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Politica externi a României, cu atlta înțe
lepciune ti tenacitate inițiată și urmărită de 
președintele Ceaușescu se definește printr-o 
luptă Înverșunată Împotriva anacronismelor și 
■ tuturor inerțiilor spirituale.

Trăim un veac ce va intra în Istorie sub 
■finul învingerii forței gravitaționale și a cu
ceririi spațiului cpemic Și, totuși. în același veac, 
o lume a Terrei, din ce în ce mal aglomerată, 
trăieyxe sub primejdia războaielor. Omul scru
tează suburbiile planetei Jupiter, și pe propria 
Ini planetă Iși pune ca acum citeva milenii, 
prob ierna zilei de mii ne. Forța și amenințarea 
ru forța sint practici inc* neeradicate, în timp 
re împărțirea lumii in țări de preeminență șl 
țări subordonate mal dăinuie, ca un vestigiu al

Sâptâminal editat de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistă România

J

Adeziune
Recenta plenară a C.C. al P.C.R. luind in discu

ita activitatea internațională desfășurată in cursul 
anului 1973 de către Comitetul Executiv și Prezidiul 
Permanent al C.G al P.C.R., de către Consiliul du 
Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, a subliniat justețea principiilor care au 
călăuzit șl călăuzesc această activitate precum și 
consecvența și asiduitatea cu care sint de traduse 
în practică. Evenimentele numeroase și importante 
care au ocupat in cursul anului 1973 scena interna
țională au reclamat o atenție și a responsabilitate 
deosebită, cărora linia politică adoptată de statul 
nostru le-a putut face din plin față. Dînd o înaltă 
-apreciere politicii noastre externe, curajoase, revo
luționare, marcată de numeroase inițiative care au 
adus o contribuție de preț la însănătoșirea vieții in
ternaționale, plenara a reliefat contribuția de seamă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
aplicarea consecventa a acestor politici.

România socialistă, urmind liniile directoare sta
bilite de Congresul al X-lea și de Conferința Na
țională a partidului, ie afirma cu o deosebită vi
goare și hotârire pe arena internațională ca un pro
motor al democratizării vieții internaționale militind 
pentru statornicirea unor raporturi de tip nou intre 
toate statele, pentru crearea condițiilor necesare 
unei dezvoltări libere, nestinjenite a tuturor popoa
relor in conformitate cu interesele și voința lor. O 
importanță primordială în relațiile externe ale țârii 
noastre ou legăturile de prietenie și colaborare fră
țească, multilaterală, cu toate celelalte state socia
liste, in spiritul consolidării și perfecționării relațiilor 
de tip nou, bazate pe principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socialist, pe încredere, 
egalitate și respect reciproc în scopul stimulării pro
gresului in fiecare țară in parte cit și a ponderii 
socialismului in ansamblu. In același timp, România 
și-a intensificat contactele cu țările angajate pe ca
lea dezvoltării independente, întărind legaturile și 
formele de colaborare cu aceste țâri, fapt ilustrat 
cu strălucire in special de vizita făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in unele țâri din America Latină. 
Aceastâ vizitâ a constituit o expresie elocventâ a 
solidarității politicii noastre eiterne cu forțele pro
gresiste ale popoarelor în lupta lor împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului. De 
asemeni, țara noastră a continuat sâ-și dezvolte 
contactele și formele de cooperare cu țările capita
liste dezvoltate, cu alte state ale lumii, fără deose
bire de orînduirea lor socială, pe baza egalității in 
drepturi, respectului Independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile interne și avan
tajului reciproc. Declarația comună semnată de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Richard Nixon cu pri
lejul vizitei pe care șeful statului român a făcut-o 
in Statele Unite ale Americii, constituie un exem
plu strălucit de cristalizare a unor lelații interstatale 
pe baza acestor principii și aduce o însemnată con-

unanimă
tribuțta la conlucrarea pașnică, la întărirea încrede
rii și prieteniei intre toate națiunile lumii. Declara
ția reprezintă consemnarea unui moment istoric in 
evoluția raporturilor dintre România și Statele Unite 
ale Americii, reafirmi nd in mod solemn voința co
mună de a dezvolta relațiile romăne-americane in 
spiritul stimei, respectului și avantajului reciproc. In 
același timp, declarația are valoarea unui document 
internațional de mare insemnătate prin hotârirea 
proclamată de cete două state de a acționa pentni 
întărirea rolului O.N.U., ca factor de menținere și 
consolidare a păcii internaționale, de stimulare a 
cooperării și de promovare a normelor dreptului in
ternațional in relațiile dintre state.

