
Proletari din toate țările, uniți-vă!

„Realizările obținute de țara noastră 
în anii construcției socialiste sînt rodul 
creației conștiente a întregului popor 
român, a muncitorimii, țărănimii și intelec
tualității, a maselor largi de cetățeni fărâ 
deosebire de naționa itate, care au urmat 
neabătut politica partidului comunist, vă- 
zînd în ea expresia intereselor lor vitale» 
steaua călăuzitoare spre un viitor moi 
bun și mai fericit, spre prosperitate® 
României socialiste."

NICOLAE CEAUȘESCU
SĂPTĂMINAL AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 

ANUL X — Nr. 49 (293) • Redactor-șef EUGEN BARBU • Simbâtă 9 DECEMBRIE 1967

SOARE ÎN ORaȘ
A dat buzna cîmpul 
cu flăcări multicolore 
printre ziduri, a ieșit orașul 
în poala universului.

Curg pădurile cu norii lor 
și mătură asfaltul de sărbătoare.

Nici o prelată 
nu mai poate feri blocurile 
rămase ca niște bolovani 
la capătul unei poteci 
ce se pierde în marele haos.

Cerul răbufnește pe străzi 
ca un vînt odihnitor, 
împrăștiind pulberea groasă 
a pașilor și a anilor.

SĂPTÂMÎNA

SUPREMA ADEZIUNE
încă o dată, în aceste zile, Bucureștii, întreaga țară au 

cunoscut atmosfera vibrantă a statornicirilor de înțele
suri și așezări. In amiaza maturității sale, sub raza înțe
lepciunii și abnegației partidului său comunist, națiunea 
socialistă a României și-a definit, în acest climat cu 
pregnanță și clarviziune, perspectivele limpezi ale îna
intării victorioase spre noi trepte ale progresului și civi
lizației.

Corelate într-un vast program de îmbunătățire a eco
nomiei naționale ,precum și în structuri administrative 
adecvate, impuse de evoluția întregii noastre orinduiri, 
eforturile țării, aspirațiile ei, și-au aflat — la înalta tri
bună a Conferinței Naționale a partidului — expresia 
lucidă și însuflețitoare a însuși sensului ascensiunii 
noastre în socialism.

Țara a luat cunoștință cu vie emoție, cu un sentiment 
al aprobării unanime, de importantele teze, fundamen
tate științific — ale acestui înalt for al responsabilității 
față de destinele României. La orele cînd apar aceste 
rinduri, ceea ce a fost zilele trecute proiect și per
spectivă de viitor își începe deja materializarea în is
torie. Supuse aprobării Marii Adunări a reprezentanților 
națiunii, Directivele vor înrîuri nemijlocit întreaga 
structură socială, asigurînd eficiența deplină a actului 
nostru creator, consolidarea continuă a socialismului.

întemeiate pe analiza clarvăzătoare a etapelor par
curse. pe evaluarea magistralelor viitorului, deschise de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., mobilizatoarele idei — 
care conferă un relief deosebit acestui decembrie ani
versar — configurează o adevărată cunună, împodobind 
strălucit cei 20 de ani ai Republicii.

Fie că este vorba de producția nemijlocită a valorilor 
materiale, fie că au în vedere însemnate prefaceri de or
din social sau din domeniul culturii, învățămintele Con
ferinței Naționale a Partidului Comunist Român au în 
miezul lor grija neabătută a partidului nostru pentru asi
gurarea, pe acest pămint strămoșesc, a unei vetre temei
nice, moderne, a socialismului, pentru ca fiecare om, în

treaga națiune să beneficieze, cu demnitate, in tot mai 
înalt grad, de cuceririle civilizației, să-și manifeste pe 
deplin posibilitățile creatoare.

Rod al gindirii colective, supuse dezbaterii populare 
și aprobării înaltelor foruri de partid și de stat, noile ho- 
tărîri înglobează în ele un dinamism structural, forța pe 
care le-o insuflă aderența intimă a maselor la politica 
științifică a partidului nostru marxist-leninist. „Modul de elaborare a acestor măsuri — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a Conferinței — reprezintă o ilustrare grăitoare a practicii partidului de a se sfătui cu poporul în legătură cu toate acțiunile esențiale pentru destinul țării, învederează încă o dată că politica Partidului Comunist Român este, în ultimă instanță, emanația voinței întregului popor, a intereselor sale fundamentale".

In hotăririle Conferinței se distinge totodată o preg
nantă conturare de perspective privind dezvoltarea ști
ințelor, a artei și literaturii, integrarea osmotică, — a 
acestora, in dinamica fenomenului social-economic con
temporan. Literatura, parte integrantă a ideologiei, își 
are — în legăturile sale nemijlocite cu opera de creație 
a maselor, in îndrumarea nemijlocită a partidului, nu 
numai izvoare inepuizabile ale îmbogățirii sale cu noi 
opere și autori de valoare dar și o cale a responsabi
lității, a apartenenței la istorie, la marile transformări 
ale prezentului socialist al României.

Constituind un subiect de adîncă meditație pentru fie
care om al condeiului, Raportul prezentat la Conferința 
Națională de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și cuvîntul celorlalți conducători și reprezentanți ai or
ganizațiilor partidului, hotărîrile luate cu acest prilej, 
concentrează laolaltă puternica adeziune la istorie, la 
progres și civilizație, a acestei națiuni. O adeziune ma
joră, a cărei expresie literar artistică îl mobilizează și îl 
integrează în peisajul efervescent al patriei pe fiecare 
artist al acestei epoci, al acestui popor.

COLUMNA
Stau alături de această coloană 
scăldată în valurile unor vremi 
care au înfășurat-o strîns, 
lăsîndu-și chipurile pe 

marmura ei.

Pusă în picioare ca un stejar de 
piatră, 

în coaja mirifică a împietrit pe 
veci 

vijelia circulară 
cuprinzînd Roma și sfîntul 

munte 
al Carpatiior — 
nuntă sîngeroasă de elemente.

Pierea odată cu căpetenia lui 
un popor întreg, 
pecetluind cu această biruință 

asupra morții 
independența unui pămînt 
rezemat pe temelia tuturor, 
cu neputință de știrbit 
de ploaie, de rugină, de soare.

Au trecut noi ere, 
a intrat în declin anotimpul 

uriaș 
al imperiului ca un astru 
măcinîndu-se la orizont, 
au curs alte popoare și stihii 
peste valea luptătorilor 
dormind ascunși la rădăcina 

ierbii, 
ținînd pe grumazele de platină 
scutul patriei.

Stau alături de această coloană, 
piatră circulară pe care se 

învăluie 
vînturile vremilor, 
rotindu-se neputincioase cum 

sînt 
de-asupra independenței unui 

pămînt

DRAGOȘ VRÂNCEANU

La
dimensiunile

Trei zile atenția poporului nostru a fost îndrep
tată spre acea sală din centrul Capitalei unde, 
sub faldurile îmbrățișate ale steagului roșu și.ale 
tricolorului, s-a desfășurat Conferința Națională a 
Fartidului Comunist Român.

Hotăririle de excepțională însemnătate pentru 
dezvoltarea României socialiste, hotărîri la elabo
rarea și definitivarea cărora a luat parte un mare 
număr de oameni, prin consultări și dezbateri 
pregătitoare, au fost așteptate cu satisfacție și sînt 
primite cu aprobare unanimă. încerc, odată cu 
milioanele de oameni care au dat năvală asupra 
ziarelor sau au stat cu atenția concentrată în 
aceste zile în fața televizoarelor ori a aparatelor 
de radio, sentimentul că âm asistat la un eveni
ment istoric cu consecințe determinante pentru 
destinul poporului și al țării mele.

Așa cum a reieșit din amplul și magistralul stu
diu pe care l-a constituit raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, măsurile luate de 
înaltul for se înscriu pe linia procesului firesc de 
dezvoltare a României socialiste, ele fiind menite 
să ducă la un nivel mai înalt de conducere a eco
nomiei și a vieții sociale, la o mai bună și deplină 
folosire a tuturor resurselor și energiilor crea
toare, în scopul desăvîrșirii construcției socialiste. 
Sînt soluțiile optime, realiste, la care a ajuns în
țelepciunea colectivă a partiduli* nostru, după o 
experiență bogată, studiată științific.

In pragul împlinirii a două decenii de la instau
rarea Republicii, partidul și poporul nostru posedă 
o experiență unică : transformarea socialistă a 
României, înflorirea ei economică și culturală, 
fără precedent, realizată prin aplicarea creatoare 
a marxism-leninismului, la condițiile specifice ale 
țării noastre. însuși mersul înainte al întregii 
noastre societăți este acela care impune periodic 
reevaluarea critică, plină de răspundere, a meto
delor de conducere și organizare, adaptarea la di 
mensiunile prezentului și ale viitorului a cadrului 
organizatoric și administrativ al societății noastre

Măsurile privind perfecționarea conducerii eco
nomiei. și mai buna împărțire teritorială sînt me
nite să înlăture discordanțele ivite pe parcurs între 
realitățile în schimbare și formele rămase pe loc, 
să ducă la sporirea avutului public și a nivelului 
de viață, prin utilizarea mai eficientă a tuturor 
resurselor materiale și umane. Ele au să aducă 
după sine și au în vedere creșterea rolului parti
dului în conducerea politică a economiei și a vieții 
sociale.

In acest context de ridicare pe o treaptă nouă 
a vieții poporului nostru, de sporire a responsabi
lității, crește, de asemenea, rolul modelator al li
teraturii și artei. E de așteptat ca în viitor să se 
găsească formele care să permită masei de cititori 
să-și spună cuvîntul mai hotărît în difuzarea șt 
promovarea acelor lucrări care răspund prin nivel 
calitativ, profunzime de idei și spirit patriotic 
gusturilor și cerințelor publicului contemporan.

Scriitorii șl oamenii de litere sprijină cu entu
ziasm hotărîrile luate la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, în vederea pregătirii 
drumului spre viilorul comunist al patriei.

•
• IOANICHIE OLTEANU
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Pasărea tăiată e un debut personalizat ; printre 
puținele din colecția ’ Luceafărul și din ultimul 
timp. El amintește de acela al Gabrieiei Melinescu 
cu Ceremonie de iarnă. Și in Pasărea tăiată, ca și 
in volumul colegei sale, am intilnit o psihologie a 
virstei lirice asemănătoare. — un anumit „băie- 
țism" gregar și nostalgic —, motive existențiale 
echivalente, figurația cit și configurarea lor fiind 
bineînțeles, diferite. (Bunăoară, sfîrșitul copilăriei, 
jocurile, misterul nunților, etc.). Dacă in Ceremo
nie aveam decorul și psihologia unei copilării si 
adolescente din Dudeștii Bucureștilor, in Pasă-ea 
tăiată majoritatea poemelor funcționează cu „sub
stanța" nonfigurativă a satului natal din Muscelul 
Valahiei.

Pentru un ochi anacronic ori superficial s-ar spune 
că Pasărea tăiată, e un vitraliu al satului. Nu cred 
să fie așa. In datele ei fundamentale, lirica Ilenei 
Mălăncioiu merge împotriva curentului rural, 
merge spre izvoarele lui abisale. O tendință (de 
extracție) modernă, de imponderabilitate zguduie 
legăturile ideilor cu materia agrestă a imaginilor. 
O aspirație la transcenderea concretului dă acestei 
cărți o indefinibilă atmosferă de forță (parcă mas
culină) și feminitate de meditație și impuls, de lu
mină și eres. Ea se transmite și formulei proao- 
dice, energic contrapunctată pe primele silabe, un 
ton cataleptic aș spune, care este aproape numai 
al ei.

Așa cum poet a se refuză feminităților lirice, asa 
se refuză, subsecvent, și satului cu care cu boi si 
tradiții. Poate verbul „refuză* nu este cel mai 
adecvat. In orice caz. Ileana Mălăncioiu înclină 
destul de pregnant spre ceea ce lumea ei ances
trală are mai abstract, metafizic, misterios, supra
natural și cosmic, adică spre ceea ce elementul 
flocloric alimentează modemul, ori se interferează 
cu acesta, cu sensibilitatea astrală la zi.

Din acest punct de vedere. Sturioni: este poezia 
exemplară nu numai pentru volum, ci. mai ales, 
pentru descifrarea structurii particulare a autoa
rei. Poezia sintetizează și polarizează drumurile 
de acum și de viitor ale poetei. — zodiacul ei li
ric. Altminteri, menținerea ori retragerea pe po
ziția din imediata vecinătate a Stunonuor. mi se
pare a fi un sens involutiv.

Pot fi Sturion:-: atașați unei poezii de inspirație 
rurală ? Nu. Căci, altfel zis. si mistrețul poetului 
cu nume idibe ar putea fi bucolic, sătesc, extraor-

geoezelor. matrițelor. >rirm si aceea a divizai 
Iității btetegice. l'eificateere fiind, intre aceelen.
» baril» propulmă a vitalMăf rmmtre *i aniropo- 
amrfke Efortul ei mi se pare a fi un uto cmm
lism care nu este nici robmele țărănească, nici 
v itilnm baotagic. ci ponte, o incipientă drrper m 
filozofică. Ea străbate mai toate poemele cărții.

Cum se romiiniră aceasta ? Prin proiectarea v i- 
zionară a simbolurilor obtetice. Su:r»or.n — pnști 
nobili cu instinctul fecunditălii pur $i dmeret. — 
înaintează spre izvoarele marilor nun. In atipraiia 

atavică ei se dezvoltă la dimensiuni ciclopice. îno
tătoarele lor cresc imens, Iovindu-se de maluri. 
Trec dincolo de izvoare, de pietre și intră în inima 
geologicului — adică în infinit. Magma terestră 
începe a se mișca, ea însăși devine un gigantic 
sturion ce respiră cu vuiet prin bronchii enorme. 
Retrași in acest al doilea element cosmic, pămîn- 
tul. — ce pare scheletul luminos al unui pește — 
sturionii iși lasă icrele direct in marc. Gigantismul 
creației și procreației a fost astfel indeplinit. Con
topirea lor cu marea nu se putea face fără obține
rea dimensiunilor posesive ale geologicului. Tim-

LITERARA
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PASĂREA TĂIATĂ
pul fecundității repetă, sau chiar este, timpul ge
nezei cosmice. Viziunea poetei primește aici un 
tremur al halucinației, viziune terifiantă a unui 
Bosch stilizat, căci nițel este atins aici și gro
tescul. Totul, așadar, trosnește ca la preface
rea dinții a lumii. E momentul culminant al viziu
nii. cind invazia in univers a cortegiilor de icre, 
sfere magice, pulsind a viață transparentă, pură, 
înseamnă de fapt moartea sturionilor retrași în 

• geologic. Procreația cosmică pare a fi și un act 
funebru, un ciclu perfect rotitor. După extincția și 
popularea universului, totul scade in tensiune, și 
dilatație, apele se liniștesc, glasul poetei auzindu-se 
clar, limpede, simplu, ca prima voce in edenul lu
mii. E un îndemn prevestitor la a bea din izvoa
rele invadate cu icre, pentru a deveni noi înșine 
sturioni ; gigantice ființe pure, vitale, care trebuie 
să absorbim forțele cicloide naturale, ale cosmosu
lui. Versul final, prin echivocul lui, semantic, in
dică gestul umanistului Și poate nu numai atit.

Sint. toate acestea, semne suficiente că lirica 
Benei Mălăncioiu este și va fi structural modernă, 
•pusă anecdoticelor ..scene de țară".

Dar iată, poezia, în toată izbinda elementarității 
ei celeste, lingvistice și inefabile :

„Urcă sturionii Ia izvoare ...
Ce limpede e apa care-i petrece,
Șl cum le cresc înotătoarele in ea
Pină se face riul vilcea !
Și cum cresc mai departe înotătoarele,
Pină le sprijină-n maluri să oprească izvoarele.

Trec sturionii de izvoare...
Intră in piatra seacă de după ape

de M. N. Rusu

Și piatra crește,
De parcă muntele ar respira 
Adine prin branhiile unui pește.

Vin ploile prin stincile roase. 
Ca printr-un puternic schelet 
Și se vede dirt depărtare
Cum iși desfac ei trupul dinadins 
Să li se scurgă icrele în mare.

Nu vă-ngroziți cind pietrele trosnesc 
Și dacă vi se rup de sub picioare 
Ca oasele de pește călcate din greșeală, 
Să știți că vă aflați lingă izvoare.

Beți apele acestea cu icre cu tot.
Să simțiți cum vă urcă sturionii prin trup — 
E un loc unde sîngele nu-i mai incape — 
Cind le-or țîșni înotătoarele prin voi 
Vă veți putea împotrivi oricăror ape."

Poetă a vitalității cosmice, creatoare a unui fa
bulos om amfibiu. Ileana Mălăncioiu va adăuga, 
desigur, cu trecerea timpului, noi dimensiuni liri
cii sale atit de sugestiv inaugurate.

DISTINGUO

N-a fost insă așa, deși, însuși autorul Cuvintelor po
trivite va spune cindva că spera să facă ceea ce con
temporanii așteptau de la el. Transpunerea in româ
nește urma de rapt să coincidă cu depărtarea de fos
tul maestru, cu declararea puternică a propriei sale 
originalități. Aceasta e probabil cauza care nu i-a lă
sat decît timpul să traducă un număr restrins de poe
zii, pe care cititorii de azi le vor afla în volumul de 
fată. Lectura lor ne încderinfeazâ că Arghezi, în afa
ră de viguroasa Au lecteur, lucrată poate mai de 
mult, în perioada de „asimilare", devenise un tradu
cător infidel fafă de poetul tradus, fiind mai credin
cios geniului propriu. Astfel, el nu ezita uneori nici 
să înlocuiască metaforele originalului cu metafore 
personale, admirabile bineînfeles, dar alienante totuși 
fafă de textul fancez, cum e cazul cu Albatrosul pri
zonier, ale cărui aripi tîrîșe ca „vîslele" pe laturile 
corăbiei erau preschimbate in „mîini ciunge*.

Despre vechea intenfie argheziană de a traduce 
Les Fleurs du Mal se află din Prefața, pe care poetul 
Cuvintelor potrivite și al Florilor de mucegai o va 
scrie volumului Les Fleurs du Mal — Tălmăciri 
(1932) de Alexandru Westfried. Autorul acestor „tăl
măciri" rămîne de altfel menfionabil numai prin rîn- 
durile, pline de bunăvoinfa amicală, scrise de Arghezi 
și cuprinzind intenfia nerealizată de traducere inte
grală a ilustrului prefațator. In rest, confratele reco
mandat călduros cititorilor de Arghezi putea aspira 
la stima de admirator al lui Baudelaire, nu însă și 
la titlul de traducător, atît de inexpresiv îi era cu- 
vinful. —

Situația numai de admirator al marelui poet fran
cez, Westfried o împarte, dintre traducătorii in vo
lum, cu Al. T. Stamatiod. Cunoscut de peste douăzeci 
și cinci de ani ca duplicat șters macedonskian, dar 
avînd neîntrerupt cultul lui Baudelaire, Al. T. Stama- 
tiad tipărise, cum s-a văzut, o mică antologie de Poe
me în proză încă din 1912; la acea culegere, el va 
adăuga „cugetări și impresii" extrase din L,Arț ro- 
mantique, Les Paradis artificials și unele Lettres, con
stituind volumul apărut în 1927 și retipărit întocmai, 
sub titlul general Pagini din Baudelaire, în 1934. Pro
zele marelui poet francez traduse în românește de 
Stamatiod au fost tot atît de greu încercate ca și poe
ziile în traducerea lui Westfried. Principiul muzical, 
din care izvorîse originalul, a căpătat în transpunerea 
românească inadmisibila putere de a elimina orice 
urmă de evocare plastică. Limbajul folosit, demate
rializat și deci abstract, devine de-a dreptul nepoetic. 
Originalul fusese supus unei foarte reușite operafii de 
devitalizare. Mai mult decît atît, Stamatiod se cre
zuse autorizat să facă, după criterii proprii, chiar 
unele omisiuni textuale, care îi agravau neîndemî- 
narea de traducător. Din aceleași cauze, nici excerp
tele critice din L’Art romantique, adăugate la poemele 
in proză și care ar fi putut ajuta la cunoașterea mai 
largă a esteticii baudelairiene teoretice, nu și-au atins 
așadar scopul. Și Poeme în proză moi tradusese, con
temporan cu Stamatiod — ultimul și tot atît de inex
presiv, Al. Luca, tipărindu-le într-un volumaș nedatat 
[Colecția „Lumen").

