steppe, veșnic die Steppe...), în ar
șița verii („die erldste Sommer"), 
în jocul bătăii soarelui („Spiel in 
der Sonne"), ori la Napoli, aceeași 
sete de larg și albastru întîlnim. 
Eroii și eroinele sale (Rahel Mendel, 
Sofica. Ținea „țigăncușa subțire de 
14 ani". Frâu Ionescu, Frâu Dimi- 
triu, Luceta, Eleonora ș.a.) sînt din 
lumea noastră, din cea megieșă sau 
mai îndepărtată, oameni înainte de 
toate nu sus-puși, cu îndurări multe, 
unii suferă de foame, alții de dra
goste. însă Muhibe, tătăroaica din 
primele 70 de pagini, cea lăsată de 
bărbat cu un copil mic, ne strînge 
inima, cu suferința ei — tot de 
foame ! — șl cu dorul ei îndîrjit de 
muncă. („Finde keine Arbeit, nier- 
gend Arbeit...") și în muncă își gă
sește pînă la sfîrșit rostul, cînd fuge 
de acasă. Aatorul Tătăroaicei, ca și 
în Fluviul fără sfîrșit de mai tîrziu 
(„Der Strom, ohne Ende") — carte 
densă (593 pagini) în care e zugră
vită Delta Dunării cu pescarii și 
marele lux al vegetației și-al păsă
rilor din văzduhul imperial — se 
dovedește un excelent narator și un 
mare stilist întrecut poate numai de 
Bucuța. Era și un poet, al iubirii în 
deosebi, în maniera expresionistă, 
înrîurit de Georg Trakl „Die andere 
Stimme" (Celălalt glas).

Prin cultură și preocupări, Cisek 
era un european. El, care în romanul 
„Vor den Toren" (In fața porților), 
scrisese asprele necazuri ale româ
nilor maramureșeni, a închis ochii 
pe paginile neisprăvite ale haiducu
lui Pintea, erou și el tot al acestei 
părți de veche țară.

N. CREVEDIĂ

w alexandru

bălăci

late în premieră tipografică cu vreo doi 
ani în urmă în „Studii și cercetări de is
toria artei', IX (1962), nr. 1. în noua re
dactare, s-a renunțat la unele perle care 
figurau în revistă, ca aceea din nota 3, 
p. 152, care zicea : „Cf. documentului 
aflat în ..." autorul crezînd că obișnuita 
prescurtare ,,cf." însemnează conform.

Avem convingerea că ne aflăm în fața 
unui caz rar de alterare și mînuire fără 
răspundere a aparaturii documentare. 
Cu aceasta atingem o problemă delicată, 
în care diletantismul frizează lipsa de pro
bitate științifică. Aproape iot acest mate
rial a mai fost utilizat și citat de cerce
tători anteriori, pe care autorul îi trece 
sub o tăcere dcsăvîrșita : cu excepția 
acelui „Septimiu Sever", a cărui contri
buție a fost socotită inutilă de către cer
cetătorii competent!. N-a auzit autorul 
de Gh. Bogdan-Duică, istoricul literar 
care a semnalat, primul, încă de la 1906. 
activitatea lui Farkas ?

în nota 141, p. 240, se spune ,.Come
dia Cuconu lorgu de la Sadagura fusese 
reprezentată pentru prima oara pe scena 
teatrului din Iași abia în urmă cu doi 
ani. I. Farkaș prezintă comediile (?) lui 
Alecsandri la Orăștie la 15/27 decembrie 
1847“ fără a se indica izvorul informa
ției. Data este inexactă. Ziua de 15 27 
dec. nu este data spectacolului, ci data 
corespondenței despre acest spectacol, 
trimisă din Orăștie, de către Tibur. „Or
ganului luminării", care o publică la 3 
ianuarie 1848. Autorul n-a fost atent cînd 
a „împrumutat11 aceste date din tolba 
acelui necunoscut Bogdan-Duică. (Cerce
tări ulterioare au arătat că de fapt, în 
Transilvania, Alecsandri fusese reprezen
tat întfi la Brașov.)