Subliniind însemnătatea pe care o prezintă reali
zarea unor măsuri efective de dezarmare, reahrmind 
importanța edificării securității europer.e, dezvoltă
rii unor raporturi de bună vecinătate in Balcani, de
clarația dă expresie concretă unor coordonate esen
țiale a întăririi păcii in lume. Declarația pune de 
asemeni in lumină necesitatea participării tuturor 
statelor interesate in soluționarea problemelor liti
gioase. Dacă țărilor mari le revine un rol important 
in viața internațională, nu este mai puțin adevărat 
că ele singure nu pot asigura cursul nou spre des
tindere, spre făurirea unei păci durabile. întreaga 
evoluție a lumii contemporane arată in mod clar că 
atit reglementarea problemelor in litigiu cit și înfăp
tuirea unei politici internaționale de egalitate și res
pect nu pot fi înfăptuite decit prin acțiunea unită 
a tuturor statelor, a tuturor popoarelor.

România militează cu hotârire - și evenimentele 
anului 1973 au dovedit-o din plin - pentru regle
mentarea pe cale politică, prin tratative, a conflic
telor dintre state. Inițiativele întreprinse de țara 
noastră in vederea încetării ostilităților in Orientul 
Apropiat, pentru trecerea la soluționarea politică a 
conflictului, au fost confirmate de viață și au de
monstrat încă o dată justețea principiilor de care 
este călăuzită politica noastră externă. Considerând 
că aplicarea neintirziatâ a rezoluției Consiliului d< 
Securitate din 1967 va asigura condițiile unei poci 
trainice in Orientul Apropiat, România subliniază 
totodată necesitatea ca la conferința care se va 
desfășura sub egida O.N.U. să participe, alături de 
părțile direct angajate in conflict, și alte state, din 
diferite continente, îndeosebi Africa și Europa, care 
pot să aducă soluții constructive la instaurarea pă
cii și securității in aceastâ zonă a lumii.

Succesele obținute în anul 1973 de politica noastră 
externă confirmă din plin justețea principiilor caie 
stau la baza ei, precum și consecvența cu care sint 
traduse in practică de partidul, de guvernul țării, de 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
neobosit luptător pentru înfăptuirea unei Românii 
socialiste multilateral dezvoltate, care să-și ocupe 
cu Cinste locul in rindul națiunilor lumii.

Luceafărul

TELEGRAMĂ

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

P*eședjnte a| Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Mbcbtae C—

Otauo KriitoncMKâ din România a urmărit 
ca toptaag H profundă mândrie recenta dumnea* 
••«rt «artă iu Statele Unite ale Americii, act cu 

MBBîficații politice, atit pentru prestigiul 
4e an d Rumăiuei in lume, cit ți pentru cauza 
pecs. • iRfcețM umanități.

tepertma prob le Maior abordate cu factorii de
«••«cere ai marii țâri vizitate, ca și strălucitele 
■accese ca cave s-a mc hei at vizita, constituie «ic
tere toe frtMBÎ. Gindima politică a Partidului 
CiMMirt hote, prâeipae de bază ale statului 
wafcu. te căror ooobasii exponent și propagator 
«toți. p-au găsit și de această dată o strălucita 
»>■«■. apiiema re viață. Elogiile care vi iron 
■dus de către ceedncătoai țârii vizitate, man if «s- 
tfeite de » apatie cu care ați fost pretutindeni în
tâmpinat sint ^datoare pai ti a rolul pe care 
Rereărea ■ are m așezarea relațiilor internați o - 
Mie pa Mi tereefi i de pace, de dreptate, de 
respect reciproc, de neamestec în treburile interne 
ate altor Șăi. do omenie, de stabiGre a unor 
principi superioare ie relațiile dintre țări, mari 
■au etici, supradezvoHote sau in curs de dezvol
tare, do Ieșire din certul fatidic al războaielor 
prin dialog și conviețuire pașnică, indiferent de 
caracterul orinduirilor aflate in confruntare.