VLADIMIR STREINU

A propos de... A propos de... A propos de...
tÂCÂOUM

AMINTIRI

Trăi» firesc alături de Kpf. sa-ne, frep ruăe, prie
teni, dușmani, cnoscuți i-i aeonosewt: ; ăezeopen» 
l"tr-o zi că unul dintre v» a ăevewst a permua luate, 
cere polarueoă la șwu-i tulererul ewtcnt al opiniei 
publice. Siatem uoi îașsne atrași către diferit» nuclee, 
de forțe nuterioose. cs niște fluturi, noaptea, de îu- 
•ntna orbitoare a xaei Itapi electrice. £i ne credem 
oblige;:, îndreptă;:;-. mu a explic» fenomenul,
a-i stabili natura, fi a Mobili natura relațiilor noastre 
cu centrele de atracție cu raț «a complicată de ființe 
care ne populează existența. Cei mai m«I{i dintre noi 
nu rime» niște perao tiufp mu nu riutem nifte per
sonalități de acea mărime care să ne permită ai 
vorbim despre noi tușn» mu să-i lăsăm pe elfii să vor
bească despre noi. Atunci adoptăm această stranie pos
tură : a corbi noi fușine despre alții. Stntem acumularea 
cantitativă e caa«:n"|ei literaturii, mărturia lite
rală. Uneori ne conduc raționamente obscure din
tre care unul poare fi următorul _• vorbind despre o 
personalitate, arătfnd relațiile noastre cu o persona
litate. aprecierea, încrederea, gratitudinea pe care o 
personajitate ne-a acordat-o, familiaritatea de care 
am beneficiat fu relațiile cu ea, incepem sd credem tn 
propria noastră personalitate. Printr-un ciudat feno
men de reduepe, devenim oameni importanți atunci 
eînd vorbim despre oameni importanți. Pronunțăm 
atunci propoziții fermecătoare prin simplitatea lor 
eficace pnn stereotipia frontal-imperativă : „Pe 
Mar» Venture am eu na scut-o personal în proaspătul 
bireu d rectorial—* mu : In anii peregrinărilor mele in 
străinătate, l-am cunoscut si pe Louis Jouvet44 sau : 
-Pe Gala Galuciion ii cunoșteam și-l iubeam mult*... 
etc. Dar eo-.ram marea e, alt dat straniu, un efect și 
«« o premisă. Această situație precară de a vorbi des
pre lucruri deja constituite, de a face bilanțuri făcute, 
de a da tușe suplimentare unor contururi știute .' Căci 
literatura da relația nu anticipă niciodată și nu poate 
anticipa datorită însăși esenței ei. Atunci la ce bun 
literatura de mărturie literară ? Să transcriem anec
dote pentru publicul larg ? Să elaborăm caractere ți 
portrete * Cînd o simplă fotografie poate simplifica 
lucrurile ’ Să plictisim istoriografia literară cu măr
turisiri niciodată pe deplin controlabile ? Cite din a- 
mmtirile literare au răsturnat punctele de vedere a- 
supra vreunui mare scriitor stabilite de interpretarea 
operei sale ? Nici una. Literatura de relație se referă 
In cela mai multe cazuri la om, la omul fizic, biolo
gic, psihologic, social, ți nu la operă. Dar cititorul sta
bilește contactul cu opera ți nu cu omul. Informațiile 
suplimentare asupra lui Macedonski sau Minulescu 
nu explică opera, adică nici nu o complică ți nici nu 
o simplifică. Ignorăm azi condiția umană la Homer, 
Racine sau Hugo. Dar facem mii de considerații asu
pra operei lor. Ce țtim despre Cervantes sau despre 
Rebreanu, de fapt ? Nimic important, nimic esențial. 
Esențială e opera.

Există desigur, modalități diferite de n depune măr
turia literară. Poți face tu însuți literatură, transfor
mând un om Intr-un personaj literar. 11 poți eclipsa prin 
propria ta conștiință. Sau poți deveni tu însuți sateli
tul eclipsat. Volume recente de amintiri literare ne 
ilustrează cea mai largă varietate de ipostaze ale măr
turiei literare.

Isaiia Răcăciunii ține să se prezinte mai întîi lec
torului cu modestia cuvenită : el este cel care, ca se
cretar literar editorial a militat pentru cultivarea tea
trului original, atrăgîndu-și astfel adversitatea ți mt- 
nia potentaților vremii, asemeni lui Camil Petrescu, 
bunăoară. Este cel care a întreprins o tentativă de 
popularizare a literaturii române în Franța, rămasă

In stadial de protect, adică inexistentă. El este o con- 
ftunță care după propriile-i cuvinte, s* mulțumește cu 
rolul de povestitor îndrăgostit de adevăr, care, în mă
sura In care memoria l-a ajutat, a încercat să reînvie 
din noianul de amintiri, o seamă de trăsături ale unor 
figuri mai mult mu mai puțin importante ale culturii 
noast-e Adevărul condiționat de memorie, iată un 
lucru bun, fără îndoială. Vom afla astfel că venind la 
școală, lan Slavici iși uita cravata acasă : că profe
sor fiind, era bun și blind, incit i se puneau pocnitori 
și ace pe aeaun, iar memorialistul elev se ridica in
dignat cerind liniște. Tot memorialistul l-a văzut 
pe Al. Davilla < Ilar» în I8H. _Al. Macedonski locuia 
la o depărtare de citeva sute de metri de casa mea~ 
scrie memorialistul. Evident, în nici un caz invers. 
Pe Macedonski l-a cunoscut după moarte : în schimb, 
i-a cunoscut vii pe azi necunoscuții N. N. Serbănescu, 
C. Taoernirr, E C. Dorna, ș.a.m.d. Urmuz seamănă în 
opera sa literară cu Lautreamont, în schimb Gemy 
Zamfir eseu. 1. Peltz, i-au fost buni amci. Nimic nou 
despre Nateiu I. Caragiale, dar Cezar Petrescu era 
îndesat și lat tu spate, cu obrazul expresiv, după cum 
I. Minulescu liniștit e „blind ți dulce ca un bebe dese
nat pa un pachet da șocolată*. Etc. Isaiia Răcăciuni 
este reprezentantul memorialisticii — inventar, suc
cesiune de nume, anecdote ți intimplări la care a par
ticipat sau nu, pot-pourri de personaje care înainte 
de a se defini pe ele Insele, II definesc pe cel care le-a 
reactualizat.

Amintirile lui I. M. Rașcu sint ceva mai complicate. 
Volumul său este consacrat numai la două personali
tăți. Bacovia ți Ibrăileanu. Memorialistul, fără a se 
pune in umbră pe sine, schițează portrete literare ți 
odată cu ele, profilul literar al unui grup ți al atmos
ferei culturale generale. El dă date exacte asupra cir
cumstanțelor In care au fost create unele poeme, co
rectează unele erori de istorie literară datorate con
fraților. Intens împănată eu versuri, strofe ți chiar 
poezii integral transcrise, din opera lui Bacovia, me
morialistica sa capătă aspectul unui studiu literar. 
Dar nu mai puțin a unei autobiografii sentimentale : 
versuri ale poetului devin argumente pentru consoli
darea propriilor stări afective... I. M. Rațcu stabilește 
apoi influențele suferite de Bacovia: două versuri par 
a fi imitate după o propoziție din proza lui Al. Dunuu- 
,>ere. cutare motiv liric este din Eminescu, Petică, D. 
Anghel, titlul volumului Scîntei galbene este Les rayons 
jaunes de Sainte-Beuve... Nu lipsesc nici anecdotele 
senzaționale : după un recital intim de poezie perso
nală, Bacovia învîrtește îndrăcit o horă... Cu Ibrăi
leanu, amintirile sint conduse în același fel. Ibrăileanu 
este așa cum îl țtim: delicat, temperament roman
tic sentimental care nu poate pronunța rebarbativul 
„pute" ci care face erori ortografice ți ortoepice, •
avînd lacune de informație literară caracteristică unei 
conștiințe care ia atitudine mai fermă față de fapte, 
situație care determină ceea ce am numi memorialistica 
literară poziționată.

Cu Fugeniu Sperantia, autorul din păcate uitatului 
„Papillons" despre care ne vom permite să vorbim în 
curînd la această rubrică, intrăm în zona superioară 
a mărturiei literare. Ceea ce crează autorul nu mai 
e simplă mărturie, ci critică biografică în stil sainte- 
beuvian. Prin corectivul implicației autobiografice 
Eug. Sperantia se apropie de proza memorialistică a 
fascinantului Ion Ghica ; mărturia sa nu mai e docu
ment, cit literatură care nu exclude considerația es
tetică, filozofică, etică sau socială, totul beneficiind 
de o formulare in aceeași măsură elegantă și deta
șată. Prozei sale îi lipsește patima : ea pare a fi năs
cută nu din necesitatea de a pune ceva sau pe cineva 
la punct, nu pentru a exalta personalități ți nici mă

car propria persoană •• e memorialistica dezinteresată 
și distanțată din cele mai bune perspective oferite de 
această posibilitate precară a literaturii. Amplele des
crieri ale castelului B. P. Hașdeu de la Cîmpina sau 
ale monumentului luliei Hasdeu de la Cimintirul Bellu, 
reconstituirile „psihologice" ale lui Ovid Densușianu 
studiul despre Horia Furtună sau realele contribuții 
de informație cu privire la revista „Viața nouă" și 
cercul ei, sint tot atîfea pagini remarcabile.

In țftrșiț cu I. Valerian intrăm într-o altă zonă 
a mărturiei, cea mai puțin importantă din punct de 
vedere literar, dar cea mai utilă din punctul de ve
dere al istoriei literare. Este vorba de literatura in- 
^ajV^U’ ^orm^ ^n. care ^ai tîrziu va excela și Felix 
Aderca. I. Valerian a luat de-a lungul tijnpului un 
mare număr do interviuri de la cele mai importante per
sonalități culturale românești pentru revista Viata li
terară : Tudor Arghezi și Bacovia, Blaga și Călinescu, 
Lovinescu și Minulescu. Sadoveanu și Rebreanu, etc. 
Poziția sa în cadrul interviului este una dintre cele 
mai puțin avantajate pentru el însuși, dar dintre cele 
mai utile scriitorului solicitat. Autorul este o prezență 
aproape mută, care nu intervine decît poate pentru 
a pune întrebări, o incita răspunsurile. O umbră ac
tivă a scriitorului, chiar unul dintre termenii dedu
blării acestuia. Acesta este evident drumul cel mai 
favorabil adevărului, care nu poate fi denaturat prin 
intermedierea altei conștiințe. Ceea ce-i rămîne an
chetatorului să facă este să pună întrebări, ridicînd 
probleme cît mai arzătoare pentru scriitorul în cauză 
și pentru perspectiva culturii române in general. Este 
singura contribuție <pe care-o aduce, evident, una e- 
sențială-

Dar nu numai el aduce contribuții ci și ceilalți. 
Desprindem din volumul lui Răcăciuni că literatura 
română posedă astăzi capodopera Ultima noapte de 
dragoste, întîia noapte de război (titlu pe care memo
rialistul îl crede inițial, deși nu e așa, memoria e de 
vină, N.N./ se datorește faptului că într-o zi, domnia 
sa l-a întrebat pe Camil Petrescu de ce nu dă un vo
lum editurii Cultura Națională. După cum Eug. Spe- 
ranția îl induce în eroare pe Macedonski, care-și con
solidează astfel aberația teoretică privitoare la circu
lația razelor luminoase prin vid, sau declanșează în 
Minulescu producerea Romanței cheii... Stau așa lu
crurile sau altfel ? N-ar fi trimis comunicarea la 
Paris, Macedonski ? E greu de precizat. Acceptă toate 
ipotezele și le credem deopotrivă.

Așadar, literatura relațiilor despre literatură. O li
teratură care e uneori infraliteratură și uneori meta- 
literatură. Cindva, poate cineva va îndrăzni să se 
apuce de lucru și, cu mijloace cibernetice, pe ba2a 
tuturor amintirilor literare să ajungă a reconstitui 
rețeaua totală a atracțiilor, respingerilor și ignorărilor 
dintr-un moment literar. Dar ar fi o istorie literari 
autentică ? Ce-ar exemplifica, decit o anume ipostază 
fixă, încremenită, a unor asemenea relații pe care It 
știm din Sociologie, atit de fluctuante, exterioare ți 
instabil dialectice ? Sau, inversind perspectiva vom 
considera mărturiile literare ca fenomene particulare 
de conștiință, ilustrînd prin urmare adevăruri particu
lare ? Să ne imaginăm atunci următoarea situație halu
cinantă : toți oamenii. în număr nelimitat care au 
cunoscut prin forța împrejurărilor personalități, in 
număr firesc limitat, s-ar apuca să scrie mărturii. 
Literatura relației ar îneca spontan literatura reiatelor. 
Vorbăria despre superficial literaturii ne-ar asfixia. Se 
pare că editurile au început să resimtă acest fenomen. 
Literatură de relație. Un curios paradox.

MARIAN POPA



Cu firea lui de artist, G. Călinescu știa să 
creeze atmosfera de sărbătoare și de chietu- 
dine care te cuprindea încă înainte de a 
pătrunde în căsuțele luminate feeric din 
fundul grădinii sale. Acolo, de sărbătorile 
Crăciunului, reunea cîțiva prieteni și cunos- 
cuți care se lăsau răpiți, pentru cîteva clipe, 
din cenușiul cotidian, și se afundau într-o

DIN „CARTEA ALBĂ”
de Al. Rosetti

CĂLINESCIANA. IU
angelică beatitudine (ceva din atmosfera 
baletului „Casse-noisette“, de Ceaikovski).

(In luna decembrie, la Geneva, străbătuse 
străzile principale ale orașului sub bolți 
aurite, cu sute de luminări aprinse, pietre 
scumpe felurit colorate, și zeci de curcubee 
strălucitoare, cu vitrine luminoase, înțesate 
de mărfuri și de ghirlande multicolore).

In biroul minuscul, invitații iși găseau loc 
în fotoliile afunde, în așteptarea reprezen
tației de gală, organizată de amfitrion, autor 
și în același timp regizor al spectacolului, care 
cuprindea și o parte muzicală, compusă tot de 
Călinescu.

Domnea o atmosferă înfrigurată de culise, 
în celelalte două odăi, în care actorii, recrutați 
din cercetătorii de la Institutul de teorie lite
rară al Academiei, condus de Călinescu. pre
găteau spectacolul.

Piesele care se reprezentau, — două sau trei 
la număr —, scrise ad-hoc de Călinescu, erau 
perfect adecvate momentului și jucate cu 
pasiune și inteligență de acești artiști-amatori.

(Textul pieselor scrise de Călinescu, cu 
acest prilej, s-a publicat postum : despărțite 
de ambianța lor naturală, pot părea puerile).

★

Genus irritabile vatum ! O încercare care a 

eșuat: de a reuni cîțiva scriitori și artiști, la 
un prinz colegial.

Erau prezenți, la masă. G. Călinescu, și alți 
cîțiva scriitori. Mai tirziu, a venit și Ion Barbu. 
Curind, însă. Barbu s-a ridicat de la masă, 
vociferind tumultuos și dînd semnele unei 
mari tulburări. Cauza era o poezie de circum
stanță. scrisă de unul dintre comeseni. în care 
Barbu recunoscuse o aluzie la o cunoștință 
a sa.

Călinescu, cu un tact remarcabil, a contri
buit la potolirea iritabilului poet, astfel incit 
masa s-a desfășurat fără vreun alt incident.

♦

G. Călinescu avea o putere de muncă uimi
toare. Era în stare să lucreze zile in șir, de 
dimineață pînă seara, fără nici o întrerupere.

Din cînd în cînd, ieșea în tovărășia cîinelui 
său grifon, și se îndrepta spre terenurile vagi 
din dosul casei sale, care se întindeau în spre 
marginile orașului.

*

Pentru informarea tinerilor cercetători de 
la Institutul de teorie a literaturii, Călinescu 
organiza excursii pe teren, în diverse regiuni 
ale țării.

Am participat la o astfel de excursie la 
Curtea de Argeș, Pitești și Golești.

Maestrul era de o veselie comunicativă, în 
timpul acestor călătorii. Șezînd în preajma 
lui, în autobuzul care ne transporta, puteam 
participa la conversație și să mă împărtășesc 
de buna d^noziție generală.

*

Conferințele publice ale lui G. Călinescu 
erau urmărite cu pasiune de tineret. Sălile 
erau întotdeauna arhipline, și uneori, sub pre
siunea mulțimei, geamurile ușilor de acces 
erau pulverizate.

Maestrul se simțea bine, în mijlocul acestui 
tineret entuziast, care îi sorbea cuvintele și 
reacționa gălăgios la orice vorbă de spirit sau 
la cea mai mică aluzie ironică a conferenția
rului.

Conferința era rostită, în anumite mo
mente, pe un ton solemn, iar glasul oratorului 
era orchestrat uneori pe mai multe registre, 
ceea ce contribuia la caracterul neobișnuit al 
manifestației.

Din virful amfiteatrului de la ultimul etaj 
al clădirii Universității, in localul din fața 
statuii lui Eliade, priveam în jos, la spațiul 
dintre catedră și primele bănci: micșorat de 
distanță, Călinescu apărea înconjurat de o 
masă de auditori : un viezure împresurat, cău
tând cu privirea speriată o portiță de scăpare...

B 0
De vorbă cu 

Istoricul 
I. I. Russu

Istoricul I.I. Russu toc
mai lucra la corecturile 
noii ediții a cunoscutei sale 
lucrări „Limba traco-da- 
cilor", cînd l-am interpelat 
într-unul din cabinetele 
Muzeului de istorie din 
Cluj.

— Eiaborînd noua ediție

a cărții „LIMBA TRACO- 
DACILOR", sentimental 
contribuției proprii in acest 
domeniu s-a conturat cu 
mai multă tărie ?

— Numele proprii de zei, 
de persoane trace sau de 
localități — acestea m-au 
reținut întîi și ele cred că 
arată aportul meu perso
nal.

— Acestea figurau și-n 
prima ediție.

— Da. Numele soldatului 
trac Di(o)uzenus l-am con
siderat suprapus numelui 
Diogenes. „Gaidre(a)s“ 
l-am regăsit în lituanianul 
gaidrus „limpede" și l-am 
asociat apelativului, exis
tent la greci, Fhaidros. în 
ediția a doua, tracicului 
Blosta, arăt că-i corespun
de germanicul Bliite „floa
re". Seirenes — numele si
renelor — evident de ori
gine tracică, în ediția întîi 
l-am explicat : „zeițe ale 
morțil și distrugerii", iar în 
a doua am rectificat con
form cu noi documente : 
„zeițe ale farmecului și 
grației".

In perspectiva mileniilor 
și a sutelor de kilometri, 
comparînd cu prudență, 
triind, purificînd materia
lul lăsat, între alții, de To- 
maschek sau de Kretsch
mer, am ajuns să constatăm 
care sînt relicvele vii ale 
limbii tracice, probînd ast
fel șl înrudirea genetică.