Despre I. Breazu, care a continuat cu 
pasiune și competență cercetările în
cepute de Bogdan-Duică și a lămurit de
finitiv, în două contribuții valoroase, pro
blema raporturilor româno-ungar® în tea
tru, în special, activitatea trupei lui Far
kas și cea a lui Păly Elek de la 1840, 
se face o singură mențiune confuză și 
lacunară. Vezi Nota 140, p. 240, unde se 
menționează niște titluri de piese (una 
greșită : Notarul din Peleske, iar nu Pe- 
leseke, iar studiul citat nu a apărut în 
Studii și cercetări de istoria artei, ci în 
Buletinul Universităților „V. Babe? și 
Bolyai', Cluj Seria Științelor sociale, 
vol. I, 1956, nr. 1—2). în schimb, îi utili
zează fără jenă toată aparatura critică 
și își permite să ne informeze direct, în- 
chipuindu-și că poate convinge pe cineva 
că a detectat el însuși numeroasele ma
teriale ungurești, lăsînd impresia că din- 
sul aduce contribuții noi și ample în pro
blemele tratate. Mai precizăm că detec
tarea referințelor inedite din Gazeta 
Transilvaniei și Foaia pentru minte s-a 
făcut de către colaboratorii autorului uti- 
lîzîndu-se lucrările în manuscris ale cer
cetătorului și bibliografului G. Marica : 
Bibliografia Baril și Indicele Foii pentru 
minte.

Evident, lucrările bibliografice sînt fă
cute să ușureze munca de cercetare știin
țifică. Numai că simțul onestității impune 
în mod firesc ca orice utilizare de lucrări 
în manuscris să fie mărturisită. Se obiș
nuiește să se menționeze chiar cu arătare 
de gratitudine.

D. ST. PETRUTIU

Alexandru Bălăci s-a născut la Craiova, a făcut 
studii în orașul natal și apoi la București. S-a în
dreptat de la început spre studiul limbii și al 
literaturii italiene, cu o vocație inițială, nedes- 
mințită, aproape temperamentală (fiindcă e tu
multuos și pasionat ca un latin autentic) de ro
mantism. Cîteva călătorii în Italia au întărit și 
științific această înclinație.

începuturile carierei lui Alexandru Bălăci sînt 
istoric literare și critice. Din indiscreții doar cu
noaștem activitatea poetică susținută în anii pri
mei tinereți.

Intrarea în literatura italiană s-a făcut prin 
poarta romantismului neoclasicizant, cu stuciii 
asupra lui Pascoli și Carducci (1947). Ardența 
participării lui Alexandru Bălăci la explicarea 
operei carducciene și insistența asupra laturii cla
sice a creației poetului italian sugerează o pendu
lare interesantă în propria personalitate a autoru
lui studiului. în pasiunea titanică a lui Carducci, 
în zborul lui îndrăzneț, spre stele, încremenit în 
forme perfecte, armonioase, Al. Bălăci vede uneori 
clasicitatea latină, aderența la idealurile antichi
tății, umanismul de veche tradiție italiană. Atrac
ția lui Alexandru Bălăci față de clasicitate nu în 
general, ci față de cea italiană a Renașterii e 
foarte puternică, în ciuda structurii sale roman
tice. Și treptat, dacă urmărești volumele de Studii 
italiene, apărute respectiv în 1958, 1960, 1964 se 
simte orientarea tot mai evidentă (deși nu exclu
sivă) către peisajul grandorilor umane din Rinas- 
cimento.