România se situează, prin străduința șl înțelep
ciunea dumneavoastră, pe un loc de frunte in 
lumea contemporană, chiar dacă noi sintem 
numai 20 de milioane și chiar daca România se 
înscrie numai pe geografia rotundă a vetrei sala 
strămoșești. Tot ceea ce ați expus poporului ame
rican la el acasă, tot ceea* ce ați realizat acolo 
este in beneficiul României socialiste, pentru azi 
și pentru ziua de miine, este in beneficiul păcii 
popoarelor, al istoriei înseși.

Scriitorii din România socotese de datoria lor 
de a vă mărturisi și de astă dată prețuirea și 
dragostea lor fierbinte, atașamentul sincer și sta
tornic față de toate ideile și principiile pe care le 
promovați azi in lume in numele României socia
liste ; ei iși îngăduie să se cuprindă cu intreaga 
lor conștiință creatoare și cetățenească in însăși 
cutezâtoarea conștiință de comunist și român cu 
care dumneavoastră, în fruntea partidului comu
nist, a țârii, deschideți drum larg destinului 
României.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Recent încheiate vizită e to
varășului Nicolae Ceeoșescu. 
președintele Consiliului de 
Stat al R-S- România, în Sta
tele Uai'e ale Americii repre
zintă un eveniment ce are o 
rezonanți istorică atit »ub ra
portul relațiilor romino-ame- 
ricaue cit și al efectelor po
zitive pe planul general al 
relațiilor internaționale. Re
zultatele acestei vizite, con
cretizate In Declarația co
mună aemnată de cei doi 
președinți. In alte documen
te și Înțelegeri bilaterale, de
monstrează încă o dală poli
tica Înțeleaptă a partidului și 
statului nostru, politică inspi
rată și consecvent promova
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. neobosit mesager 
■1 vreni întregului nopor. În
dreptată spre adinei rea prie
teniei și colaborării Intre țări 
și popoare, pentru Suri rea 
unui climat de pace și coope
rare in terna

Fă rin du-se exponentul sen
timentelor de stimă și res
pect față de România și con
ducătorul său. președintele 
Richard Nixon dentara: -Dis- 
liusu! Mustru easpete. dintre 
toți ssBei I de stal din liue. 
a Jueal unul din cele mai 
inse mute rotari ale uuul 
șef de sta! de pa gtato 
prin faptul eă a ilari ansam
blul prob le me Ier mondiale 
eu care «intens cMfruntafi ci 
nu numai pe acelea care eno- 
fruntau pruprla lui tară.- El 
a dat dovadă de înțelepciune 
ll intelepere și a contribuit 
ennrm la deschiderea onor 
dialornri. rare, altfel, ar fi 
rămas, poate torta i se pentru 
laid ea a a a**.

Majori tal ea ziarelor «retri
es ne au comentat pe larg r 
d-osebit de elogios a reaua 
vizită. Ziarul de mare ti ral 
..Washington Poet- seria 
-Declarația romuni semnați 
de președintele Nlxou șl 
de preped lațele Nicolae 
Ceaușescu coprinde |n med 
virtual toate acele principii «n 
linii fundamenta le promovate 
eu consecventă de politica 
extern* a României. Inclușii 
principiul suveranității |! 
Integrititll teritoriale a tu
turor statelor-.

Deosebii de semnificativă 
este ideea cuprinsă Intr-unui 
din editorialele publicate In 
timpul vizitei de ..The Bal
timore Sun". din care renro- 
ducem : -Vizita președintelui

Nicolae Ceaușescu In Statele 
Vuite reamiati americani
lor că lamea in care trăim 
nu e«te • lume a dană, trei 
■an cinci mari puteri, ci a 13* 
națiuni, mari șl mid. flecara 
■ părindo-șl «ut era ni ta tea u 
și inrrijindn-se de fauafata- 
rea eeaaamieă. Intre liderii 
lumii moderue. președintele 
României este nn promoter 
proemiacnt și creator al con
cep to lui de stal nalianal".