— Tipul somatic al traci
lor cît și alte supoziții n-au 
intîmpinat, pare-se, obiec
ții, dar, din 160 de cuvinte 
socotite de d-voastră ca 
aparținind substratului au
tohton, unii lingviști au re
cunoscut mai puțin de 
zece..,

— Nu . .. Fără răutăți și 
fără „tape" trebuie înțeles 

că dacă știi ce să fad cu 
mijloacele pe care le avem 
în acest moment, faptele 
descoperite sau presupuse 
se înscriu intr-un ansam
blu necesar. Așa putem 
dovedi și eontluuitatea. 
Fantezia controlată de cri
terii științifice, ipoteza — 
chiar hazardată, ex age
rind șl înlocuind realități 
documentare deficiente 
(lipsa de texte în limba 
tracă e acută), dar și ipo
teza operativă — le putem 
întregi, ajuta, completa cu 
considerații intermediare. 
Prin realități, să ajungem 
tot la realități. Sigur, fără 
să facem erezie. Dintre no
ile inscripții, localități, zei, 
care nu au sens cunoscut 
unele se aseamănă sau se 
înrudesc cu cuvinte gre
cești, lituane, slave, cu per
șii, cu scițil; grija etimo
logiilor, comparațiilor, 
apropierilor ține deja de 
caracterul tehnic al mun
cii.

— Din 1947, cînd ați pu
blicat „Religia geto-daci- 
lor“, v-ați schimbat ca ceva 
convingerile getologiee ?

— Cu nimic. De atunci, 
de la cartea aceasta de ti
nerețe, am aprofundat însă 
înțelegerea lucrurilor.

— Credeți că se mai poa
te reveni în problema poli 
sau monoteismului strămo
șilor noștri ?

— Să mai susții că au 

fost monoteiști, ar fi ca șl 
cum al spune că nu siste
mul heliocentric e bun, ci 
acel geocentric. Politeis- 
mul, care trebuie și este 
argumentat, sau cel mult 
henoteismul — respectul 
împărțit egal mai multor 
zei — izvorăsc din situații 
obiective.

— L-ați cunoscut, după 
cite știu, pe Lucian Blaga...

— Cunoscînd istoria re
ligiilor în general, Lucian 
Blaga a avut intuiții perfect 
juste în materie de struc
tura religiilor și concepți
ilor tracice. Pe cale filolo
gică, a ajuns să verifice 
stilistic — filozofic adevă
rul istoric.

Lucian Blaga m-a stimu
lat personal, mi-a dat su

gestii. Opera lui mi-a fost 
și sursă de inspirație.

Gh. Anca

*

Muzicologul George 
Sbircea pregătește pen
tru Editura Tineretului 
volumul de evocări Ca
feneaua cu poeți și amin
tiri cuprinzind portrete 
lirice ale unor personali
tăți interbelice, pe care 
autorul le-a cunoscut in 
de-aproape.

Au apărat intr-o pre
zentare grafică notabilă 
cărțile de versuri: Dimi
neața nimănui de Ion 
Caraion (cit un reușit

contraportret de (lie Pa
vel) ți Destinele paralele. 
La scara 1/1 de Nina 
Cassian.

♦

George Chirilă a pre
dat la E.P.L., volumul de 
versuri Agora.

*

Nemoarte se intitulea
ză noua carte de versuri 
a poetului Dimitrie Ste- 
laru predată Editurii Ti
neretului.

★

„Albatrosul" lui Gri- 
gore Hagiu poartă titlul 
Poezii și se află în curs 
de apariție la Editura 
pentru literatură. Iar cel 
al poetului Horia Zilieru 
— „Alcor".

Șl literatura 
pentru copil 

literatură

Nu e greu de imaginat ce 
tristă ar fi copilăria fără 
Miky Maus și Donald ai 
lui Disney, fără Cei trei

Mușchetari si Contele de 
Monte Cristo at lui Dumas, 
firi Vinătorul de cerbi al 
lui Cooper seu firi eroii 
lui Jules Verne. Tare plicti
sitor ar fi in copilărie, iacă 
n-ar exista pe lume Harap

Alb și Prîslea cel ooinic, 
Făt-Frumos și Ileana Co- 
sinzeana (basmele noastre 
sînt niște excelente cirp de 
aventuri).

Și totuși, intrigat, iși pui 
bizara întrebare : „Oare și 
literatura pentru copii e— 
literaturi

Ți-o pui, pentru ci de ani 
de zile ți-e dor si vezi In 
pagtnile revistelor noastre 
literare un articol de ana
liză mat acătării, substan
țial șt la obiect, semnat de 
un critic literar cu un pos
pai de prestigiu, în care si 
se dezbată, cit de cit, feno
menul literaturii pentru co
piii de la noi; sau si vezi 
măcar o cronici mai priză
riți, sau măcar o recenzie. 
(Cînd fac această afirmație 
am in vedere, exclusiv, li
teratura destinată celor 
mici: literatura virstei pă
pușilor — pentru fetițe, a 
praștiei și cercului — pen
tru băieți)-

Criticii noștri literari con- 
sacrafi, nu coboară din 
sfera preocupărilor lor atît 
de „înalte" pini la acest 
gen „minor" de literatură. 
Revistele literare, sub pre
textul ci există reviste pen
tru copii, nu-i dau găzduire.

La o atare stare de lu
cruri, mai e de mirare că 
cei mai mulți dintre scrii
torii consacrați de azi evită 
să scrie pentru capii, deși 
ar putea da opere remarca
bile și-n acest domeniu ?!

Și totuși, la întrebarea 
dacă și literatura pentru 
copii e... literatură, nu se 
poate răspunde decit afir
mativ : un DA mare, cu 
gura întreagă I DA, pentru 
că acest gen de literatură 
l-au cultivat, cu rare ex
cepții, toți marii noștri 
scriitori : și Eminescu și 
Coșbuc și Sadoveanu și 
Arghezi ca să enumer 
doar pe cîțiva dintre ei. 
DA. pentru că astfel de li

teratură a scris, uneori, și 
Shakespeare (vezi exce
lentul lui poem din tine
rețe, Venus și Adonis) ; și 
a mai scris un mare ne
cunoscut... pe nume Ho
mer '

în momentul cînd aștern 
pe hirtie aceste rinduri, zia
rele îmi aduc o știre, aș 
zice, senzaționali : institu
irea de către Consiliul Na
țional al Organizației pio
nierilor din țara noastră a 
cinci premii, care se vor 
decerna anual celor mai 
valoroase lucrări beletris
tice despre și pentru copii.

Înseamnă că pe undeva 
s-a intrat cu buldozerul în 
zidul inerției, dizlocînd-o și 
tăind drum pentru noi zo
dii ale literaturii celor 
mici. Dă, doamne, să nu 
grăiesc în ceas său !

DIM. RACHICI

*

Pictura In ulei, acuare
lele și desenele Olimpiei 
Tebeica — Pogoreltz, (din 
aula Bibliotecii Centrale 
Universitare) întruchipea
ză suite de peisaje și na
turi statice, cărora li se 
alătură studii de compozi
ție și portrete, vădind o 
tehnică și sensibilitate îm
pletite de tradiție. Absol
ventă a Academiei de Arte 
Frumoase din București și 
elevă a marilor pictori 
Jean Steriade și Camil 
Ressu, expozanta se dove
dește a fi o iscusită urma
șă a celor doi maeștri, care 
i-au îndrumat formația ar
tistică.

★

Tot în aceeași sală ex
pune și pictorița Teodora 
Clica Petrea, (fostă elevă 
a maestrului Eustațiu 
Stoenescu). Ea se află la 
prima sa expoziție perso
nală. Aici sînt reunite 
uleiuri, respectiv portrete, 
flori și peisaje caracteri
zate de o coloristică armo
nioasă și de o echilibrată 
construcție a volumelor 
inclzate cu precise contu
ruri negre.

*

O „mini expoziție" de ca
ricaturi la „Institutul de 
teatru". Autor : Neagu Ra
dulescu, care intr-o jumă
tate de oră — aviz multor 
graficieni — a desenat cu 
haz și talent, interpret!! 
comediei lui Bogdan Amaru 
Goana după fluturi.

E un omagiu adus tinere
ții talentelor de la Instituim 
de teatru și autorului Bog
dan Amara.

★

Pasiunea pentru „arheo- 5 
logia literară" poate părea 1 
la prima vedere mai puțin J 
obișn-uită pentru cei tineri. I 
Si totuși, o mină de stu- | 
denți ai f.A.T.C.-ului au 
devenit nu numai actori 
(aflați la prima lor con
fruntare publică profesio
nală. ei si „cercetători li- ' 
terori". Bogdan Amaru (pe ■ 
adevăratul său nume Ale
xandru Piriianu), bun prie
ten și „elev" al lui Gemi I 
Zamfirescu, murea aproa
pe necunoscut acum 31 de 
ani, ros de foame și ftizie. 
Piesa lui Goana după flu
turi e o melodramă senti
mentali care se autorepu- 
diazi singură, tși anu
lează și anihilează pe 
parcurs propriile slăbi
ciuni. Ca în Boema lui Miir- 
ger, Amaru jonglează cu

★

*

midinete și studenți tineri 
și frumoși, cu domnișoare 
romantice și popi sufletești, 
cu parveniți și florărese. 
Fata săracă e părăsită, 
dar iubitul se întoarce în 
final, Anecdota e simplă, 
însă eroii lui Amaru „au 
tăria să rîdă de propria lor 
durere. Cînd vreunul din 
ei spune un adevăr dezo
lant, are grijă să debiteze 
imediat o glumă, oricît ar 
fi ea de stupidă, ca și cum 
i-ar fi frică să trezească 
în ceilalți fantoșele serio
zității — ale acelei seriozi
tăți — pe care și Bogdan 
Amaru a considerat-o în- 
todeauna ca pe o resursă

Inepuizabilă a banalității" 
(G.M. Zamfirescu.)

Cercetătorul literar va 
recunoaște în scrisul aces
tui tinăr oltean din Budele 
(Vilcea) valențele care-l 
legau de Ciprian și Sebas
tian, de Tudor Mușatescu 
și Mircea Ștefănescu și, de 
ce nu ? pe alocuri (în for
mulările unor replici de 
umor absurd) de Eugen Io- 
nescu. Inedit și surprinză
tor totodată e suflul rein- 
tinerit al comediei dell’arte, 
cu arlechin! și colombine 
neaoșe.

★

Tînărul poet Ion Iuga a 
predat Editurii pentru li
teratură volumul Tăceri 
primite cuprinzînd ver
surile apărute în reviste, 
iar Editurii tineretului pla
cheta Echilibru în amiază, 
care conține poezii ine
dite.

*

La Editura pentru lite
ratură va apărea în curînd 
o antologie de versuri — 
intitulată Rîul, ramul... — 
dedicată sărbătoririi celor 
douăzeci de ani de la pro
clamarea Republicii. Se
lectată și îngrijită de re
dactorii și poeții Vasile 
Nicolescu și Mircea Cioba- 
nu, antologia cuprinde 
cele mai frumoase poezii 
scrise în ultimele două de
cenii de poeții noștri, de 
la T. Arghezi, I. Barbu, 
L. Blaga, G. Bacovia pînă 
la cei mai tineri din ul
tima generație lirică.

★

— In cadrul Salonului 
pentru Copii, Tineret și 
Familie, ce a avut loc la 
Paris, în toamna anului 
1967, în Parcul Expoziții
lor, sub patronajul pre
ședintelui De Gaulle, Ma
rele Premiu de literatură 
pentru copii — în valoa
re de 5 000 franci — a 
fost obținut de scriitorul 
Poezat Guigner, pentru 
lucrarea Le prh du roy 
(Edit. Magnard).

*

Tot in cadrul aceluiași 
Salon, premiul Fantasia 
— în valoare de 2 509 

franci — oferit de Edit. 1 
Magnard — editură ce 
publică lucrări pentru ti
neret — a fost decernat 
scriitorului Pierre De- 
bresse pentru cel mai bun 
roman istoric prezentat 
în concurs, cu titlul Le 
tresor de Carthage.

★

Miercuri 6 decembrie, a- 
dunarea plenară a secției 
de dramaturgie a Uniunii 
Scriitorilor a ales noul 
birou : AUREL BARANGA 
(secretar) DINU SARARU 
și FLORIAN POTRA (mem
brii).

Cu acest prilej, secția a 
instituit un juriu de critici 
care va acorda PREMIUL 
CRITICII TEATRALE pen
tru cel mai promițător de- 
but dramaturgie al fiecă
rui an literar. In acest an. 
premiul va fi decernat in 
cadrul Festivalului națio- l 
nai al teatrelor dramatice.

★

A intrat în librării cele
bra lucrare Teoria litera
turii de Rene Wellek și 
Austin Warren. Traduce
rea, fluentă și fidelă, e 
semnată de Rodica Tin ș. 
Cartea e însoțită de un ex
celent studiu introductiv, 
note suplimentare, scrise 
de Sorin Alexandrescu. 
Coperta, modernă și atrac
tivă, aparține lui Iosif Mol
nar.

încă un succes al Editu
rii pentru literatura uni
versală.

★

In Editura Muzicală a 
apărut Poetica muzicii, de 
Igor Stravinski, în tradu
cerea lui Martha Pană. O- 
piniile marelui compozitor 
se interferează cu lirica, 
memorialistica și teoria ex
periențelor.

★

Va apare în curînd vo
lumul Trei esteticieni 
(E.P.L.), semnat de Z. Or- 
nea. Volumul cuprinde 
microradiografii consa- I 
erate Iui Mihail Dragomi- 
rescu, H. Sanielevici și P. 
P. Negulescu.



OVIDIU HOTINCEANU

I
Se mișcă muntele spre iarnă, maica mea, 
Decembre este, ca sprinceana unui om 

frumos, 
Laudă rodului tiu, laudă ție, laudă, 
Stau in răscruci de drumuri in

Țara de Jos.

Ochiul se luminează cu-o măsură nouă, 
Privesc in moarte și privesc in viață.

pină sus. 
Sub tîmpla ta coboară urși-bărbați, pe-o 

apă repede 
Mă-nchin de cinste pină la pămînt

Țării de Sus.

Ger spun și dulce mi-e in gură, 
Pe-un șes mă culc și întomnez pe buza 

unui deal, 
Aici se poate limpede muri, ca-ntr-o 

femeie.
Și sint cuțit la cingătoare și parcă-s 

în Ardeal.

Doamne, unde e mijlocul sau fruntea, 
Partea aceia cântătoare ca răsuflarea

unui miel 
Pe care-ngenunchiat să cred că deopotrivă 
Aerul se preface, ca pe deget, in inel ?

Stau intre trei pămînturi cum un fiu 
Intr-o copilărie stă și chibzuiește
Care-i mai dulce, care-i mai cu taină 
Dintre cuvinte. Iată griul crește,

Pe griu crește zidirea aerului, 
Pe aer omul merge mindru și amar. 
Care-i dintre aceste toate spuse, fruntea 
Măsura frunții, sufletul frunții, fără 

de hotar T

Stau intre trei păminturi toate Împlinite, 
O pasăre cu zbor m-ademenește.
Fulgeră dulce prin vederea mea, prin grai. 
Și griu de toamnă pin-la ceruri crește.

II

Cu lemn se va face încercarea 
încercarea de foc
Încercarea de datini,
Ci femeia are zbatere tn șold. 
Ci bărbatul este o vale cu miei 
Și incă o vale
Cu patimi
Cu lemn se va face înflmpinarea 
Catapeteazma din tei va fi cioplită 
Ușile din stejar
Și din ulm stilpii
Și fncăodată cu stejar va fi sprijinită.

III

încep să te gtndesc,
Semn mai bun ca acesta nu poate fi. 
E ca și cum aș veni pe jos dintr-o baladă. 
Și-ntr-o fereastră cu semne de nuntă 
M-aț odihni.

Și te gîndesc. Sufăr și mă bucur de tine. 
Omul prin om se trece, steaua prin stea. 
Revoluții aduc oameni bărboși In pragul 

casei, 
Ori poate numai
Peste aer, nerobită, umbra ta.

Ce știu acum in miezul vieții ?
Iată, urmașii nume ne revendică, perechi, 
Eu apa-aceasta o cobor pin-la 

nechibzuință,
Semnele tale ard ca vinurile vechi.

îmi pare rău, dar prea de tinăr sint 
Trecut prin lume și doar bătrfnii știu 
De toate morțile acelea.
îmi pare-atit de rău incit in locul lor 
In calendare aș intra de viu.

Pot să vă răspund pentru nefapte 
Moartea eroică este o faptă a mersului 

drept 
Moartea de dragoste este e faptă, alta, 
Cind femeile toate te-nving 
Cu soare peste piept. —

Și te gtndesc, 
Semn mai bun ca acesta nu poate fi, 
E ca și cum eu aș fi o piatră cu semne 
Și tu
Să trec tntr-un bărbat mi-ai porunci.

IV

Deci ei veniră in aceste văl 
Cind pirguia un soare peste deal, 
Rotund ca sinul, blind ca hidromelul, 
Li se făcu deodată sete
Și singe au băut, agud, de cal, 
Apoi căutară apă. Cum caută orice om 
Care cu sufletul intră-n pămintul

tătine-său. 
Și cu muierea intră-n dragoste și-n moarte, 
Și pune semn la rădăcina casei 
Cline sălbăticit în cerul gurii, rău, 
Ci apa-i totul: rece și mult dulce. 
In urma ei abia incep să fie 
Bărbatul — lemnul de secure și femeia, 
Semnu-nflorat care se știe.
Apoi făcurăm focuri. In coama dealului 

urcat

Un slujitor privi in miază noapte și fn 
miază zi, 

Și-un vultur l-a trecut prin dreptul inimii 
Pină-1 făcu de piatră șl drept hotar 
In aer îl zidi,
Ceafă de urs mîncară. Vinat cu arcul 
Cărat în spate. Cu blana încă vie, 
Cum era vremea sub copaci, 
Toamnă sau vară arămie.
Și-atunci de-abia unul din ei își scoase 
Din briu cumplita armă care e securea 
Și căpriori ciopli cu ea. de mănăstire. 
Și răsuna cu-arginturi pină sub mina lui 

pădurea.

Caut rostul Înzestrării mele 
Cu doi ochi
Cu două mlini. 
Și-atunci iau un tinăr

Și-1 investesc cu toate puterile, cu toată 
greșeala, 

Caut rostul graiului, 
AI lucrurilor nedenumite.
Și pling cu fața ascunsă intr-o coamă 

de cal,
Și stric o poartă cu bună știre, 
Sau citeva obiceiuri
Pentru mine și pentru tine pregătite.
Ca să trăiesc, ca să mă port
Cu aerul, cu lucrurile, cu mișcarea dulce. 
Astup cu palma crestătura făcută 

intr-un lemn, 
Ca vocile indiferente
Să nu mă mai trăznească intr-o cruce.
Am citeva posibilități de-a crede in orice, 
Nu voi folosi însă niciuna,
Poate noaptea sint mai duios 
Mai cu dragoste
Poate dimpotrivă, noaptea 
La o răscruce am să te aștept 
Să-ți smulg din umeri soarele și luna. 
Unui cuvint mă pot închina. 
Unei mame, unei zidiri.
Un dușman il pot duce în spate rănit 
Pină sub zidul unei cetăți.
Pină într-o mireasă cu gene subțiri.