Profilul umanistic al lui Alexandru Bălăci s-a 
constituit treptat, pe măsura evoluției sale, din 
dezvoltarea ca filolog în sensul cel mai larg, ri- 
nascimental al cuvîntului- în această evoluție in
tră și treapta de profesor și de editor, comple- 
tînd pe cele de istoric, critic și filolog propriu-zis. 
Și activitatea de editor — de texte clasice ori de 
carte în general — pune asupra lui Alexandru 
Bălăci pecetea cea mai apropiată de idealul filo
logic așa cum îl concepeau oamenii Renașterii. 
Intimitatea cu opera de artă, cu sensul ei cel mai 
ascuns, bucuria dedusă din această apropiere, în
flăcărează spiritul comentatorului pînă la topirea 
lui cu intenția celui comentat. Ediția Dante scoasă 
de Alexandru Bălăci este o astfel de operă, filo
zofică și editorială totodată. De altfel, în întreaga 
sa activitate de editor, Alexandru Bălăci a mani
festat satisfacția celui care înțelege nu numai fru
musețea supremă a operei de artă, ci și necesitatea 
răspîndirii ei.

Stilul său în critica și istoria literară este unul 
alcătuit din pasiune romanică și romantică gran
dilocventă. Alexandru Bălăci are o predilecție 
continuă pentru superlativ și hiperbolă, cu care 
exprimă genuina uimire și îngrijorare în fața ma
rilor fenomene pe care le discută. Un patos spe
cial îl însuflețește în prezența culmilor — a marilor 
autori și a nemuritoarelor opere de artă — ca în 
paginile despre Dante. Și e un patos foarte carac
teristic, adevărat și convingător ca acela al criticii 
romantice, ca acela al lui Hugo vorbind despre Sha
kespeare, pornit din capacitatea generoasă și en
tuziastă de-a admira, înnăscută în scriitorul român- 
Din admirație a crescut la Alexandru Bălăci do
rința de a urma în gesturi și acțiuni pe aceia pe 
care-i iubește. A trecut, de exemplu — presupu
nem — în pelerinajul din 1965, la scptecentenarul 
lui Dante, prin Florența, Verona și Ravena, cu o 
reculegere interioară de care se resimte monografia 
Dante (apărută în 1965—1966), care reedita dure
rea marelui exilat. Și întotdeauna ne-am gîndit că 
marea dragoste a lui Alexandru Bălăci pentru 
munte vine poate de la curiozitatea și neliniștea cu 
care Petrarca a suit — prim alpinist — pe munte
le Vendorix. Fiindcă el își iubește modelele, le ur
mează pilda și le-o comunică și celorlalți discipoli 
ai săi prin intermediul caldului său stil; mereu 
emoționat și mereu viu. Cu aceasta poate se deo
sebește Alexandru Bălăci de tipul umanistului ri- 
nascimental care ardea pentru sine într-o acută 
dramă a necomunicării. Alexandru Bălăci este în 
mod esențial comunicabil, social comunicabil, ca 
profesor, editor, istoric și critic literar peste care 
au trecut valorile umanismului socialist.

Dar nevoia de clasicitate îl mistuie pe roman
ticul Bălăci într-un chip care-1 face să se înru
dească, intelectual și spiritual, cu înaintașii săi și 
să repete evoluția lor. A iubit pe Tudor Vianu și 
pe Lucian Blaga, iubește pe Al. Rosetti și pe Al. 
Philippide- Și ca aceștia, va ajunge la o echili
brare a forțelor lăuntrice, a potențialului pasio
nal, care se vor exprima în formele armonioase 
ale unei înțelepciuni tradițional atinse de inte-' 
lectualii români la capătul evoluției lor în străve
chile spații mioritice.

Dar cu toată aspirația spre clasicitate, echilibru 
și armonie a acestui scriitor, vorbind despre pro
fesorul, filologul, editorul, scriitorul și omul Ale
xandru Bălăci nu ne putem opri, parafrazîndu-1, 
de a-i aplica cuvintele lui Salvator Rosa, poet 
italian, cu care el îl definește pe acela :

E son due cose che non ponno unirsi 
Aver la fiamma in seno, ed occultarla.
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