Apreciind rapida dezvoltare 
economică a tării noastre, 
ziarul .Washington Star"

Amplă 
rezonanță 

inter
națională

♦

preciza că -România re de>- 
vaită inlr-nn ritm accelerat, 
lapi care B va permite să 
devină un stat avansai din 
punel de vedere I nd ost rial 
ea reali riad de pe neam o 
(Testere economică anual* 
care a si ta rară pe Incul al 
doilea la lume-.

Marile «genții americane 
de Dres* .United Presa In
ternational- și .United Pre»* 
au orezentat eu lux de amă
nunte desflșurarea vizitei 
înaltului sol al oooorulul ro
mân P L“ arăta Intr-un
comentariu al redartari’nl 
său politic ei -In repriale 
rindnri. președintele Rsmăn'el 
a icos ip relief importanta 
faptului e* flecare națiune 
■re dreptul de a-și afirma in
dependența și de a-șl or ră
niră propria viață așa enm 
consideră ea. fir* vreun a- 
mestec din afară".

Ecoul trezit In presa mon
dială de vizita președintelui

Nicolae Ceaușescu ta Statele 
Unite a fost pe măsura aces
tui Important act de politică 
externi.

Tntr-o știre din Washing
ton. agenția de presă sovie
tică TASS relatind despre 
semnarea Declarației comune 
privind convorbirile rom*. 
no-americane. subliniază că 
In cursul acestor convorbiri 
■ a fost abordate relațiile 
dintr* cele două țâri, precum 
și principatele probleme in
ternaționale. ,!■ Declarația 
comună eu privire la colabo
rarea ecoMmică. industrial* 
■I tehnică dintre România și 
Statele Unite — menționează 
agenția TASS — părțile 
și-au exprimat botărirea de 
a dezvolta In continuare 
această colaborare-.

Sub titlul ..încheierea vizi
tei președintelui Ceaușescu 
In Statei- Unite- — agenția 
CHINA NOUA a difuzat, la 
• decembrie un material In 
care «e arată i rNicolae 
Ceaovescu. președintele Con- 
siliulni de Stat al României, 
imprenn* cu tovarășa Elena 
C*aașe«ru. a încheiat vizita 
oficială in S.U.A. |n timpul 
vizitei. Caame«cu și Nlxan 
an avut cen*urtiar1 și au 
«emnal n Deelarație canon* 
«■re .reafirm* prmcioiîle 
ce trebuie «* «ten tn tmza 
drive Mării ia ea nCmtia re a 
retațiitor dintre cele don* 
țări" ,Dr la «ierta preuedln. 
tehij Nixon ta România, ta 
IMi. și a președintelui Ni roi ne 
Cra«*nn ta g.U_A_ In 197b. 
relațiile dintre rele don* 
țări an conținnnt <* -e dei- 
»o*tr- acrie agenția China 
Nr.j* remarci nd. de așerne- 
-en. e* _ta timpul vizitei. 
România fi S.U.A. an in fi ta
rat CowiNal Economic eomâ- 
vo-american*

Organe de presă de mare 
tiral din țări ca R_S F. Iu
goslavia. Franța. Belgia. R.F. 
Germania RS Cehoslovac*. 
JaDonib. R P. Polonă. Brazi
lia. Italia Grecia. Liban șl 
din alte țări au dedicat vizi
tei spații largi, urmărind cu 
legitim interes desfășurarea 
și rezultatele el.

Presa Italiană remarcă de 
asemenea contribuția activ*

Nicolae NicoarS

(Cmttnuart In Ddfflna a 2-a)

unor concepte perimate. O lume modemS, o 
umanitate ridicată la dimensiunile propriilor 
gale opțiuni tehnice nu poate fi edificată cu sorți 
de trăinicie, fără abolirea radicală a acestor con
cepte depășite, infirmate de istorie și condam
nate de toate conștiințele responsabile ale vre
mii.