VI

Frați de piatră 
Stăm pe-un deal cu rouă 
Ca-ntr-un jurămint.
Tu ești cel mai mic și fluieri 
Intr-o creangă dulce. 
Și murim pe rind.
Tu, mai legănat intre sprincene. 
Ai un solz in gură,
Și mai scurt
Piciorul drept, dar ne faci cu ochiul 
Și murim de ris, peste măsură. 
Nume poartă altul, bătăios. 
Numele lui Marte ;
Poartă pe-amindouă umerele 
Miei de lapte.
Frați de cruce 
Stăm pe un tărim subțire 
Care-n cer se pierde. 
Dacă-ntoarcem capul 
Unul dintre noi 
V-arunca cu pumnul 
Pe sub iarbă verde.
Bune-s toate, dar 
De ce octiiu-așteaptă 
Batere de-aripă ? Frate 
Iubăreț de păsări
Fă un semn să se întoarcă 
Dorurile toate.
Griul crește slobod 
Crește peste fete 
Vis cu hoți de cai. străluminat 
Unuia din noi
Intre-o zi și-o noapte
I se face sete.
Și se duce ea să bea în Mt.
Se răstoarnă vara 
Peste noi. fierbinte. 
Călare.
Cine trece luncile ? 
Un frate mai mare 
Dă pe piatră coasa 
Și începe muncile.

Frați de singe, toți. 
Ca și spițele la roată. 
Ca și stelele la carul mare, 
Ca și sfinții
Tipăriți stingaci in calendare 
Se ridică unul. Zice : 
Mi s-ar potrivi
Faptă cum nu s-a-ncercat 
A plecat pe-o apă 
Și s-a-ntors în august 
Lăudat.
Zi de toamnă . . 
Tinără mireasă, amiroși 
Ca merele domnești, 
Pentru-un frate-al nostru 
Zi, mă, lăutare. 
Să ne-mbolnăveștl. 
Frați de suflet 
Țara plnă-n zare 
E o măgură cu vii 
Nopți cu vin — 
Bărbos un frate 
Pin-la cer închină

Pentru morți șl vii. 
Totul e cu pace. Totul 
Cimpul 
Despletește-arome 
Ca o tinără femeie 
— A nu știu cut 
Nouă ni se face 
Dulce cerul gurii, 
Dulce-amărui. 
Frați de grai.
La maluri
Apa-și împietrește saltul 
Cel mai virstnic schimbă 
C-o privire anul 
Curb în turn oștenii 
Veghea-și schimbă 
De pe un picior pe altul

VII

Pentru că nu pot fi peste tot 
Mă îndoiesc citeodată de tine.

lupoaica mea. 
Dar iarăși mă-ntorc
Și mă pedepsesc pentru necredință. 
Pentru că nu îndur o noapte pină la 

capătul ei 
Accept lumina cu resemnare.
Dar iarăși mă-ntorc și zic
Biruință e soarele pe umărul meu. biruință 
Tot dintr-un motiv omenesc
Spun oamenilor ee am pe suflet, ii apăr 
De-a nu se simți singuri eu femeile lor. 
Aș putea bunăoară
Să gindesc un copac in amănunțime.
Și să-i rabd păsările, care mult zgomot fac 
Pre limba ier.
Oprindu-ne de la • mrecnre îndeletnicire 
Dar ceva lut există.
Căruia i te poți apleca.
Ceva iu afară și inămitm de orice lege. 
De aceia spun totdeauna :
Iată văzdubuL iată părul tău răvășit 

peste somn. 
Iată măsura tuturor lucruri Ier.

VIII

Fiu-nestăpin
Soare purtlnd de-a curmezișul sprinceoii, 
Rupt-au slujitorii tăi straiele mele.
CI eu cu arcul i-am bătut si m-ai prins 
Cum nu se prinde-o nefemeie.
Plingi acum dacă ești neputemic. 
Intristează-te dacă ești năvălitor, numai. 
Pune-mi in zid de mănăstire
Și un zid de semn
Să curg la picioarele tale,
Cînd sfînții-nesfinți 

să te uiagă domn
Spăimintată sint de muntele care trebuie 

să-I incep,
Și de apele in care să pling 
Cu păruL eu lacrimile și cu picioarele. 
Nu mă vroiam de tine
Dar nu te-am lepădat din numele meu.
Și semn te-au ales ursitoarele.
Sint mai in adine decit cea care va să fie 
De-n zidirea meșterului.

Sint mai fără preț decit aurul 
Care este soldaților tăi soldă, 
In lacrima mea s-a săvîrșit 
Credincioasă ție și însoțitoare, cățeaua

Moldă.

IX

O, îndoială ce-mi ademenești iar trupul 
Idee tu de moarte și de vid
Din stările acestea mincinoase 
La steaua ta să merg nu mă decid.

Să-mi culc obrazul pe destinul roșu 
Al frunzei care-nchide-n ea
Conturul unei lumi ne-nsuflețite 
Cum ochiul o cărare-nchide pin-la stea I

Ci nu. Mai bine ard. Cum toamna
in cazane

Fruntea unui alcool arde trecind

Printre alămuri. Cum prin fluier 
Sufletul trece viu și tresărind

Ci fără cuget, doar eu mina, 
Cu buza, cu auzul pinditor, 
Ziua aceasta am să o deschid 
Cum numai geana
Unei femei deschizi cu cheia unui dor.

X

M-ating de tine și strig : 
Mor de euvmte, mor de spunerea lor 

melodioasă 
M-ating de tine și strig iarăși: 
Dintre cuvinte, cuvintul sprinceană, 

cuvintul pămint, 
Cuvintul Țară 
Este vorba cea mai aleasă 
Cintăresc lucrurile și sufăr 
Lucurile mici le nedreptățesc pe cele mari. 
Pe cele cu har, 
Miine am să știu ceea ce nu știu azi, 
Așa cum acum știu că intre degete 
Împărat este degetul inelar. 
Se dă o luptă, o trintă dacă vreți 
Intre clipe, intre răspunsuri și întrebări. 
Intre taine
Așa cum tot o luptă se dă 
Intre hainele ce le porți și celelalte haine. 
Aduc imaginea ta pină la o margine

de apă. 
Gonesc bărcile cu privirea. 
Dar nu pot goni orice lucru, 
Și Dunărea urcă subțire impotrivindu-se 

vintului, 
Și ca o Fata Morgana, Putna se-ntoarce 

eu toată zidirea 
Deci ușor nu e nicicum. 
Să nu rătăcești sunetul și șoldul unui 

cuvint din rostire. 
Adică oricind se poate-ntimpla 
Să rămină doar crengile de pe care 
Cuvintele-păsări au zburat In neștire, 
Și atunci strigi cuvinte tăioase 
Ca dacul acela, bărbos, din rărunchi, 

peste Dunăre 
Dușmanilor, care dulce-au făcut 
Pămintul nostru cu iarbă și oase, 
Nerostitul, nerostirea, negraiul, 
E o armă tăcută, ascunsă la șold 
Dar cind o scoți parcă vorbește din 

lemnul bisericii 
Cel mai mindru domn, ucis sub un cort.

XI

Altfel nu s-a-ntimplat 
Și nu se poate ierta și neierta 
Coboară-te și necoboară-te Mărite 
Țara se bucură de-a dreapta Ta 
Și arme ard in viscolul pereților, vestite 
De-a stingă, cimpul tot
Cu griurile amețind văzduh și drumuri, 
Pină Ia cerul scurs prin ochiul unei 

păsări, 
Doi cite doi se-ntorc legați in coarne 
Bourii prinși in inima pădurii 
In steme vechi capetele să-și răstoarne, 
Calul și-acum stă inșăoat cu șea de lemn 
Albit de oase lingă-o troiță 
$i-așteaptă-un strigăt fulgerat 
Mărite, pin-la vadul mănăstirii vino 
Și iartă-ne pre noi 
Că-n dulcele zidiri pe veci te-am 

strămutat

XII

Și-atunci am scris toate intimplate,
pe-o piele de vițel 

Abia născut pină mi-a dat sub pană 
Singele miinii ca o fierbințeală, 
Și m-am semnat mai jos cu capul și cu 

incă-o rană.

SORIN MĂRCULESCU

Imnul al 
șaptesprezecelea
Generații adinei iluminare de succeșiuni 
peisaj împărțit intre moștenitorii

de admirație 
trecerile moi ale lunii le rostogolesc 
pe brațele timpului egale cu mine

și-naintașii 
cu fluxul intoarcerii-n sine și-al izbucnirii 
in repetări de coroane in păduri iluzorii 
din straturi de ape și fumuri adăstind 
impietrirea și saltul o inutilul cuvint 
al ștafetei sub arbori și in basilica

sufletului 
privește femeie amurgul este mai vinăt 
ca acum o mie de văi și vintul e mai 

subțire 
sflrtecat de păduri și de buzele mărilor 
soarele cade in sine și răsare fn rodiile 
pulberii novelor și-n ochii fără orbite

ai somnului 
trec prin arbuști rațe portocalii

cu aripile 
infășate in scamă de vînt măcinat și grele 
de praful de foc o necunoseuto și singeră 
cuibul lumii care se-nchină și își urmează 
moartea și repetarea țărmului in oglinda 
cojii intoarse-n fluidul străzilor timpului 
o generații peisaje descinse 
din rămurirea singelui omenesc pină-n 

durere 
pină in miinile mele rememorarea durerii 

abrupte 
scheaun de vulpi aburii sub căderi

de lumină 
repetări ale pașilor mei In decorul stufos 
nu ichimb nici virstele nici lumina 
ne prelingem in oglinzi de timp și umbrele 

joacă 
undeva în afară sub zămisliri și

neimplinire 
intre pinze de ape nebotezate și șerpi 

castanii 
și clorofile de arbori neincolțiți

și tremurare 
intr-o răsfringere de semințe în lumi 

răsturnate 
o încă vibrează pe undele somnului meu 
chipul perechii inalte de zei repetata 
in pe atunci stirpea eca veche a singelui 
din adincuri singele meu și al nostru 
lacul cu sălcii gălbui și cu știuci 

albastre țfșnind in retine de marmură 
și in mîîni 

neînchegate și-n coborîri de sămință 
soră de timp iarba se lasă sub noi 
lunile crese împrejur in durate adverse 

și cad 
totuși privește-n oglinzile aburite 

din ceruri 
și din pridvorul iazurilor purpurii de fier 
și de piatră rodind necunoscut 

în iluminări 
și hotarele umerilor alăturați între paltini 
sub cupole de sticlă mai nestatornice 
decit visele stacojii ale zeilor din vinele 

noastre 
uită-te la metalele din care supură durerea 
și ție invinețindu-ți obrajii uită-te 
la culorile lucrurilor inspăimintate de fire 
și la lumea turnată-n peisajul neliniștii 

noastre 
zeiță cindva soră-n tăcere uită-te 

o asemănato 
la curgerea noastră in noi 
și la vegetațiile contrarii prin care 

ne ducem 
fără rememorare decit 
undele somnului și desfășurarea căderii 
in noi.

A. I. ZÂINESCU

Frumoasele schimbări
Vestiți, zic vouă tuturor, și lăudați 

schimbările 
Acestea de lumină, glasul vi-1 dregeți 

de pe munți — 
Sint eu de ape trudnic mergător, eu plinsul 
De soare și bătutul la catarge, nu 1 — 
Dar umple vocea mea aeru-n sus 

cu amfore. 
De domnitori de vis coroane ce încolțesc 

pe ci mp 
Și spune ochiul meu mari întimplări 

in față. 
Grlu-nfrățind cum naștere înseamnă, 

frunzele 
De înflorire arse-și murmură — și-apoi 
Nimic din veșnic martoră-ndoiaiă. locul 
Desprinderii de sine ploaia-I răbunește 

cald 
Și e un timp pină la cer al fructelor.

mușc rar din ele, 
Cu-ngenunchiat pămîntu-n muget

de semințe ard. 
Unei rodiri mai ample tîmpla mi-o închin 

cu struguri. 
Din teascuri goale tălpile mi le sărut — 

și spun 
Vestiți pe munți frumoasele schimbări, 

acestea. 
Cum noriî-n tăcere pîrguie stele pe frunți 
Din văzul meu alt văz — și mă-ntregesc 

tot astfel, 
Din brațul meu alt braț și-mi dau înconiur 

viu, 
Mi-adaug cerc în trup de viitoare patrie. 
Umăr de ea și dragostea de ea, și scări 
Mie pe mine însumi și încărunțesc

la coborîre, 
Mie pe mine altuia și-s alb de adevăr 
Și-astfel cum vin din față-mi scutură rouă 

cuvintele 
Și-mi scriu rotund pe-o piine frumoasele 

schimbări.

DAMIAN URECHE

T acer ea vorbita
Ar trebui interzisă tăcerea, 
Tăcerea-sloi,
Ar trebui arsă
Tăcerea care ruginește plugurile. 
Sau oprește a v ioane le-n spațiu.
E o tăcere
Care închide mugurii și orele, 
întoarce din drum casele.
Ne zmulge din mină cuvintul,
Și pleacă.
Așează cărțile necitite în rafturi, 
întunecă singele
Nu lasă iarba să bea rouă din cer. 
Și-n fața riuriior
Se-așează cu miinile-n șolduri. 
Pină-ncolțește griul și pagina I

Focul creației
Aș putea, cu un pui de lăcustă. 
Pentru bucata de cer să mă-ncaier, 
Soarele și-a depus icrele, 
De-a dreptul în aer.

Străzile se șterg de zile
Și mă inundă.
Cine-o fi făcut liniștea înaltă
Și uitarea rotundă ?

Cerul mă simte cind plec de-acasă
Și mă petrece pînă dispar,
De mă fac frunzele sărbători lucrătoare 
Și alunecă iar.

Iau aerul din munții nevăzuți 
Și-I fac statui de bunătate.
Sărbătorindu-mă, inima mea
Cu toate art^zriile bate.

Culeg din zile clipele amare, 
Și-arzîndu-le-n laborator,
Conving pămintul ca în locul lor 
Să dea păduri cu trestie de zahăr.

Iau lacurile pline de sfială. 
Le mingii fața copilărească 
Și le ridic la rangul de riuri, 
Să curgă și să-ndrăznească.



ESTE 
FIRESC

>4 fost o descoperire. N-aș fi înțeles cu a- 
devărat semnificația unor lucruri de esență 
ți de subtilitate, aș fi privit aceste mașini cu 
acel aer circumspect, ca străină ce sint de 
arta vieții metalului, nu m-aș fi hazardat să 
compar un monteur cu Pygmalion ! Nu m-aș 
fi gîndit cu emoție că aceste piese neînsu
flețite puse una peste alta, îmbucate, alătu
rate, îngemănate, pot alcătui ființa unei ma
șini, creatoare de alte mașini. Da, aici, la 
F.M.U.A.B. am auzit pentru prima dată de
numirea metaforică „fabrică de fabrici" — 
unul din economiștii ei de prestigiu a folo
sit-o! Mulțumesc, tovarășe Clonda! Ce titlu 
mi-ați dat!

Unul din obiectivele noi ale planului șese- 
nal, Fabrica de mașini unelte și agregate 
București produce astăzi cele mai complexe 
și de înaltă precizie din toate gamele de ma
șini unelte. Să știm deci care sint: strunguri 
carusel, mașini de alezat și frezat, freze por
tele, diverse instalații și mașini agregate. De 
toate și de fiecare beneficiază principalele 
întreprinderi metalurgice din țară : de Ia 
uzina vecină „23 August" la Tractorul și U- 
zina de autocamioane din Brașov, Electrocu- 
tere Craiova, Uzinele mecanice Timișoara, Ro
man, ș.a.

Un circuit continuu de forță și prestigiu, 
izvorît din Hotărîrile celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., „extinderea mecanizării și 
automatizării producției, reutilarea întreprin
derilor existente și înzestrarea noilor între
prinderi cu utilaje și agregate la nivelul ce
lor mai noi realizări ale tehnicii, aplicarea in 
producție în măsură tot mai largă a procese
lor tehnologice moderne".

Mă opresc în fața venerabilei S. C. 2500. 
Primul născut ! La 30 mai 1962. Purtată la 
expoziție, adusă îndărăt acasă, se credea că 
n-o să reziste timpului. Dar s-a dovedit in 
timp că și-a cîștigat meritul de a fi conside- 

•* rată o mașină bună, de precizie... a fost cău
tată, cerută, vîndută..-

Au trecut cinci ani de la primele îndoieli... 
Competitive pe piața mondială, mașinile cu 
emblema F.M.U.A.B. au călătorit pe patru 
continente, sint cerute de 14 țări. In compara
ție cu tradițiile altor fabrici aceste mașini 
sînt roadele unui timp rapid de asumlgre a 
procesului de fabricație și caracteristica lor 
constă în înalta precizie a prelucrărilor care 
le efectuează, măsurate în microni. Chirur
gia metalului cere finețe, precizie.

Institutul de cercetări și proiectări de ma
șini unelte și agregate care se afli în in
cinta fabricii, se ocupă de cercetări, de 
probleme de concepție a mașinilor-unelte 
prototip din institutele tehnice. Studenții 
din institutele tehnice și economice vin ți 
fac practică aici, in vederea specializării de 
noi cadre în domeniul industriei construc
toare de mașini

Șeful adjunct de la Plan, Vasile Clonda ți 
contabilul șef Virgil Aron subliniază că deși 
abia s-a încheiat procesul de asimilare a pro
duselor, fabrica a reușit ca toate mașinile să 
se afle în condiții de rentabilitate. Cota ren
tabilității crește an de an pe măsura creșterii 
producției. în 1967 prețul de cost a fost redus 
in medie cu 8 la sută. Reducerea va continua 
față de 1965 cu 24 la sută pînă în 1970. Iar 
productivitatea muncii crește cu 22—25 la 
sută anual, ceea ce va face ca în 1970 să se 
dubleze față de 1965—66. F.M V.A.B. este 
una din cele 71 de întreprinderi etalon din 
țară, care au experimentat noile măsuri pen
tru creșterea eficienței economice. S-a sti
mulat spiritul de inițiativă, s-au acordat 
competențe mai largi.

★

La mecanica grea predomină fonta. Meta
lul turnat în forme primare așteaptă o sumă 
de operații necunoscute, anevoioase desigur, 
finisajul care cere nu numai migală și price
pere, ci ochiul format al chirurgului. Undeva, 
perfid, nevăzut, poate pindește în masa încă 
informă a metalului, un defect de turnare, o 
fisură capabilă să umple de nesomn nopțile 
celor care trudesc să-i dea viață: rebut de 
turnare, și munca celor de aici, luată de la 
capăt, din nou, cu îndîrjire. Intr-o continuă 
translație în cerul de cristal de unde vine 
căldura și lumina, podul rulant al macaralei 
se duce și revine, pisica cu gheare metalice, 
înșfacă unul din coloșii de fontă și-l duce 
să-l taie, la semnul milimetric, să-i dea per
sonalitatea de „piesă" care va trăi.

La mecanica mijlocie predomină roțile. 
Roți, nenumărate roți care tac acum în băile 
călduțe de ulei de rapiță : „tratamente" cu 
misterioase calități vor face ca roțile să-și 
îndeplinească rotirea, se vor roti, se vor roti 
continuu mișcînd înainte timpul nostru, pu
terea viitorului industriei noastre.

La mecanica ușoară, atelierul de tineret 
freamătă- Din mașinile mici ies piese cu va
loare de bijuterie, îmi place să le privesc ca 
pe niște stranii totemuri cu puteri, pe care 
ei, acești băiețandri de 16—17 ani, învață să 
le stăpînească.

Panouri de onoare cu o prezentare grafici 
trădînd nerv artistic (aflu că Nicolae Sără- 
cuțu e responsabil cu propaganda). Se evi
dențiază mișcarea de inovații — depășirile de 
normă, calitatea superioară a lucrărilor, 
punctualitatea, lipsa absențelor, fiecare minut 
pentru producție...

★

Apropo de minut. Un minut, doar un mi
nut, tovarăși monteuri. Nici nu știți cît 
de mult vă admiră șeful de la Plan... Nimeni 
nu are un minut... Și mă învîrtesc deocam
dată numai printre „anumite" personalități... 
Unele sînt gata de plecare în străinătate, 
cartea de vizită F.M.U.A.B. emblemă de no
blețe. D-sa e A.F. 85 — A.F. 76, ca să nu 
greșesc vreo cifră, o familie de A.F.-uri. 
Sora mare, mijlocia, mezina... Alezat, frezat l 
Și un F.L.P. 1.600. Pe ambalaj Made in 
România, paharul și umbrela indică fragil, 
a nu se răsturna !

Un minut măcar, tovarăși monteuri... To
varășul Clonda susține că dv. sînteți adevă- 
rați constructori de mașini... Dar nu îndu
plec pe niciunul. Să ne uităm pînă atunci 
prin secția Vopsire. Galbenul limoniu Ni- 
troemail ia ochii... Roșu coral, fiecare cu
loare, alt miros... In fine, de undeva, un tînăr 
slăbuț, dar atît de agil în mișcări, incit mi-e 
teamă că e în stare să dispară înainte de a 
afla cine e...

__  Un minut! Sînteți cumva Ion Țintea, 
șeful unei echipe de montaj 7

— 38 ani, căsătorit, sînt de la început în 
fabrică. Am venit de la Vulcan.

Reportaj ds
— Am auzit că ați montat ți primul Ca

rusel 7
— Și primele Freze portale... Pe asta de 

1 600 trebuie s-o dau gata înainte dc Anul 
Nou. O așteaptă Kîeet-oputere Craiova.

— Anul trecut pe vremea asta ce făceați 7
— Freza portaM de 966 și cea de ' #10. Două 

din ele le-am vîndvt ,* una la Timișoara ți 
alta la Arad. Am păstrat una „acasă" am săr
bătorit-o cum se cuvine cu un pahar de vin 
eilibiu...

— Deci de revelionul acesta...
Pentru cea de 1 OM, un pahar de șampaniei 

Să-l dea craiovenii! (A stat exact un minut.').

de echipă la monte ie 
Grecu unul

Națională.

Alt țef 
Dumitru 

Conferința
din de- 
Tot atît

de pompeFabricade la

In pauză mai aflu că a fast la specializa-e 
în Republica Federală a Germa-; ei la firma 
Kc'mann... 
agregate : 
legații la 
de zgîrcit la vorbă maistrul Grecu se 
scuză că cei ’ - ■ ■
de injecție de la Sinaia îl așteaptă pe 
Fax 30. Deci în prezent dă bătaie la el 
și la 50225 amînaouă agregatele fiind mașini 
unicate extrem de necesare în industria noas
tră. A venit de Iii uzinele Repnb ica s-a spe
cializat aici în f-brică, este unul din primii 
monteuri. A prezentat la expoziția de la 
Bruxelles Caruselul 1 250. Hrriga Radu a 
venit de la Uzinele Semănătoarea unde a 
lucrat ca matrițer. A împlinit 30 ie ani, deja 
țef de echipă la montaj, lucrează la na din 
cele mai importante mașini la A.F. 125 pen
tru export. în urmă cu doi ani a fost >a 
specializare la Milano la uzinele Cerutti. E 
pauză și acest tînăr muncitor cu chip de băie- 
țandru îmi descrie Veneția ți aduce vorba 
mereu despre prietenul lui Alfredo. „Nu e- 
xistă să plec undeva, — mă tot duc cu mâți- 

nile, ba la Sibiu, ba la Craiova — să nu-î tri
mit lui Alfredo o vedere... Alfredo lucrează la 
Cerutti cit ține contractul. S-a terminat con
tractul, stă. Cu mine e aitceva, cu totul alt
ceva... Aș vrea de pildă la anul viitor, să lu
crez ți la maținile de rectificat. Nu știu dacă 
ați văzut hala nouă...

— Deci perspective interesante de viitor...
— Și un fiu... ! Cred că vine pînă la anul 

nou... i-am scris ți lui Alfredo că-i pun nu
mele lui dar dacă o si fie fetiță ? Dacă va 
avea ochii albaștri am s-o numesc Veneția... 
Știți acolo cîteodată lumina...

Am plăcerea să-l cunosc pe tovarășul Nicu- 
lae Săricuțu. Practică de 23 de ani meseria 
de rectificator... A lucrat la I.A.R. Fabrica 
de tractoare. Brusc mă întreabă de Ion 
Lăncrănjan. „Ține într-un fel de noi. Mi 
interesează mult dînsul... Nu știți, scrie 
vreun roman despre noi cei de atunci, de 
anii de la Brașov ? Ar fi ceva...Acum, ce să 
vă spun 7 Că am făcut ți eu ceva conser
vator 7 ! îmi place arta. Vrem și noi să 
organizăm un cenaclu in fabrică, avem cîțiva 
băieți... Da, meseria de rectificator e tot artă. 
Meseria viitorului. In hale noi o să facem 
cele mai moderne mașini de rectificat. Știți 
ce e o mașină de rectificat ? O minune: finețe, 
precizie ! O mașină de rectificat asigură 
ultima operație, gradul de funcționare, de

GICA IUTEȘ
precizie la micron a pieselor, sau mașinilor. 
Știe tot, simte tot, vede tot !“

★
Mă întorc din nou la economiști. Chestiu

nile de viitor se sprijină întrucîtva în de
getul lor mic.

Dar In biroul șefului organizării producției 
îndur deocamdată spaima de cifre. Omul 
acesta cu o expresie disimulată a oboselii pe 
chipul închis ți dur mă intimidează. Destul 
de tînăr pentru răspunderea ce-i revine, cu 
o practică, îndelungată în domeniul indus
triei, bănuiesc că deține pentru fiecare lucru 
ori ființă idin preajma lui, un cod, un cifru, 
un simbol.

Probabil pe mine m-a trecut la timpi morți. 
Și totuți... din biroul alăturat cineva strigi 
furios :

— Să se înțeleagă odată ci eu nu pot 
spune .sfeclă". — Sfeclă înseamnă pentru 
mine 713!...?!!

Șeful organizării producției ride. (Dum
nezeule știe sa ridă !)

— Poftim, și face un gest eleocvent.. A 
picat la țanc, vă rog să rețineți, imaginea 
ca punct de pornire ! în problemele de or
ganizare științifică a producției ceea ce ne-a 
preocupat în mod deosebit ca prim element 
a fost organizarea și valorificarea eficientă 
a pulsului de informații economice. în fabrica 
noastră pe linia organizării științifice a pro
ducției și muncii lucrează un colectiv de 
ingineri economiști și tehnicieni. In etapa 
anului 1967 au fost elaborate o serie de 
studii care au cuprins între alte teme deo
sebite următoarele: „îmbunătățirea sistemului 
informațional în scopul informării rapide.

cuprinzătoare a compartimentelor la dife
rite nivele. Astfel în conducerea științifică 
a producției ți a luării de decizii, de hotă- 
rîri concrete ți la timp. Prin intermediul 
maținilor de calcul ți a acțiunii de codificare 
ți simbolizare printr-o vorbire în limbajul 
maținii am ajuns să cunoaștem situația fie
cărui loc de muncă, a fiecărui muncitor, a 
fiecărei piese..." Lucrările se execută la I.S.E. 
București la mașinile de calcul. Datele sînt 
preluate de mașină, situația zilnică a produc
ției a putut fi oglindită exact.

Im» arată o pagină de cod. Simt că-mi 
fierbe capul. Un odgon de cifre înserate în 
coloane, cabalistica lor mă țintuiește la țăr
mul unui ocean de neștiință.

Răbdător, șeful organizării producției, îmi 
amintește replica cu sfecla : nr. reper, piesă, 
nr. bucăți timp per bucăți, valoarea orei 
categoria, valoarea totală.

In felul acesta s-a reușit să obțină săp- 
tămînal pe ateliere, analize și decizii pri
vind încărcarea utilajului, folosirea forțelor 
de muncă și măsurile organizatorice impuse.

„Trebuie spus că simbolizarea, codificarea 
elementelor, reperelor materialelor a nece
sitat niște eforturi deosebite de muncă, o 
muncă de concepție, voluminoasă. Obține
rea jurnalului producției realizat de tabulo- 
grame a însemnat un succes".

Ca o preocupare a grupei de organizare 
științifică a producției se preconizează in
troducerea mecanizării, în urmărirea S.D.V. 
Ce e S.D.V. ? Scule, dispozitive, verificator 
în scopul dotării locului de muncă cu sculele 
necesare, venirea pieselor în flux continuu. 
Vă dați seama ce înseamnă asta 7

— Sincer, nu ! Presupun că...
— Presupunerile n-au loc ! Eliminarea tim

pilor marți, neproductivi. Lupta împotriva bi
rocrației, a paralelismelor, a formelor gre
oaie de administrație.

— Și în preocupările de viitor 7
— In preocupările de viitor utilizarea la 

maximum a spațiilor de depozitare a piese
lor. In acest scop vom folosi metodele mo
deme de depozitare pe verticală, deci dotarea 
cu mijloace de transport adecvate care con
duc la cîștigarea de timp prețios. Vor scă
dea spațiile și drumurile de transport greoa
ie, eliminarea încrucișărilor.

Și tot pe linia îmbunătățirii tehnologiei 
se preconizează tehnologii tip pentru gru
pele de pirse reprezentative, gruparea repe
relor pe linii tehnologice cu grad de echi
pare ți prad de mecanizare ridicată.

Așa s-at întins metodele tehnologice noi 
de ex. aplicarea frezorii fine, a ghidajelor 
care înlocuiesc operația normală de răzuire.

De asemeni se extinde executarea de pre
lucrări mecanice pe mașini cu comandă pro
gram, tabloul electronic comandă mișcări 
simultane, sau prelucrări simultane cu scule 
combinate.

Mașinile de calculat au pornit asaltul.
De la organizarea producției, deschid ușa 

la Plan.
— L-ați văzut pe Țintea 7 mă întreabă 

șeful.
— Un minut.
— Să rețineți că la sfîrșitul lui 1967 mași

na lui Țintea încheie procesul de asimilare 
al fabricării produselor noi din actualul pro
fil. Peste profil s-au executat încă 7 tipo- 
dimensiuni.

— Profilul de viitor 7
Perspectivele de dezvoltare a fabricii

Desen de SIMONA POP

prevăd ■' asimilarea în continuare de noi 
genuri de mașini unelte, mașina de rectificat 
de toate tipurile, mașini speciale de ascuțit 
scule...

— Hala nouă ?
— Secția nouă ! Acolo vom fabrica în 

serii mari aceste mașini. Se prevede că prima 
mașină din noul profil să fie asimilată încă 
din acest an. Prin sarcinile sale F.M.U.A.B. 
va ajunge la nivelul anului 1970 la o pro
ducție de 3,7’/a mai mare decît cea actuală, 
în condiții de mare productivitate și efici
ență economică ridicată. Vă dați seama ce 
înseamnă industria constructoare de ma
șini ?

—■ Pivotul industriei grele și unul din fac
torii de bază...

Tovarășul Clonda începe să rida...
— Asta-i poezia noastră! Uite, să notați 

că avem și flori... Avem și o seră. Dar vor 
să ne-o ia. O să plătim la Horticola 3 lei 
firul cînd ne-o fi dor de-o floare. Apropo, să 
insistați și pe ideea creșterii tin sretului. Vă 
dați seama ee greu a fost începutul 7 Indus
tria a evoluat, cine îți ceda în 1962 tehnicieni 
de înaltă calificare ? Aici ne-am format cu 
toții, dar a fost o realizare de performanță 
să scoți din absolvenții de școli profesionale, 
specialiști de bază ai fabricii.

Așadar, iată de unde vine denumirea de 
„Fabrică de fabrici".

Jaluzele albastre, albe, eafenti, semnifica
ția lor în. arhitectura blocurilor, reflex al 
timpului; plecate, drepte, oblice, etanșe, ca 
niște degete strînse să nu pătrundă o rază, 
pregătite să-ntîmpine o zi toridă și să păs
treze răcoarea nopții, fie intr-un interior de 
locuință, fie într-un birou febril.

Odinioară, în casele îmbuibaților, așezate 
pe arterele principale ale orașelor noastre, 
perdelele aduceau a crinoline, a malacoave 
greoaie foșnind ea și cînd lumea ar fi apărut 
de sub fusta unei amfitrioane.

Astăzi, transperantul de vinilin tras pe 
rulau acordă sau dezvăluie peisajul, febra 
zornăitoare ne însoțește pretutindeni, de- 
monstrînd accesul la civilizație al tuturor.

Oblonul arogant de altă dată privea din

clădirile fastuoase, geamurile strimte, miei, 
căscate ca niște ochi fără gene, ale săraci
lor, se bucurau în muta confruntare că 
geana plînsă cată spre rigole noroioase.

De aceea, răzbunindu-se, orașele vremii 
noastre îți savurează lumina, reglînd-o ca 
diafragma unei lentile foto, și o absoarbe 
prin miile de hectare de geam, cu dezinvol
tură. O statistici aproximativă -ar dovedi ci
fre astronomice. Calculați prin cite ferestre 
ochii oamenilor noștri urmăresc geometria 
verticală a blocurilor, pe unde se-ntîlnese 
macaralele cu norii, pe eîte șantiere. Aceiași 
ochi au prilejul să-și odihnească privirile pe 
furnicarul mecanic sforăitor al vehiculelor, 
valsînd după cifrul ciudat, înscris cu altă 
caligrafie pe asfaltul marilor bulevarde.

Firul vieții noastre aleargă șerpuitor, neos
tenit, înregistrând puzderie de imagini, pe 
unde-l plimbă imensul iureș contemporan. 
Altul, cu totul altul, decît al predecesorilor. 
De la un timp trecem fără să ne mai Im
presioneze, acest cadru fremătător, devenind 
firesc ca lumina soarelui, ca apa.

Mai poate uimi, oare, un complex alimen
tar a cărui vitrină se-ntinde pe lungimea 
unei străzi; un magazin universal cu 6 eta
je, un cinematograf care primește-n fotoliile 
sale 3 600 spectatori pe zi, un stadion cu 
100 000 locuri 7

Nu mai constituie o senzație, o uzină uria
șă care se ia la întrecere cu munții, gigantil 
dirijați de la pupitre electronice de oamenii 
car:: nu mai seamănă cu cei de altă dată'

Respiră orașele amintindu-șt de sîngele 
celor căzuți, de strigătul și mesajul lor te
merar, pe care generațiile l-au ascultat cu 
sfințenie. ,

Din patriotismul comuniștilor angajați de-a 
lungul unei tulburătoare istorii ca luptători 
mai întîi și apoi constructori, se hrănește 
fără întrerupere elanul zilelor noastre. Se 
despică sub ochii noștri magistrale gigantice 
croind apoteoza strălucitorului mîine. De 
aceea ni se pare totul firesc.

Paleta cotidiană e încărcată, densă, pal- 
pitînd de culoarea ți grația tineretului, de 
sobrietatea celor maturi, toate generațiile 
fiind angajate deopotrivă, să răspundă pen
tru fiecare clipă, pentru fiecare izbîndă, și 
drept urmare faptul de conștiință cîștigat ; 
mîndria de a face parte dintr-un popor a 
cărui fericire este țelul pe care-l slujesc 
toți.

Peisajul asupra căruia se oprește privirea 
e firesc, fiindcă nu s-a nășeut spontan ci 
printr-o zguduitoare revoluție, care ne-a 
zmuls din lîncezeala trecutului, prin grele 
bătălii de clasă șt ne-am scuturat de neguri 
și de urît în chip exemplar.

De aceea orașele confirmă prin aspectul 
lor tumultuos ceea ce am visat pînă azi dar 
constituie în același timp argumentele, că nu 
ne vom mulțumi numai cu atît, aspirațiile 
noastre fiind zi de zi mai cutezătoare. Nu
mai din temeritate și hărnicie se clădește 
frumusețea lumii, se potolește setea de feri
cire a omului.

Priveam deunăzi cheiurile orașului meu, 
faleza splendidă, blocurile cu draperiile sale 
multicolore, ferestre să-ncapă în ele toată 
lumina bolții cerești și mă întrebam curios 
de ce nu se opresc oamenii în fiecare clipă 
să-și manifeste extazul prin gesturi patetice!

Tălmăcirea era aceeași.
Timpul existenței noastre s-a confundat 

atît de intim și frenetic cu binefacerile re
voluției condusă de comuniști, încît partea 
de fericire dobîndită pînă acum și cea care 
a rămas de cucerit ne-a intrat în sînge, s-a 
contopit eu ființa noastră.

Epoca și noi sîntem un tot inseparabil.

EUGEN TEODORU



eli^â
K. P. KAVAFIS

TERMOPILE
Cinste acelor care în viață 
s-au hotărît străjeri de Termopile, 
fără-a fi îndemnați de vreo nevoie, 
statornici intru fapta lor cea dreaptă, 
totuși nu sînt străini de îndurare ; 
ei sînt viteji de cite ori au stare, 
dar tot viteji sînt și în sărăcie, 
mina ți-o-ntind de-ți trebuie un sprijin 
și adevărul îți sădesc pe buze, 
cu ură-ntimpinînd orice minciună.

Dar mult mai multă cinste se cuvine 
celor care prevăd (și mulți prevăd) 
că s-o ivi-n sfirșit și-un Efialte, 
iar Perșii, pin’ la urmă, au să treacă.

ÎN CETATEA OSROENEI
De la tavernă a fost adus ieri pe Ia miezul nopții 
prietenul Remon, rănit intr-o încăierare.
Și pe fereastra ce-am lăsat-o deschisă larg spre 

zare, 
intra luna să scalde frumosul trup culcat in pat.

Eram de-a valma : sirieni, greci, și alții din 
neamuri mide ;

Remon dintre-aceștia era. Dar ieri, cind îi 
scăldase 

chipul de-ndrăgostit în raze luna, 
gindul zbură către platonicul Harmide.

Cartea 

în civilizafia 

epocii noastre
• •

Edition Vltiano — L'Orizon international, aceasta este eticheta 
sub care dl. Jean Vițianu (scriitor și editor francez de origini ro
mână, vicepreședinte al Federației Popoarelor Latine și membru 
al Academiei de Utere și Arte din Paris) activează încă din 1936. 
El este și scriitor, conferențiar, animator a numeroase organizații 
culturale. In ca’itatea sa de membru al Academiei de Utere și Arte, 
decernează în fiecare an Le prix de Paris, rezervat operei literare 
sau muzicale consacrate elogiului Parisului.

In plină ocupație hitleristă a Franței, domnia sa a scris Le Genie 
franțais et son influence sur la science medicale mui^nze ■- -t* 
îndrăzneață atunci, glorificînd patrimoniul spiritual francez și a- 
rătînd că acest patrimoniu nu a fost și nu va fi niciodată uitat de 
România. După Eliberare, a fost însărcinat să se ocupe de emisiu
nile pentru străinătate la postul de radiodifuziune francez. Iar cu 
ocazia Conferinței de pace din 1946 de la Paris, a editat un volum 
de o rară eleganță : Livre d’or, la care au colaborat cele mai înal
te personalități franceze, printre care și poeta Elena Văcărescu. 
Generalul de Gaulle i-a scris atunci următoarele : „«Cartea de 
Aur» a conferinței de pace, pe care ați avut delicata atenție să 
mi-o oferiți, mi-a parvenit și vă mulțumesc. Sînt fericit că ini-ați 
dat astfel ocazia să întăresc interesul pe care-I port operei dv, 
care mărturisește atît de eficace grija față de Franța".

— Observ că toate cărțile pe care le editați în diversele colecții 
ale Editurii pe care o conduceți poartă prefața dv.

— Da, și aceasta din două motive : mai întîi vreau să Justific 
eu însuși apariția cărții și, in al doilea rînd, prezint publicului ci
titor caracteristicile subiectului și personalitatea autorului.

— Pentru că sîntem la capitolul carte, ați putea să-mi vorbiți 
despre rolul cărții și al editorului în circulația ideilor între oa
meni ?