Politica Internațională a României militează, 
consecvent, pentru un climat eliberat de pre
judecăți, dogme, îngrădiri artificiale sau prac
tici vetuste, pentru un cadru de civilizație în 
care toate țările, indiferent de mărimea sau 
forța lor economică, să-și poată afirma, libere și 
într-un spirit de profundă independență res
pectată, dreptu' la existență și la construirea 
viitorului lumii. Marele prestigiu al României de 
astăzi, imensul respect de care se bucură nu
mele Președintelui Ceaușescu pe glob derivă din 
umanismul politicii pentru care militează cu a- 
tîta abnegație. Recenta călătorie făcută de con
ducătorul statului român in Statele Unite ale 
Americii a constituit o strălucită reafirmare a 
politicii României, exprimată de Secretarul Ge
neral al Partidului nostru cu toate prilejurile, 
în documentele semnate sau în cadrul întîl- 
nirilor avute cu atîția reprezentanți de frunte 
ai vieții politice, economice sau culturale de 
peste ocean. Declarația comună semnată de Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl de Președintele 
Richard Nixon, constituie un document exem
plar de luciditate constructivă șl de responsa
bilitate în fața Istoriei. Distanța care separă 
America de România este încă — în pofida mij
loacelor de mișcare — uriașă. Diferența de o- 
rinduire politică și socială dintre cele două sta
te, fundamentală. Și totuși, aceste deosebiri — 
ca șl cele de ordinul potențialului economic, —■ 
nu le pot împiedica de La o colaborare fruc
tuoasă și cu egale drepturi în toate domeniile 
activității materiale și spirituale, cu același simț 
de responsabilități în fața celui mai înalt o- 
biectlv aj contemporaneității : apărarea Păcii 
și construirea unui Viitor de liniște și creație 
pașnică pentru toți oamenii lumii. In practica 
dintre state, ca și în viața cotidiană dintre oa
meni, mai dăinuie rezidii ale unor vechi și 
condamnabile mentalități, egoisme înguste, bru
talități nej us ti fi ca te. injustiții flagrante, un spi
rit de violență feudală. împotriva acestui arse
nal toxic șl nociv. România a ridicat încă o dată, 
prin Președintele său, steagul luptei pentru în
țelegere. cooperare, și respect reciproc. — sin
gurele principii ce pot da omenirii modeme ran
gul demnității sale năzuite.

Aurel Baranga

13 decembrie 1918

Semnificații 
istorice

Datele memorabile din istoria socială, a miș
cării muncitorești din țara noastră, au intrat în 
ultimele decenii în conștiința poporului, la fel 
de puternic ca și cele din istoria politică a luptei 
pentru unitate și independență națională.

Explicația vine, fără îndoială, în primul rind, 
din concepția materialismului Istoric. în virtutea 
*ăreia faptele cu valoare istorică majoră sint 
numai acelea care exprimă, printre altele, sen
sul unui procea istoric în curs de desfășurare. 
Dar evenimentele de la 13 decembrie 1918 bene
ficiază nu numai de această evaluare teoretică. 
Ele au avut, chiar la data producerii lor, semni
ficații deosebite care s-au îmbogățit neîncetat o 
dată cu dobîndirea a ceea ce numim, îndeobște 
perspectivă istorică.

Se obișnuiește să se spună, în accepția cea 
mai generală, firește, că 13 decembrie 1018 a 
fost o zi de luptă a muncitorimii bucureștene. 
De fapt această luptă s-a exprimat din partea 
proletariatului printr-o demonstrație de stradă, 
deci printr-o acțiune politică relativ pașnică. 
Masele Iși manifestau In felul acesta încă o dată 
— căci asemenea manifestații mai avuseseră loc 
în București de nenumărate ori atît în ultima 
parte a perioadei războiului cit mai ales înainte 
de 1916 — nemulțumirea față de politica guver-
nanlilor. Numai că, de data aceasta, împrejură- 
rile concrete in care se exprimă revolta maselor 
erau deosebite de cele anterioare : demonstrația 
muncitorească avea în față niște guvernanți e- 
puizați de greutățile războiului și practic, in con
dițiile concrete de ia sfîrșitul acestuia, în impo
sibilitate de a rezolva cererile muncitorești, 
destul de modeste dealtfel. Și totuși, muncitorii 
au ieșit in stradă ceri nd să li se mărească sala
riile și să se aducă piine. Arborind lozinci cu 
caracter inevitabil economic, pe care guvernan
ții tot atit de inevitabil nu erau în stare să le 
satisfacă, demonstrația a căpătat n altă direcție, 
de contestare a viabilității regimului existent. In 
fond, 13 decembrie 1918 continua pe 13 iunie 
1916 care, la rindul său, se sprijinea din punct 
de vedere politic, social și moral pe primăvara 
anului 1907.