— La începutul acestui an, răspunzind unei invitații care mi-a 
fost adresată de Centrul cultural parizian „Arts, Lettres et pro
gres**, am avut prilejul să dezvolt această temă sub forma unei 
conferințe, pe care o intitulasem „Problema editării in lumea con
temporană". In sala arhiplină, printre personalitățile din lumea 
culturală franceză, am remarcat, pe dl. Teofil Bălaj, consilier cul
tural. Pornind de la convingerea că civilizația modernă progre
sează in ritm vertiginos, evidențiam atunci că, din punct de ve
dere tehnico-științific, este incontestabil că progresul nu se poate 
realiza fără suportul cărții, a cărei misiune constă in vehicularea 
tuturor ideilor generoase.

— în acest caz, cartea nu trebuie oare să întrunească anumite 
calități indispensabile ?

— Evident. Cartea, nefiind un produs negustoresc, ci o realizare 
a spiritului, trebuie să îndeplinească unele condiții pentru răspin- 
direa ei universală, întrucit ea deține marele privilegiu de a bene
ficia de o circulație mondială. Vedeți, deci, ce mare e răspunderea 
pe care și-o asumă un editor cind o iansează in circulație.

— Unui editor, fără de care nașterea efectivă a unei opere n-ar 
fi cu putință, dv. îi atribuiți datoria unei vocații ?

— O vocație sacerdotală, aș spune, pentru că un editor demn 
de acest nume trebuie să aplice și să facă respectate anumite con
diții imperative de probitate intelectuală și sănătate morală. Căci, 
mai inainte chiar decit autorul, editorul este cel care iși asumă 
legalmente toate răspunderile operei. Ca om de acțiune și reflec- 
țiune, el trebuie să slujească bogățiile spirituale.

— Deci, dv. editorii vă găsiți în fața unui adevărat caz de con
știință ori de cite ori vi se prezintă un manuscris ?

— Spre a fi mai bine înțeles, trebuie să subliniez că, in lumea 
occidentală, editorul trăiește uneori adevărate drame în fața vre
unui manuscris pentru care, deși de o incontestabilă valoare ideo
logică sau culturală, ii este cu neputință să-și asume răspunderea 
editării, intrucît condițiile comerciale inerente publicării nu pot 
fi realizate. Doresc să precizez că in cariera mea m-am străduit 
să respect truda și dificultățile fiecărui autor, considerind că orice 
încercare a unui condeier, în orice disciplină spirituală, are meri
tul efortului și al speranței.

— în ce măsură credeți că poate influența cartea civilizația e- 
pocii noastre ?

— Civilizația epocii noastre este și drama epocii noastre: o 
armă cu două tăișuri, prin faptul că viața modernă a pus la dis
poziția individului o serie întreagă de distracții : automobilul, ra- 
dio-ul, televiziunea, întrecerile sportive etc., reducind astfel tim
pul disponibil și diminuînd curiozitatea intelectuală a lecturii, sin
gura care are capacitatea a maturiza spiritul uman. Această servi- 
tudine apasă greu asupra omului modern.

— Pornind de la aceste considerații, ce credeți despre viitorul
■ cărții ?

— Optimist din fire și nelăsindu-mă impresionat de un anumit 
modernism, excesiv și pasager, sint convins că evoluția umanită
ții, implicind pentru fiecare individ datoria de a corespunde meni
rii lui în lume, va reda cărții prestigiul și rolul ei natural. Pentru 
că este de neimaginat ca în secolul al XX-Iea să aflăm din sta
tisticile anumitor țări că există încă un procent de 58°/o de indi
vizi care nu cumpără o carte pe an și nu citesc nimic in afara 
unor foi de scandaluri publice și cancanuri.

Paris — noiembrie 1967.

Convorbire consemnată de ADRIANA KISELEFF

G. SEFERIS

MAREA O-NCINGE 
SPRE APUS
Marea o-ncinge spre apus un șir de munți. 
Din stingă suflă briza strecurindu-ne nebunie 

în vine 
— vintul acesta ce dezgolește oasele de carne. 
Casa noastră in mijloc de cring.
Ferestre mari. Și mese mari 
ca să ne scriem scrisorile către tine 
atitea luni de-a rindul, să le-aruncăm apoi 
în despărțire și s-o umplem.

Luceafăr de ziuă, cind îți coborai privirea 
ceasurile ne erau mai dulci ca untdelemnul 
pe rană, mai îmbucurătoare ca apa rece 
pe cerul gurii, mai liniștite ca aripile lebedei. 
Țineai viața noastră in căușul palmei. 
După ce am gustat plinea amară a exilului, 
cind ne mai regăsim, noaptea, in fața peretelui 

alb, 
glasul tău se apropie ca o nădăjduire-a focului, 
și iarăși vintu-acesta ne crestează 
nervii ca un brici.

OROFERN
Cel care pe această tetradrahmă 
cu toată fața pare că zimbește, 
cu fața-i delicată, feminină, 
e Orofern. fiul lui AriaraL

Era copil atunci cind ii goniră 
din Kappadocia, din palatul părintesc,

OBSESIA CUVÎNTULUI
Expuse în vitrină sau pus» 

în gura sufletului, lustruite cu 
cotul sau cu inima, cuvintele 
tint ți vor rimine mai de
parte materii incandescente ți 
pure, alcătuitoare de cosmo
gonii sufletești. de lumi ne
văzute fi totuși vii. Cuvintele 
participă Ic o metacreație or- 
donind demiurgic inordonabi- 
lul, organizând dincolo de vi
zibil structura posibili a in
vizibilului. Poezia este înte
meierea ființei prin CUVTNT 
(s.n.) scrie Heidegger ți ade
vărul acestei intuiții este in
discutabil. Nu mai repet tru
ismul că nimeni dintre cei 
care iau lucrurile în serios 
nu acordă cuvîntului o valoa
re estetici in sine. Cuvintul 
magic, cuvintul care exprimă 
adevărul, cuvintul cu care 
poezia construiește ființa poa
te fi in realitate cel mai pră
fuit și uzat, dar căruia o nouă 
relație, o asociație spontană, 
surprinzăotare, o subtilă al
chimie verbală ii dă o strălu
cire care fascinează Meritul 
poetului adevărat e că, purtat 
de această obsesie organică, e- 
liberează cuvintul, îl depla
sează de pe elipsa lui proprie, 
îl mișcă pe alta, ii micșorează 
sau ii amplifică puterea de 
gravitație, il încarcă cu mis
ter, îl pune să ilumineze un 
nou univers sufletesc. Firește 
că nimic nu e gratuit și arbi
trar, nimic nu stă sub semnul 
combinației sterile, a jocului 
Totul în creație ascultă de 
impulsiunile inimii. Orfeu pri
mul poet al lumii, care avea 
știința secretă a cuvîntului, e 
un Paul Valery al mitologiei.

Un mare obsedat al cuvîn
tului a fost fi liricul spaniol 
Luis de Gongora y Argote 
(1561—1627) șl oricită cerneală 
a curs demonstrînd cultis- 
mul, poleiala, lustrul poeziei 
sale — adică anarenrele — ca
să nu mai vorbim de gongo

rismul acesteia, n-a putut ft 
anulată în schimb metafizica 
ei particulară, realitatea ei fe
cundă, intimă ți tulburătoare. 

Peripatetic in plini furtuni, 
preocupat de oțiul său agrest 
spre a-și dezvolta industria 
Iui de rime (G. Călinescui 
Gongora nutrește in realitate 
ambiția de a ridica limba spa
niolă la desivtrțirea ți gran
doarea celei latine. Cuprins 
de un extaz ardent, intr-un 
eseu devenit celebru, Lorca il 
situează din acest punct de 
vedere, oricît ar părea si fra
peze spiritele, deasupra lui 
Cervantes. Secretul digitației 
sale verbale extraordinare ți
nea de un instinct poetic ex
cepțional. Obsesia cuvîntului 
era poate forma cea vie 
și manifestă a talentului său 
de a organiza structura posi
bilă a invizibilului intr-un 
limbaj plastic fi muzical, 
transparent fi obscur, din ma
terii fluide fi dure. Ghirlande 
metaforice apasă inima aces
tei poezii care freamătă ade
sea ca un cring însorit de lă- 
mîi: vi bailar una serranas 
al son del aqua en las piedras / 
y al son del viento en las 
ramas. Lui Jean Cassou nu i-a 
scăpat această constatare 
exactă : Fifere et brulante, elle 
domine Ies metaphores qu’elle 
a inventees, surencherit sur le 
raffinement des formes que, 
comme autant d’actes de vo- 
lonte, elle a crees. Metafora 
lui Gongora e parabolică, nu 
încifrată. Ermetismul acestei 
poezii este inexistent sau, cum 
s-a mai spus, pur gramatical. 
Poetul, arată G. Călinescu, se 
exprimă A LA CULTO, fă- 
cînd mare paradă de mitolo
gie, uzînd hiperbola și conden- 
sînd în așa chip tropii, îneît 
fără o analiză răbdătoare nu 
poți descurca firul narativ.

E imposibil să-l înțelegi pe 
Gongora după o primă lec-

LUIS DE GONGORA
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tură, spusese altădată Lorca. 
Intr-adevăr, cuvintul lui Gon
gora e un poliedru de oglinzi, 
o invenție plastică in fond, 
prin care poetul ne restituie 
mai ales posibilitatea închi
puirii unui alt univers. Meta
fora gongorică — mai ales cea 
din primele cicluri ale acestei 
antologii — ascunde in sclipi
rile ei, nu de puține ori ob
scure, lumi necunoscute, rele
vă dimensiuni și fațete ale 
ființei proteice a poetului. 
Soledad primera fi Soledad 
segunda sînt de fapt două 
parabole, două pretexte de 
construcții poetice in care ini
ma poetului bate metronomic, 
dar bate visînd, bate cu uimi
re reculeasă, cu uimire pă
trunzătoare sau neliniștită. 

Poemele sint de fapt contem
plații foarte moderne și abu
rul mitologic care le învăluie 
e destul de transparent ca să 
simți dincolo de el abandona
rea in vis a poetului. Poate că 
autorul lor spune uneori mai 
mult decit comunică, vijelia 
calmă a sonorităților sale 
înăbușind sensuri, deplasînd 
unele linii. Organicitatea lor e 
insă reală. Cuvintele intră în 
relații care surprind și astăzi 
prin naturalețe și spontanei
tate : las cenizas del dia (ce
nușile zilei), nocturno dia, 
pabellon de espuma, (pavilion 
de spumă), errantes arboles 
(arbori rătăcitori), selvas in- 
constantes (păduri nestatorni
ce) ecliptico zafiro (cer eliptic), 
rabiosa ausencia (turbata ab

și l-au teimis in Ionia să crească, 
printre străini să i se piardă urma.

O, ioniene nopți de neuitat, 
cind fără teamă de nimic și nimeni, 
el cunoștea, ca grecii, întreaga voluptate... 
Cu inima, mereu un asiat, 
dar în purtări și vorbe un elen, 
cu peruzele-mpodobit și îmbrăcat grecește 
dintre strălucitorii tineri ai Ioniei, 
era cel mai frumos și cel mai nobil.

Pe urmă-n Kappadocia, sirienii 
cind au intrat și l-au înscăunat, 
s-a repezit ca la o pradă la domnie, 
să se desfete-n fiecare zi și-ntr-alt chip, 
s-adune, hrăpăreț, argint și aur, 
și să se bucure și să se umfle-n pene, 
văzînd lucirea stivuitelor comori.
Cît despre datoria cirmuirii, 
n-avea habar de ce se-ntîmplă-n jur.

Kappadocienii repede l-au izgonit 
și oploșit în Siria, la curtea lui Demetru, 
tot intr-un chef și-o trîndăveală o ducea. 
Și totuși intr-o zi el se simți 
tras din dezmăț de ginduri neștiute ; 
iși aminti cum că din partea mamei 
ca și dintr-a bătrinei Stratoniki 
și el ținea de-a Siriei coroană 
și-era aproape un Seleucid.
Pentru puțină vreme el s-a lăsat de chefuri 
și, neindeminatec și-amețit, 
ceva să mai urzească, ceva să mai înjghebe, 
să pună a-ncercat ceva la cale, 
dar jalnic a dat greș și-a fost zdrobit.

Sfirșitul lui poate-a fost scris, dar s-a pierdut ; 
sau poate că istoria nu l-a luat în seamă, 
și pe bună dreptate, era prea nensemnat 
ca să se-nvrednicească-a-1 aminti.

Cel care pe această tetradrahmă 
lăsă dulcele farmec al tinereții sale, 
din frumusețea lui curată o lumină 
și amintirea unui copil ionian, 
e, Orofern, fiul lui Ariarat.

în românește de VICTOR IVANOV1C1

TASOS LIVADITIS

CRITICA POEZIEI
Ei, poeți care vă plingeți de insuccese ! 
Dați buzna pe stradă, săriți în autobuze, 
Urcați-vă-n trenuri,
Citiți-vă versurile și priviți
Cum zîmbetul înflorește pe fața șoferilor și 

vatmanilor
Ca un alb trandafir.
Năvăliți in piețe,
In zgomot, în îmbulzeală și-n miros de mincare. 
Dacă poeziile voastre-aprind un zimbet
Pe chipul precupeței încălțate-n sapogi de lemn, 
înseamnă că nu v-ați cheltuit de pomană viața : 
Căci bătrîna aceasta, aducind c-un bărbat, cu 

fața ciupită și lată,

Și-a-ngropat trei feciori
Și ea nu mai ride de florile mărului. 
Procurați-vă ca pisicile, unghii ; cățărați-vă 
Pe stilpii de telegraf,
Recitați-vă versurile iară și iară,
Inveliți-Ie-n inimă, ca-ntr-o șapcă mototolită, 
Salutind viitorul
Cu ele.

In românește de DIM. RACHICI

sență), breve esfera de! 
viento. Poetul agită prin cu- 
vint spații sufletești mai a- 
dînci decit s-ar părea fi o idi
lă compusă cu elementele de 
aici, tratată oricît de bine cu 
mijloace exclusiv plastice sau 
muzicale, ar dovedi caracterul 
precar al acestora din urmă 
in raport cu poezia. Exagera
rea care bate uneori la ochi, 
provine la Găngora, din fap
tul, că poetul așteaptă de la 
cuvinte efecte de sugestie mai 
mari decit ar putea ele să 
transmită în mod obiectiv. De 
aici o dublă sau triplă repeti
ție a unora în diferite relații 
metaforice. Excrescențele ima
gistice obscurizează dar nu 
îngheață emoția. Barocul unor 
astfel de construcții, gongo
rismul Zor ca atare, rămîne 
discutabil la o lectură care nu 
e tiranizată de superstiții. 
Esențială e unda care străba
te aceste emoții, suflul de 
imaginație, temperatura uma
nă care le pune în mișcare. 
Aspectul acesta e vizibil mai 
ales in sonetele sale unde cu
vintele. de cele mai multe ori, 
sint așezate ca pietrele șlefui
te de valuri unele lingă altele* 
în marginea mării. Vizual vor 1 
bind însă: goza cuello, ca- 
bello, labio y frente,/ antes 
que lo que fue en tu edad 
dorada/ oro, lilio, clavel, cristal 
luciente/ no solo en plata o vio
la truncada/ se vuelva, mas tu y 
ello juntamente/ en tierra. en 
humo, en polvo, en sombra, 
en nada Dar sunetul, mai a- 
les cel din ultimul vers, are 
ritmul înfundat al lopeților de 
țarină aruncate de gropari 
shakespearieni pe un sicriu : 
în pămînt, în fum, în pulbere, 
în umbră, în nimic. Pentru 
cine aude această cădere de 
bulgări, poeta artifex e un 
non sens

VASILE NICOLESCU



Prezicîndu-și termenii de discuție, critica ultimilor ani a Înlăturat o com
partimentare arbitrară, care tindea să Împartă literatura în zone diferite, neunifi
cate decît prin apartenența respectivelor opere, mai mult sau mai puțin, la arta 
scrisului. Discuții despre romanul industrial, agrar, poezia campestră. ma
rină etc., au avut totuși rolul pozitiv de a releva incompatibilitatea termenilor 
respectivi, cu fondul problemei, adică unicitatea operei de artă intr-un ansamblu 
cultural determinat.

Tentativa criticii de a plasa atenfia creatorului într-o direcfie fixă, con
centrarea posibilităților sale analitice intr-un anumit sector al vieții sociale, ne 
apare din perspectiva firească a evoluției culturii noastre, ca un fapt artificial, 
menit să îngusteze posibilitățile de expresie ale unui artist aplecat prin structură 
spre zone și formule proprii de investigare și expresie.

Altminteri, încercări de împărțire de o natură oarecum asemănătoare cu cele 
enunțate mai sus se mai cunosc în istoria mondială a literaturii, și, fie că ele 
aparțin criticilor, fie creatorilor, fermitatea cu care au fost făcute nu a fost luată 
niciodată prea mult în serios, existența lor rezumindu-se a fi pini la urmă impor
tantă doar pentru oferirea unui criteriu de sistematizare, considerat pentru mo
ment valabil. O demarcație netă se face și acum intre literatura pentru copii, 
tineret și adulți. Caracterul didactic al primei o situează oarecum in afara discuției 
noastre, deși transferul spre cititorul adult, datorită factorului calitativ, o poate 
asimila în literatura „destinată** acestuia din urmă (Creangă și Arghezi sint pentru 
noi cazurile clasice). în virtutea unor prejudecăți de o natură asemănătoare celor 
citate mai sus, casele noastre editoriale continuă să ceară autorilor cărți „pentru 
tineret . Dorința este, desigur, legitimă, dar. lipsită de precizările de rigoare, vedem 
actul critic in această direcție redus la o discuție sterilă, prin ignorarea tocmai a 
acestui mecanism subtil care face o operă de artă accesibilă pentru toate virstele 
și generațiile cu aceeași plăcere. Se petrece, in virtutea unei comodități de neîn
țeles, fenomenul de preluare (uneori cu mici ..modernizări") și repetare a unor 
formule standard (cu un aspect de asemenea natură ne-am ocupai in Luceafărul 
din 18 noiembrie), moștenite din condei în eondeL Ce ne facem însă cu Romeo 
și Julieta, dulcea poveste care face deliciile spectatorilor și cititorilor adulți, 
potrivită însă atit de bine cu romantismul și paritatea cavalerească specific ado
lescentină ? Ce ne facem cu Antîgona. sau cu romanele lui H. G. Wells, devorate 
la toate virstele și de toate generațiile? Tineretul citește deopotrivă cn adulții, 
singura deosebire între cele două categorii de cititori rezidind in capacitatea dife
rită de receptare a produsului artistic, datorită culturii. înțelegerii etc. Dar in 
elementele sale esențiale, in coca ce are mai semnificativ, opera cate aceeași 
pentru cititorii indiferent de ee virstă. Problema devine dilematică. Ce literatură 
oferim totuși tinerilor cititori î Ii putem ajuta in selecție, sau aceasta se face in 
virtutea intimplării, avind in vedere gradul de accesibilitate al luerăriler abor
date? Nu au fost rare cazurile eind sub chipul oglindirii realității, al preocupărilor 
tineretului, lucrări fără semnificație și uneori scrise fără talent erau promovate 
de recenzenți îngăduitori, ca reprezentative. Nu ne mai amintim de ele și faptul 
este de altfel firesc, căci concurate de lecturi de o mai bună calitate, la care 
apelează un tineret instruit și cu gustul format oarecum, selecția făcută In perspec
tiva timpului a fost necruțătoare. Operează și in acest domeniu un sistem informa
țional verbal care permite transmiterea pe cale orală, din cititor in eititor, a opi
niilor despre cărțile cele mai bune, impunindu-le astfel atenției. Suplinește insă 
această selecție lacunele publicitare ale unor edituri sau deficiențele semnalate 
de atitea ori in presă ale programelor școlare ? A alege intre Mihail Drumeț și 
Shakespeare rămine, deci, o chestiune de educație. Foarte stimulente pentru ima
ginație sint desigur povestirile științifico-fantastice, tipărite in anumite colecții, 
epuizate parcă înainte de apariție. Dar dispariția in tiraje imense a aventurilor 
mușchetarilor și vicontelui lui Dumas nu este și ea o probă eă pablicnl adolescen
tin iși selecționează eu gust lecturile ? De ce să nu preferăm intimplările povestite 
de acesta din urmă acelor intimplări de pe alte planete relatate de multe ori 
fără nerv de autori cărora le lipsește, uneori evident, talentul ?