Această suită de manifestări de masă, cu o- 
hiective diferite, care au fost intimpinate de au
toritățile regimului cu armele de foc. exprimau 
slăbiciunea regimului politic burghezo-moșie- 
resc, incapacitatea sa de a supraviețui, pe „ca
lea pașnică* a luptelor de clasă. Derutați și ins- 
păi mintă ți de larga mișcare de contestare, care 
se ridica periodic din popor, guvernanții Româ
niei au devenit și sîngeroși : după ce au împuș
cat mii de țărani tn 19Q7, după ce au stropit stră
zile Galațiului In 1910 cu singele a nouă munci
tori, guvernul, abia revenit In Capitală după 
anii de refugiu, a ordonat „foc" Împotriva paș
nicilor demonstranți de pe străzile centrale ale 
Bucureștiului. Fiindcă manifestația era pașnică, 
era o demonstrație populară. Impunătoare prin 
caracterul ei organizat șl grandios.

„Sub grindina vorbelor aspre, sub ploaia 
privirilor crunte, 

Greviștii, tn ordine strinsă, cu flamura roșie-n 
• frunte
Pășesc liniștiți înspre „Centru". Șl vin

ca să ceară In cor 
Mai multă dreptate șl pline, să spuie de foame 

că mor.M

De sus. din ■ Teatrului Piață, șl pînă la clubul 
din vale, 

Și dincolo-n Sflnt Ionică, «-aud pretutindeni 
urale. 

O mare de capete-1 strada. Sint sute și sute, 
sint mii 

de robi și de roabe-ale muncii -• bărbați
0 femei și copii".

Așa a reconstituit M. Gh. Bujor, autorul ver
surilor de mal sus, tn singurătatea Doftanei, In
tr-un adevărat poem, publicat In 1933, marea 
demonstrație de Ia 13 decembrie 1918.

In fața acestei mari mișcări populare, guver
nul a făcut ceea ce II dicta spaima de a nu fi 
măturat de valul maselor, așa cum pățise cu 
numai un an șl jumătate mai înainte guvernul 
țarist tn Rusia. Dar. așa cum s-a înHmplat de 
■ titea ori In istorie, și rum se intlmplă șl In 
alele noastre, represiunea violentă împotriva 
manifestațiilor populare se Întoarce împotriva 
guvernanților. împușcarea a peste sută de ma
nifestant! In decembrie 1918. nu numai că nu a 
întărit poziția guvernului, dar i-a mărit si mal 
mult temerile.

Circularele Ministerului de Interne din acel

N Copoi u
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E. Lovinescu: „Istoria literaturii române contemporane"
Lovines cuPașii pe nisip l-au urmărit pe Eugen 

toată viața și mult timp după aceea. Erorile sim
pliste sint tenace și turmula de „Impresionist", 
exactă In 1906, încetase de mult de a fi adevărată 
șl totuși marele critic a continuat a fi judecat cu 
o ciudată persistență prin prisma unei erori de ti
nerețe. Minte rațională și exactă a trebuit să intre 
in conflict cu o metodă de aproximații lirice. Cum 
i-a demonstrat in citeva lucrări recente, Lovinescu 
a Încercat a-$i găsi citeva punete de reper șl mai 
ales a depăși, cum dovedește Florin Mlhailescu, an
tinomiile criticei prin coordonate ferme : sincronis
mul și diferențierea. Lovinescu a fost incontestabil, 
cel mai talentat și consecvent apărător al literaturii 
noi, expresie a vremii sale, iar selecția sa, din 1926, 
confirmată — cu minime retușuri, de evoluția ulte
rioară ; el a fost, incontestabil, cel mai ferm și ne
obosit luptător împotriva unor formule estetice de
suete, necorespunzătoare, ca șl Împotriva unor mo
dalități de glndlre paseiste, retrograde sau enrat 
reacționare, pe care evoluția Istoriei le-a condamnat 
categoric și ireversibil. Polemist la rece, de har și 
idei el a șl exagerat, firește, uneori, aceasta fiind 
parte inevitabilă a oricăror Îndrăzneli ale minții și 
Inimii. Este de mirare doar cum a gindire atît de 
limpede șl o expresie atlt de plastică au putut trezi 
nu numai atitea denigrări — ceea ce e in logica 
luptei — ci șl in răstălmăciri de tot ciudate : faptul 
că ele n-au Încetat dovedește că Și lupta lui con
tinuă.

Imbrățlșlnd epoca 1900—1925, eartea aceasta Înfă
țișează două caracteristici derutante pentru noL Mai 
iutii, ea prezintă ca un lot un sfert de veac care 
nouă ne apare, azi scindat, de soluția de continui
tate a primului război mondial * apoi — corolar — 
perioada Interbelică este aici la începuturile ei, scri
itorii caracteristici ai generației, fiind fie începători, 
fie încă inexistenți. Dacă perspectiva s-a schimbat, 
ca efect al trecerii timpului șt al modificării aper- 
eepției estetice. Idee de bază a. lui Lovinescu, aceas
tă modificare l-a confirmat, attta eîi cate posibil in 
acest domeniu al Imponderabilelor • criticul Însuși 
și-a completat viziunea in 1937, intr-un compendiu 
pe care sperăm a-1 vedea retipărit cit mai repede : 
nu poate exista cultură fără circulația permanentă a 
operelor fundamentate, și lucrările Iul Lerineaeu 
fao parte dintre acestea. N-avem motive să asedifi- 
căm noua periodizare a literaturii noastre, dar acere 
a Iul Lovinescu îșl avea îndreptările sale ații prta 
anul tipăririi (1926) cit și prin faptul viu prin care 
figuri ridicate la Începutul veacului, continuau a fi 
prezente și după primul război mondial, a drept. In 
condiții mult modificate și intr-un nou eunlext li
terar. „Istoria literaturii române contemporane-, m 
avertizează autorul, este o aplicare „a toi ce an sus
ținut în domeniul cultural șl social al Istoriei civi
lizației române", al cărui principiu este, cum se știe, 
sincronismul, adică adaptarea mentalității și sensi
bilității la modificările structurii societății, adaptare 
ce se face prin luptă continuă Intra „forțele revolu
ționare" și „forțele reacționare- sau eele conserva
tive. Cum sincronismul nu este o teorie el un fapt 
verificabil prin toate istoriile literare ale tuturor li
teraturilor, nu-1 vom apăra aici împotriva celor ca 
neagă evidența.

Totuși, citeva precizări la „Istoria civilizației ro
mâne-... Sincronismul, alt nume al legii interdeter- 
minării, a pornit mal puțin de ta legea imitației a 
Iui G. Tarele, cit de la un anume curent ccrielogle 
folosit la noi, între alții, de Gherea și Ibrăilecnu- 
Nu e mai puțin adevărat că ceea ee acestea enun
țau, Lovinescu a demonstrat șl exemplificai. Lăsând 
deoparte deosebirile reale dintre acești trei teoreti
cieni, precum și superioritatea lucrării lui Levineacu 
față de cunoscutul ..Spirit critic».- al lui Ibrăileanu 
— toți trei susțineau necesitatea c valul lei
structurilor românești spre o civilizație nz_- 
dernă, do unde caracterul democrație, progresiei 
al direcției lor critice. Pentru Lovineaeo. intrarea 
României In ciclul modern al evoluției sale a foot 
■n fapt sociologic necesar și foarte bioeveoii, ei 
realizindu-M ca urmare a Influentei hoUritaare a 
factorului extern. Spre deosebire de Oberau M Ee- 
letln, determinantul acestor schimbări au mal era 
Infraa Iruri un, ci. pentra Lavlnenen. na tartor Ideo
logic cultural. Această eroare evidentă șl teaare. P" 
care Z. Ornes a nnmegte „caracterul aMirtpattv ai 
ideologirului asupra economicului- Ip. 23ț, va area 
ecouri repetate șl In „Istoria literatorii^." Lavioeseu 
n-a negat raportul necesar dintre lafrastroetort 
fenomenul suprastructural la ansamblu, dar a to- 
varsat termenii ecuației. Eroarea