Pe de altă parte mulți dintre autorii „cărților pentru tineret*, dinte-a regre
tabilă eroare, indoindu-se poate de capacitățile interlocutorilor Ier nevăauți. le 
oferă cărți pedante, de un didacticism obositor, transformat intr-o cicăleală in 
toată regula. Ne cad zilnic sub mină lucrări de isterie care se vor romanțate, 
dar sfîrșesc prin a fi zaharisite. Tot ce e palpitant intr-un eveniment se dizolvă in 
povestioare incredibile și fanteziste. Spațiul nu ne îngăduie citate, dar din neferi
cire menționăm că acestea, in lipsa altora care să le suplinească, găsesc frec
ventatori.

Apărute la hotarul dintre literatură și știință aceste lucrări hibride nu fac 
parte integrantă nici din una nici din alta. Ce-i oferim deci tineretului, acum 
cind selecția la zi a valorilor este tot mai dificilă datorită cantități impresionante 
de tipărituri ? Optăm pentru frecventarea acelor opere valabile pentru toate 
virstele, sau pentru o literatură a sa. specială ?

Prima soluție ne apare ea obligatorie avind in vedere necesitatea nnei 
educații estetice corespunzătoare. A doua este de asemenea valabilă in măsura 
in care operele destinate tineretului, cu subiecte luate din viața acestuia, devin 
bunuri literare durabile. Cu alte cuvinte o literatură bună consacrată tineretului 
și destinată acestuia, fără pretenții de exclusivism, trebuie să rămină o prezență 
în conștiința cititorului cu un nivel de receptare evoluat, nivel pregătit de pro
gresul civilizației contemporane.

GRIGORE ARBORE

Atracția fascinantă a esențelor
Fără a neglija desigur nici direcția contrară, scriitorii 

de pe toate meridianele și paralelele manifestă un 
interes aparte, tot mai susținut, pentru deslușirea 
și valorificarea proceselor fundamentale ce au loc 
în conștiința umanii, pentru defrișarea zonelor mai 
puțin investigate ale existenței, din unghiuri in stare să 
favorizeze o mai bună apropriere și o mai justă înțelegere 
a adevărurilor vitale, o mai substanțială cunoaștere a lor. 
Funcția cognitivă a artei ciștigă, neîndoielnic, in impor
tanță, tendința aproape generali fiind de a configura 
pararealități in care să ne descoperim pe noi înșine, cu 
orizonturile, tainele, gindurile, sentimentele, neliniștile și 
aspirațiile noastre. Ceea ce presupune, evident, nu simplă 
„reflectare", nu simple tentative de străpungere a gra
nițelor necunoscutului, nici simple ori complicate valori
ficări sau revalorificări ale știutului, ci transfigurări, 
esențializări, atitudini implicit active, personale, inter
pretări, selecții, puncte de vedere, dezbateri, problema
tizări. Frecvența cu care se apelează la simboluri și pa
rabole sau, dimpotrivă (ca o reacție), la deliteraturizare 
nu sînt decît expresii ale intenției de a organiza materia 
epică, lirică, dramatică, în report eu strădania de a dez
vălui cit mai pregnant și mai revelatoriu adevăruri fun
damentale. Intenția intrinseci de a conferi faptului es
tetic semnificații cu caracter gnoseologic e incontemabilă

Vu altceva se petrece și in literatura noastră din ul
timii ani, unde saltul în gnoseologie se concretizează 
prin orientarea aproape generali a scriitorilor spre des
cifrarea. luminarea, propunerea ca subiect de mețhtafie 
a ceea ce, in viziunea lor, reprezinți una din laturile 
esențiale, elocvente, ale existentei. Saltul acesta țintește 
destrămarea ineifratului, investigarea feței nevamite a 
lunii, definirea indefinibilului, materializarea imaterialu
lui, surprinderea cauzalului, s mj|eăril/7r tăinuite, a 
fluxurilor primordiale, inefabilului E ceea ce caută, 
in definitiv. Marin Sore seu. in Poeme și Moartea Ceasului, 
demistifietnd și demitizind. Vichita Slinescu in 11 Elegii, 
privind ființa umană față in față eu limitele cunoașterii sale, 
sau in recentul Roșu vertical, vorbind de patrie ca entitate 
cu dimensiuni transcendente, Grigore Hagiu, in Sfera gîr.- 
ditoare elogiind îmbinarea visului cu luciditatea, ca tră
sătură superioară a omului. Ion Gheorghe. în Zooaophia, 
reconsiderând. din perspectivă modernă, unificatoare, mi
turi st'âvechi. cu prelungite (radiații contemporane, 
Mihai Xeguiescu, în Ceramica regăsită, desferecând mis
terele artei populare pentru a le soarbe apa vie, Cezar 
Baltag, in ultimele sale poeme, incercind să meargă la 
izvoarele înțelepciunii strămoșilor. E ceea ce, sondînd 
miraculoasele si tulburătoarele ipostaze ale vieții și ale 
morțit, caută să pătrundă Eugen Jebeleanu în zguduitoa
rea lui Elegie pentru floarea secerată sau Al. Philippide, 
in Monolog în Babilon, atacind marile teme faustiee ale 
poeziei. E ceea ce, in fine, ea sd dau exemple ilustrind 
doar producția din acest an, caută și Leonid Dimov, Du
mitru M Ion, Grigore Arbore, Ileana Mălănciotu, in vo
lumele lor de debut, vrind să descopere coordonatele im
palpabile ale lumii, să supună percepției universuri in
solite, de incontestabilă prospețime și noutate, indiferent 
că formula e neoclasică, romantică sau suprarealistă. 
Atracția fascinantă a esențelor, specifică și ultimei pla
chete a lui Vasile Nicolescu (Parabola focului), și versu
rilor semnate de Aurel Rău (Pe Înalte reliefuri) ori de 
Victor Felea (Omul modern) reprezintă, la ora actuală 
pentru lirica noastră, cultivind autoscopia, un mod de a 
fi cu totul grăitor. Relevabil nu e, se înțelege, atit gestul 
în sine, cit împrejurarea că, de la caz la caz, investiga
ția prin transfigurare sau prin demitizare aduce in aten
ție alte și alte adevăruri fundamentale, în funcție de 
temperamentul și structura poetului. Relevabil e, apoi, 
faptul nu mai puțin important că aproape fiecare simte 
nevoia de a defini esențele nu in sine, ci in relațiile lor

multiple, complexe, fixîndu-le in raport cu ideea de timp, 
de spațiu, proiectindu-le pe ecranul cosmosului ca date 
eterne și universale, altele totuși neîncetat, ca realități 
fenomenale, supuse istoriei și eadrului material concret. 
Monolog sau dialog, poemul despre condiția umană, des
pre natura și esența umană, despre locul omului in uni
vers și a universului in viața umani deschide astăzi, pe 
urmele lui Arghezi, Blaga și Barbu căi dintre cele mai 
fertile liricii noastre.

Aceeași atracție fascinantă a esențelor se manifestă și 
in domeniul prozei, unde investigația vizează mai mult 
ca aricind domeniile psihologicului, mai exact spus ale eti
cului și ale contraforturilor și surselor sale sociale. 
Situația e relevantă, ca să mă opresc tot la apariții recente, 
în romane ca Vestibul de Alexandru lvasiuc, ori volumul 
al doilea al Moromeților lui Marin Preda, în culegerile 
de povestiri Vară buimacă de Fănuș Neagu, Echinocțiul 
nebunilor de A. E. Bakonsky și Frig de D. Țepeneag ori 
intr-o literatură de tip superior documentar cum e cea 
conținută <n ancheta socială privind destinul unor minori 
întreprinsă de Mihai Stoian Sau, gîndindu-ne la cărți 
ivite mai de mult, in romane ca Desculț de Zaharia 
Stancu, Setea de Titus Popovici, Groapa, Șoseaua Nor
dului și Facerea lumii de Eugen Barbu, Cordovanii de 
Ion Lăncrănjan, Alexandra și infernul de Laurențiu 
Fulga. în absența stăpînilor de N Breban ori poves
tiri ca acelea semnate de N. Velea șt D R. Popescu. Fi
rește, unii urmăresc descoperirea esențelor (sociale, poli
tice, filozofice, etice etc) in faptul nud, despodobit de 
orice auri metaforică, alții, narind intimplări fa
buloase. distilează semnificații de dincolo de fizic; unii 
se ara'ă preocupați de straturile intelectuale ale vieții 
spirituale, alții preferă să coboare in străfundurile ei afec
tive Pent-u toți, literatura e, sau tinde să fie, un act 
de cunoaștere și de autoeunoaștere, expresie a gîndurilor, 
sentimentelor, problemelor, frământărilor, Viselor ți aspira
țiilor omului contemporan de pe meridianul nostru.

Fenomen caracteristic literaturii din ultimii ani (inclu
siv dramaturgiei) atracția esențelor dă actului creator 
implicații dintre cele mai interesante. Ele ar merita, ne
greșit, o discuție amplă, multilaterală. însemnările de 
față nu vor să fie decît o invitație.

AUREL MARTIN

HA. 11)11 CYIIZII
Criticul Hajdu Gyozo (n. 1929) s-a 

dedicat încă din anii studenției voca- 
» ției sale de comentator de literatură, 

colaborind cu studii, note, articole po
lemice în coloanele revistei „Utunk“. 
Proaspăt absolvent al Facultății de fi
lologie, îl găsim printre inițiatorii re
vistei „Igaz Szo", la a cărei condu
cere se află de atunci și pînă astăzi.

Și-a strîns articolele și eseurile 
apărute în cursul anilor într-un vo
lum, care a văzut nu de mult lumina 
tiparului și care se intitulează în mod 
semnificativ „Atelier". Pe lingă nota
țiile publicistice scrise cu vervă și pa
siune se remarcă din acest volum un 
eseu despre Tudor Arghezi cu o inte
resantă parte comparatistă în care au
torul descoperă corespondențe esen
țiale între publicistica lui Arghezi și 
cea a lui Ady Endre.

HAJDU ZOLTAN

..Brâncuși* — album, realizat In cola
borare cu Dan Er. Grigorescu. pentru 
fotografii, etc — București, Ed. Meri
diane, 1967, „Critică și cultură" eseuri 
critice — București, Ed. pentru litera
tură, 1967. Colaborează la Sciuteia, 
Contemporanul. Luceafărul. Gazeta 
literară. Studii de isterie literară și 
folclor etc. Anul trecut i s-a acordat 
premiul de critică al Uniunii artiștilor 
plastici ,.N. Grigorescu" — București. 
E»te redactor șef al revistei „Seco
lul XX- și lector la Institutul de arte 
plastice „N. Grigorascu".

Dan Hăulică reprezintă astăzi o pre
zentă distinctă in peisajul criticii li
terare și esteticii de la noi. Patosul 
adevărului, franchețea afirmațiilor, 
subtilitatea judecăților, eleganța ex
presiei, orizontul intelectual larg, 
sint note ale scrisului său, care II im
pun atenției publice. Ele se cer înțe
lese din perspectiva unor convingeri 
estetice particulare, mărturisite șl ex
plicate mai ales în prunele pagini ale 
volumului Critică și cultură, recent 
apărut la Editura pentru literatură. 
Critica nu poate fi concepută ca o 
activitate in sine, o activitate izolată. 
Pentru a-i determina adevăratele sen
suri, e necesar s-o punem In relație 
cu alte activități. Pe plap ontic, cri
tica apare ca o totalitate condiționată 
de alte totalități — arta, filozofia, mo
rala, politica — și integrată unei tota-

Poet prodigios, autor a șapte vo
lume de versuri. Hajdu Zoltăn (n. 
1924) este înainte de toate un tempe
rament tumultuos. Contrar unor prefa
bricate estetice bine cunoscute din a- 
nii '50 el a găsit de cele mai multe ori 
o notă personală, un unghi poetic i- 
nedit și specific prin care să aducă la 
lumină esența lirică a realităților pe 
care le investigase. Dotat cu un suflu 
epic, el a încercat în poeme ample să 
creeze fresca unor momente istorice, 
încercări în care lipsa economiei con
strucției este oarecum compensată de 
fiorul participării. In ultimul său vo
lum Pietre pe marginea drumului, o 
notă surdă, a durerii, a luptei împo
triva bolii, lărgește gama de tonalități 
a operei poetului.

Hajdu Zoltăn mal este împreună cu 
Siito Andrăs, autorul piesei Nuntă la 
castel, pentru care a fost distins cu 
Premiul de stat.
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(ADDENDA)

DAN HĂULICÂ
Născut la Iași, în ziua de 7 februa

rie 1932. Absolvent al Facultății de fi
lologie a Universității „Alexandru 
Ioan Cuza" — Iași și al Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu" — 
București. A debutat în 1953 la „lașul 
literar". Are publicate următoarele 
volume : „Peintres roumains", Paris, 
Publications filmees d'histoire et d’art, 
vol. I, 1962, vol. II 1965. „Michel An
gelo" — culegere de eseuri, realizată 
împreună cu Al. Bălăci și G. Oprescu 
__ Bucureși, Ed. Meridiane, 1965.

lități mai mari : cultura. Actul critic 
va fi, așadar, înainte de orice, un act 
de cultură. In această calitate, critica 
niciodată nu se poate sustrage, decît 
cu riscul de a-și pierde identitatea, 
exigențelor, problemelor, sarcinilor 
specifice culturii din care face parte. 
Răspunderea criticului se dovedește, 
astfel, mult mai grea decît își închi
puie unii. Prin forța împrejurărilor, 
el va trebui să afirme și să nege, să 
apere și să nimicească. In termeni mai 
noi, această activitate se traduce prin 
a crea și cultiva anumite mituri, cores
punzătoare sensurilor „culturii date’, 
și a distruge altele, a „mitiza" și a 
„demitiza". Conștiința propriei sale 
meniri și responsabilități, deplina lu
ciditate devin, din acest punct de ve
dere, condițiile obligatorii ale orică
rei activități critice autentice în so
cietatea modernă, condițiile necesare 
pentru a evita atit mimetismul, cit și 
provincialismul, pentru a face distinc
ție între produsele epigonice și crea
ția ca atare. în frumosul eseu Critică 
și sinteză, Hăulică stăruie asupra fie
căreia din cele două atitudini critice 
fundamentale : negarea și afirmarea,

subliniind răspunderea ce o implică și 
una și cealaltă. Afirmarea, fiind de 
obicei dificilă, tentează mai puțin. Dar 
tocmai prin ea actul săvirșit nu se 
justifică negator, ci critic, căci, după 
expresia lui Hugo, niciodată „Nega
torii nn sint critici. Ura nu-i inteli
gență. Insulta nu-l discuție". Dacă in
tr-un anume sens critica se definește 
in funcție de specificul culturilor, in 
alt sens ea se definește și in funcție 
de specificul artelor. A confunda exi
gențele criticii literare cu cele ale cri
ticii muzicale, teatrale sau plastice, 
cum nu o dată în trecut s-a întîmplat, 
înseamnă, practic, a reduce eficiența 
actului critic la zero. In activitatea lui 
Dan Hăulică critica de artă și critica 
literară se completează cumva reci
proc ; criticul de artă va distinge va
lorile specifice ale picturii ori sculp
turii printr-un dialog cu cele ale lite
raturii. Se merge astfel la nuanțe de 
interpretare foarte fine. „Unde sfîr- 
șește legitimul efort de a extinde gra
nițele fiecărei arte șl unde începe or
goliul luciferic care încearcă, jucln- 
du-se, să prefacă lucrurile, în contra
rul lor ?“ — se întreabă criticul în 
eseul Dialog între arte, continuînd ; 
„Sînt întrebări firești, la care estetica 
zilelor noastre e solicitată să răspun
dă, discriminat și suplu. Nu ajunge să 
spunem că artele vădesc granițe mult 
mai extensibile decît odinioară. Tre
buie să vedem în ce măsură extensia 
acestor granițe reprezintă un gest a- 
dînc creator sau o petrecere experi
menta listă".

Chemată să afirme valorile și să 
infirme impostura de orice fel în ca
drul culturilor naționale contempora
ne, critica trebuie să convingă publi
cul de justețea gesturilor sale, atit prin 
forța argumentelor, a demonstrației, 
cit și prin forța expresiei ; atit tn 
calitate de știință, cit șl de artă. La 
Dan Hăulică poezia face parte din 
substanța intimă a textului critic — 
e o componentă a criticii. Tezele sus
ținute de autor exercită o atracție 
inefabilă, ce funcționează dincolo de 
argumente, dincolo de idei. Nu e vor
ba numai de acuratețea stilistică, ci 
de o plasmă poetică din care e făurit 
eseul și care „acționează", aș zice, a- 
fectiv.

Ideea că și critica presupune talent 
poate fi demonstrată cu ușurință prin 
cronicile, articolele și studiile lui Dan 
Hăulică.

Ideea că adevărata critică presu
pune, pe lingă talent, și o cultură te
meinică, și o înaltă conștiință mora
lă și o înțelegere socială a propriilor 
rosturi, cred că tot prin eseurile sale 
poate fi demonstrată cel mai fericit.

GHEORGHE ACHIȚEI

Există mult talent. Mare îndemlnare de a face imagini. Tendințe. Diver
sificare. Unii poeți se declară neorealiști, realiști, neoromantici, neoclasici, 
neosimboliști, suprarealiști etc. Scoli sau dogme care grupează. In perimetrul 
lor talentul poate face exerciții la trapezul cuvintelor. Cine nu știe că nașterea 
unui poet reprezintă un eveniment sărbătorit întotdeauna în cronologia istoriei 
literare ? Se scriu multe versuri. Și se publică. înseamnă că interesul pentru 
viața spirituală crește. Nu este sufocat de industrialismul modern. Se înnoadă 
cuvintele în tot felul de figuri geometrice sau antigeometrice. Se experimen
tează. Se caută. Foarte bine. Naturii îi e groază de vechituri. Bătrînețea 
vremelnică, sau fie și Ia timpul ei, înfioară, este ucigătoare. Și cum talentul 
are astăzi condiții (slavă domnului I) de ieșit în lume și repede, crește falanga 
celor care au toate drepturile (foarte bine 1) să așeze și ei cuvintele mai poeti- 
zant sau mai șocant. Ieșirea din anonimat chiar meteorică (fericiți cei ce nu-și 
dau seama !) este tentantă. Și există o inflație de „poezie". Inflație de „nume". 
Fiindcă, de ce să nu spunem, există o linie de plutire poetică, in care toți 
„poeții" au loc. Valuta se vinde la kilogram ? Situație excepțională pentru 
Poetul care reprezintă o țară, o epocă, viața însăși. Fierberea, ieșirea pe arena 
poeziei, este necesară unei culturi. Numai la înaltele temperaturi apa seacă. 
Și Poetul, ca vaporii, tot mai spre nevăzut se înalță. Inflația e necesară. 
Fenomen fericit cînd aurul, metal sau uman își găsește adevărata prețuire, 
devine etalon unic. Fiindcă Poetul este unicat.

Legea selecției naturale funcționează în artă mai ferm decît în biologie, 
cînd devitalizații pot fi ajutați. Medici moderni'care să ajute însă lipsa de 
gîndire creatoare, de inteligență poetică, nu există. Poetul, metal prețios, se 
separă singur de minereu. Mai devreme sau mai tîrzlu. Rostogolirea lui dure
roasă în masa amorfă creează experiența, factor implicat și absorbit de sponta
neitatea ideii, viziunii, revelației care au în planul existenței sferă mult mai 
largă decît experiența. Este acea plus cunoaștere a Poetului născută din forța 
acumulativă individuală și moștenită avere obștească, transcendență spirituală 
care-i fixează personalitatea dînd adîncime, halou de rezonanță cuvîntului 
rostit în aer muzical, recreator de atitudini sufletești. Fiindcă viziunea poetului 
îi angajează toată reacția spirituală față de existență, de istorie, de societate. 
Ea posedă implicațiile unui sena. Trecînd prin actul creației, poetul nu poate 
fi decît un novator și tragic și modern totdeauna. El reprezintă viața intelec
tuală care-și întrece necontenit rolul, depășindu-se în cele din urmă pe sine 
însuși. Acumularea de gînduri, de întrebări, de reacții, de antinomii sociale și 
sufletești îl scot permanent din liniștea plină de siguranță. 11 silesc la trădarea 
propriei pulberi. La ridicarea cuvîntului chiar împotriva lui. Dăruirea sa e 
totală sau îl aruncă în comoda plutire ușoară la o palmă de pămînt. Or, 
Poetul se ridică din orizontul pur biologic, pe răscrucea interferențelor epocii 
între vis, realitate, forță de cuget, profeție. Nu pot fi ocolite nici antinomiile 
istoriei, nici cele ale existenței. Ceva din adîncimea viziunii mitice. Ceva din 
precizia gîndului științific. Și golul juxtapus s-a interpolat între cuvinte. Și 
criptica lumii interioare. Formează un tot. Un exemplar unic. O personalitate.

Pentru cine cunoaște cît de cît poezia lumii — modernă întotdeauna, 
pecetluită de noutatea epocii întotdeauna — nu poate face confuzii între 
zgomot și poezie, impostură și creație, și nu poate nega existența unei poezii 
moderne, actuală, în țara noastră. Avem poeți. Astăzi. Acum. In România. 
Poeți care ne pot face cinste în lume. Chiar în versurile adunate în volum în 
decursul unui an, chiar între versurile publicate în reviste pe care uneori 
poți să Ie semnezi cu un singur nume, „mimă devitalizată", apare din cînd în 
cînd Poezia, semnată de Poetul care nu poate fi confundat cu altul. Acesta 
este lucrul esențial. Și neprețuit este să știi că Poezia a fost scrisă chiar 
în ziua aceasta, chiar lîngă tine uneori. Că Poetul de 60 de ani, de 40 sau de 
20 de ani există în țara ta. E o mîndrie. Avem aceste voci de Poet peste care 
nu se poate trece. Actuala abundență și efervescență a actului poetic realizat 
la linia plutitoare de care vorbeam mai sus, nu face decît să reliefeze Poetul. 
Să-1 stimuleze. Imitațiile se autoelimină. Invidia măruntă sau negarea altor 
valori nu intră decît în tristul cerc al lipsei de cultură. Individualitatea crea
toare se lovește numai de propriile granițe pe care le depășește continuu. 
Fiindcă talentul se poate rezuma și la „frumuseți" trecătoare, personalitatea 
Poetului înfăptuiește însă. Deschide sensul adevărului, al binelui, al frumo
sului.

VIOLETA ZAMFIRESCU
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ce nu- 
rimtim 
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o du- 
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genialități satisfăcute

a Partidului exercită 
artistului — una de 
ordin practic — oferind un
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SOLIDARI

acă a devenit limpede pentru toată lu
mea faptul că ideologia, prin sine si de la 
sine, nu poate da naștere operei de artă, 
tot atît de limpede e și constatarea subli
niată de esteticianul marxist Galvano

Della Volpe : „Cu cit ideologia e mai articulată si 
mai complexă, cu atît mai mult avem o bună ju
mătate din condițiile de reușită ale unei opere, 
fie ea și artistică". Cealaltă jumătate e rezervată 
„organlcității semantice" a expresiei, obținută in 
limbajul scriitorului, pictorului, regizorului de ci
nema, într-un cuvînt, al artistului. Asta înseamnă 
că adevărul, dialectic superior, al unor idei nu e 
suficient pentru crearea operelor de artă, in schimb 
e necesar în determinarea calității și clarității a- 
ceitora. Intelectualii, și implicit artiștii, n-au con
stituit niciodată o clasă independentă, ci fiecare 
grup social și-a avut și își are o pătură proprie de 

, intelectuali sau tinde să si-o formeze. Pe de altă 
parte, intelectualii (sau artiștii) clasei înaintate din 
punct de vedere istoric (sau abrealități.' creează 
un sistem de solidaritate între ei și bineînțeles in 
raport cu clasa sau cu societatea în care s-au 
format. Observația îi aparține lui Gramsci si tot 
el adaugă : ,.Faptul acesta se verifică • spontan ■ 
în perioadele istorice in care grupul «octal dat e 
realmente progresist, adică face să Înainteze real
mente întreaga societate, satisfăcînd nu numai e- 
xigențele sale existențiale, ci lărgindu-și mereu 
propriile cadre pentru continua stăpinire de noi 
sfere de activitate economico-productivă*.

F tocmai situația societății noastre, unde clasa 
muncitoare prin Partidul Comunis’ Român a în
lesnit cimentarea unui „sistem de solidaritate- intre 
intelectuali (artiști) și acțiunile, practice și teore
tice, de călăuzire pe calea progresului a întregii 
societăți, mai exact, pe calea edificării socialis
mului.

In acest proces amplu și neîntrerupt. Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român reprezintă 
un moment important. Problemele dezbătute sunt 
fundamentale, privind însăși structura economică, 
primenită, a țării noastre, ca și așezarea ei terito- 
rial-administrativă, bogată în consecințe luminoase, 
întru totul solidari cu inițiativele și cu faptele 
Partidului, artiștii noștri sunt printre cei mai sen
sibili înregistratori ai fenomenelor de înnoire. Fiind
că au încetat demult să- fie ■ niște singuratici ; ei 
nu se „abstrag" ca „subiecte creatoare", nu se re
trag într-o tragică sau grotescă izolare fată de 
realitatea umană vie si concretă, după cum nu se 
situează în afara oricărei tradiții obiective — cum 
spunea filozoful culturii Antonio Banfi —, în afara 
funcției lor creatoare, refuzînd să se scufunde în 
contingența „unui arbitriu subiectiv

mai bun caz. a unei 
de sine însăși".

Conferința Națională 
blă înrîurire asupra 
Ideologic, cealaltă, de 
admirabil model de analiză a nexusului teorie- 
practică. Alături de alti intelectuali, cineaștii noștri 
pot găsi aici motive de meditație, precum și nu
meroase impulsuri de activitate concretă în dome
niul lor de artă. Scenariștilor si regizorilor, în spe
cial, li se deschid noi și inedite perspective de in
tervenție nemijlocită în actualitate. Perfecționarea 
concepției de conducere și funcționare a unei u- 
zine, de pildă, modernizarea unor sate, transfor
marea lor în așezări omenești de pe chipul cărora 
se vor șterge progresiv diferentele dintre ceea ce 
numeam rural și urban (vechi ideal al omenirii), 
— iată doar două subiecte deosebit de generoase, 
ce pot fi urmărite de cineaști în acțiune, în proce
sul genetic al fenomenelor. Cum se reflectă a- 
ceastă problematică în conștiința individuală și în 
cea colectivă, urmărind — cum declara regizo
rul Jan Svoboda — itinerarul eluardian „de la 
orizontul omului, la orizontul tuturora" ? O între
bare ce-și așteaptă si rezolvările cinematografice.

Prin lucrările Conferinței Naționale, artistul, ci
neastul, e încă o dată pus în contact cu problemele 
centrale ale actualității, ale lumii românești de azi. 
în sensul acesta, se poate spune că pe măsură ce 
artiștii, intelectualii în general, reprezintă tot mai 
mult ajutoare de nădejde ale Partidului în opera 
de înălțare spirituală și materială a națiunii socia
liste, Partidul — interpretînd înseși comandamen
tele vieții — oferă artistului sugestia unor nenu
mărate punți de legătură cu istoria vie, palpitantă, 
scrisă sub ochii noștri cu pasiune și cu sporită 
autoconștiintă de întregul popor român. O istorie 
care constituie substanța primă a oricărei opere 
de artă, demnă de acest nume.

E
wfwiaștl, m« simplu emoționați, pdxtrjm 
tx contactul eu oricare din manifestările 
Japoniei o mare nesiguranță. Este aceea 
a interpretării. Chiar daci un peisaj sd 
rpu-rw ne satisface estetic pe deplin, 

rim.'âm. știm d mai departe de frumusețea Iui pur 
fo-maii ie aacur.d bogății de sensuri, relații simbo
lice knftntf nuanțate care ne scapă. Scrisul însuți — 
dese-., poezie, cebgrafie, muzid. dans — fascinează; 
n apranntdm, încercăm să-l domesticim în lumea 
noastră de afecte europene, dar orice descifrare nu-i 
epuizează facultățile sugestive.

întotdeauna. peste tot. forma (in stilul de rtiațâ 
ea si In arta japonezi) ne produce bucurii estetice 
sieși suficiente ; și totuși înțelegerea a ceea 
mim m mod curent conținut ne lipsește, o 
necesari ca pe un cifru ce ar îmbogăți 
forma, ce ne-er îmbogăți.

Mica grădini -aponeză (opera doamnei 
mitsu) rmencjati in centrul sălii ce adăpostea ex
poziția de greru-i l-.seamnd mai mult decît com- 
pulsa rea iatr-o compoziție de un bun gust desi- 
v'.rțiZ. a unor elemente naturale din cele mai va
riate. ea iuGd. --.elude filozofia spațiului și timpu
lui ic.f-.-rt r- totuz aceiași, prin alăturarea artistică 
de plante apc-tiuirul unor regiuni geografice și ano
timpuri diferite.

Cele doui exemple de arti a aranjării florilor — 
tradiționala iăebcna — sugeri poezia tiioasi a in- 
rixgur-rti; sasul segru. curb, suspendat pe panoul 
tapetat cu foiță aurie, floarea ct attrna din el, 
usied. intr-o ghirlandă de frunze căzinde. mi s-a 
peru: traducerea cea mai fideli. deși arit de subli- 
mzîf ■ sentimentelor ce le trezește in noi această 
iarnă u^hețată. dar na ngadd. severi și totuși în
sori^

Crzrura in lemn colorați, dezvoltați in Japonia 
încă de la începutul secotalai al l*-lei. adoptată 
printre alți artiști de renume mondial de Utamaro. 
Hiroshige. Hokusai fa căror influență bine-cunos- 
cuti asupra picturii eu-opene. in speti asupra 
impresioaiștilor s-a produs din momentul redeschi
derii in 1S54 a pieței japoneze închise de secole) 
este reprezentată ia actuala expoziție de un grup 
majoritar de artiști Lucrările lor păstrează in con
tinuare acea indicibilă poetică meditativă a gravu
rilor tradiționala ; in plus, exponate de arti mo
dernă. beneficiind de o serie întreagă de descoperiri 
in domeniul tehnicii propriu-zise, osmotice pătrun
deri ale curentelor moderne se fac simțite. A încerca 
stabilirea, definirea elementelor prin care aceste 
lucrări participă la arta națională japoneză, și a 
acelora prin care ele se raliază limbajului univer
salizat al artei modeme este aproape imposibil. 
Totuși „Noaptea albastră" a lui Tajima Hiroyuki. 
„Alb pe un perete" a lui Yosida Masaji, gravurile 
In aramă ale tinerei Șirai Akiko („Lumina lunii* 
și „Se face ziuă"), litografiile „Source" și „Nezus" 
ale lui Sinoda Toko, sau cele ..Două drese" — 
gravură in aramă semnată Hamaguci Yozo, pentru 
a nu da decît cîteva exemple, deși fac sd răsară 
In minte nume ca Ernst, Klee, Soulages, Tobey etc. 
păstrează in punerea in pagină, In relația muzicală 
Intre albul hîrtiei și desenul propriu-zis, tn distri
buția accentelor, o poezie sobră tipic japoneză.

Cîteva cuvinte acum despre expozanți. In majori
tate tineri, intre 30 și 40 de ani, nu toți sint absol
venți ai Academiilor de Belle Arte, o bună parte 
studiind în școli normale sau tn colegii de meserii 
industriale ce cuprind, așa cum se știe, cursuri im
portante de industrial design (din acest punct de 
vedere, frumusețea lucrărilor expuse de acești din 
urmă absolvenți fiind pentru noi, — care ne pu
nem de atita timp problema înființării unor astfel 
de institute — o garanție de valoare)

Diversitatea tehnicilor șl stdpinirea tor desdvtr- 
țită, varietatea stilurilor, viziunilor personale, fac 
din această expoziție de gravuri japoneză un mo
ment important în cunoașterea, de către publicul 
românesc, a artei deosebit de valoroase a acestei 
țări.

FLORIAN POTRA CRISTINA ANASTASIU

DINU SĂRARU

CRONICA TEATRALA

NOBILA
COMPETIȚIE

O strălucită tradiție teatrală dimensionează în timp spațiul 
culturii românești, adăugîndu-i, alături de comorile, nu o dată 
universal prețuite, ale literaturi’, muzicii și plasticii, virtuțile slu
jitorilor Thaliei.

Bogat în talente, și în toate domeniile care alcătuiesc spiritua
litatea unei națiuni, poporul nostru se mîndrește^cu o ilustră ga
lerie de oameni de teatru din rîndul cărora s-au distins atîția vi
zionari și creatori.

Făclia aprinsă de ei, purtată din generație în generație, și spo
rită mereu în puterea de iradiere artistică și patriotică, a fost me
nită să strălucească mai mult ca niciodată în anii atît de fertili ai 
Republicii

Iată, cea de-a o sută una aniversare de la prima reprezentație 
teatrală in limba română, însuflețită de spiritul rinascentist al lui 
Glieorghe Asachi, coincide fericit cu un competitiv Festival Național 
al Teatrelor Dramatice în aceeași vreme festiv bilanț al celor două
zeci de ani glorioși pe care-i sărbătorește Republica.

Spectacolele cu piese românești, consacrate de un public din 
ce in ce mai exigent în setea lui de cultură, își vor disputa, înce- 
pind de luni, in Capitală, recunoscutele merite, oferindu-ne prile
jul să asistăm la afirmarea stadiului înalt atins de mișcarea noas
tră scenică.

O selecție riguroasă, a cărei obiectivitate a fost dublată de pa
siunea relevării valorilor, a premers Festivalul pentru a-i spori aces
tuia prestigiul și a crea competiției cadrul de ținută. Vom putea 
să reflectăm astfel, cu deplin temei, asupra progresului teatrului 
românesc în totalitatea lui la această oră, și nu ne îndoim că spec
tacolele ce ne vor fi înfățișate vor putea să conducă la concluzii 

i rodnice pentru viitor.

SÂPTĂMÎNA FILM:

9 16 decembrie wManra •oldat", xret'ietie franceză, cu

MUZICA:
Nimic deosebit în sălile de concerte.

Se va putea medita, de asemenea, cu justificate argumente, cu 
privire la problemele artei noastre dramaturgice, la locul ei de azi, 
la problemele pe care le ridică, și pentru noi, procesul actual de 
creație dramaturgie.

In ultimii ani au fost scrise, și s-au impus atenției publice, 
opere dramatice interesante prin capacitatea de a se face comen
tariul elevat, concluziv, al realității românești socialiste în Festival, 
revăzute, piese de Horia Lovinescu, Aurel Baranga, Al Voitin, Va
lerin Anania. Sergiu Fărcășan. Dorel Dorian. Alecu Popovici etc. vor 
convinge încă o dată că și în domeniul scrisului dramaturgie pro
gresele se dovedesc sensibile.

Inepuizabil tezaur pentru creatorul de artă, realitatea lumii 
românești socialiste a oferit dramaturgiei un vast orizont de inves
tigație. o nesecată bogăție de evenimente, izvorîrrd din clocotul 
transformărilor revoluționare care au cuprins întreaga țară, a fer
tilizat fantezia, dăruindu-i atîtea prilejuri să se afirme superior 
în spațiul artei.

Reîntîlnite în cadrul Festivalului, piesele reprezentative, ca și 
spectacolele, vor permite astfel spiritului critic și creatorilor înșiși o 
confruntare teoretică la care colocviile oamenilor de teatru, pro
gramate după fiecare zi de vizionare, se speră să-și aducă o con
tribuție salutară.

Nu mai puțin pasionante se anunță sugestiile ce vor fi propuse 
de vizionarea, hors-concours, în matinee, a unor spectacole experi
mentale cu piese ale debutantilor

Și trebuie spus, cu bucurie, că în ultima vreme, mișcarea noas
tră dramaturgică cunoaște infuzia de tinerețe și originalitate a 
unor condeie de certă vocație, ce se cer sprijinite cu aceeași pasi
une cu care ele se dăruiesc teatrului. în paginile revistelor au și 
apărut cîteva din lucrările tinerilcr dramaturgi, pe scenele unor 
teatre, in studiourile lor experimentale, au și prins viată metafo
rele noului univers dramaturgie. Numele unor Leonida Teodore- 
scu. Iosif Naghiu. Marin Sorescu. D R Popescu. Sorin Titel, Paul 
Chitic, Dumitru Solomon, Mihai Neagti Basarab au și început să 
fie cunoscute, dacă nu celui mai larg public. în orice caz cercuri
lor teatrale care le-au primit cu solicitudine.

O gîndire originală. îndrăzneață, dar nu mai puțin matură, o 
fantezie prodigioasă și surprinzătoare în noutatea ei. o frumoasă 
cultură de specialitate își pun cu prisosință pecetea pe lucrările 
acestor tineri, pentru a ne insufla încrederea că scrisul lor re
prezintă mai mult decît o vagă speranță.

Receptivi la înnoirile prin care trece azi actul creației drama 
tice. dar nu simpli mimi, preocupați să surprindă imperativele 
vremii, modul de a gîndi al omului contemporan, înclinația lui 
spre sintetizare și esențializare, dar afirmîndu-și cu autenticitate 
propria personalitate, tinerii dramaturgi amintiți, și alții, ne pro
pun imaginea timpului modern, înveșmîntată adesea în metafore 
simbolice, capabile să invite la reflecție, dovedindu-ne structura 
angajată, militantă a scrisului lor.

Prezența lor în Festiva] (și mai tîrziu în spectacolele stagiunii) 
se impune ca fiind de bun augur și ilustrează încă o dată clima
tul de efervescență creatoare, definitoriu azi, în România socia
listă. pentru întreaga cultură.

Ce poate fi, deci, mai nobil și mai reconfortant spiritual decît. 
subliniind < ti satisfacție nivelul superior pe care l-a cucgrit, arta 
noastră teatrală în contextul contemporan, să saluți evidența pri
milor pași tăcuți de cele mai tinere speranțe ale dramaturgiei ?

Nobila competiție pe care o constituie Festivalul Național al Tea
trelor Dramatice e, astfel, și pentru acest argument, un moment de 
cultură semnificativ.

Colaboratorii noștri* Robert Hireci; rewi* Michel Deville.

CARTEA

EXPOZIȚII:
Expoziția de pictură și grafică R.
Schweitzer-Cumpăna, la sala Dalles.

TEATRU:

eH: „Teoria literaturii", tra- 
elebrei lucrări, cu o prefață 
SLexațtâresev r tn E.L.V<

FESTIVALUL NAȚÎONAI AL TEA-

TRELOR DRAMATICE.

4—.

TELEVIZIUNE
Telecinemateca : Hanul melodiilor, cu
Bing Crosby, și Fred Astaire. '
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