de a Ineepe studiul literaturii, Lovinescu începe prin 
^fixarea fanduluj sentimental și ideologic al epocii 
din care s*a  desprins**.  Prin urmare, Lovinescu lese 
din sfera criticii metafizice care susține existența 
unor valori imuabile, apărute in afara societății, 
trăind dincolo de Istorie, în empireul abstracțiilor, 
și, in fond, rupe re idealul clasicist al lui Maio- 
rtscu, clasicismul presupunind tipuri eterne, modele 
fixe și reproducerea acestora la nesfirșit. Este sigur 
eă critica marxistă nici nu poate intra in discuție 
re critica metafizică, a valorilor suprasaclale, su
pra is teri ee și eterne, fiindcă oriee discuție, pentru 
a fi posibilă, presupune citeva adevăruri comune. 
Din cete citate miei nu reiese că toate valorile s-ar 
ac bimbo aniomat re epoca — fapt Infirmat de Isto
riile titerarc — ci doar că unele rămîn, dar, Jude
cata de valoare ișl schimbă motivația in raport de 
uenaibUitatea estetică schimbată, valoarea fiind re
confirmată. de a receptare nouă, cind nu este o 
simplă Monerrație prin rutină, atunci opera e O 
piesă de mnxeo fără valoare activă. Un creier care 
să prindă doar emanațiile beta ale valorii în sine, Izo- 
Undn-le de sentimental valorii, Ideal estetic etc., 
iară aa s-a inventat, iar cei ee se decretează pe ei 
in0și v&larotfori, n-aa simțul ridicolului. Combă
tând un asemenea ponei de vedere (Mi hal ac he Drago- 
mlrasro) ee pleea de la principiul unul frumos uni
versal pi neschimbător, Lovinescu acria In cel de-al 
doilea votem. _Frelația criticei literare- : „această 
estetică e antitetică poziției lucrării de față, în care 

moosaem un lrumoo «universal» ci o serie 
epae ale frumosului izvorî te din convergența 
factorilor unei ei vili za ții anumite ce-l deter- 
mtet- (voL 2 pag. 151 — cităm din ediția

tău

Vnreă).
S£ eu tert asupra Isaliril valorii estetice

Ar câtre La ii»» Mm — aceasta s-a tot fâcut, de pe 
pmriifl Aivene — d să reeitim delimitările eriticu- 

relmm. față de „Micul tratat de oste
al Imi A dorea, aemxat de „exces de di- 
ktatml trăieple im linul clasei sale sa- 
■■M săa, al epocii sale, al omenirii 

mm poate fi sere din timp și spațiu ; 
"tie al maar agenți dileriți, el nu 
ErmȘe." Dmpă ee reamintește că 
aa aehoieoc confundate cu eele- 

bl : „dar, nu e mai puțin ade
la liate generală, In baza unei 
■ de toate aceste valori.- Din 
l, Aderca tinde nu numai da 

li atehâaața morală a epocei sale, 
a-. 0 ; MO. Prin eliminarea 
iiiand Lovinescu, Mnu-| râ- 

Oacrene la vid, iar artei Iul 
jos frlvaL" Că este alei — 
— a oancradieție, este ade- 

a aaallxat statematie această 
Mai doar o eaastatăm. A#a. M. 

ed urând opera da persana- 
Irt. ujaugw la ea ocluzia ne- 
fl ; luX) aberație la eare aa 

teri de -teul șt apera- tra- 
I oriMeatu «pune • «A disocia 

It In tsadeooam perMaaliiatea 
■anâ. a a tzoia deci de 
de tenie aderențele ri 
fetfcrare. eu earn ne-aa 
Ifarf reculaianl simțu- 

operete 
șt aiM

Publicăm in acest număr imagini din Bucureștiul de ieri și azi, iar In paginile 4-5 un 
re porta j-anchetâ despre trecutul 51 perspectivele de dezvoltare urbanliticâ ale Capitalei.
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HORIA ZILIERU
Orfeu 
plingind-o pe Eurydlce

Editura Albatros, 1973

Amplă rezonantă internațională
(Urmare din pag. I)

a șefului statului român la 
instaurarea unor raporturi 
noi tn viața internaționala. 
De altfel. Italienii cunosc pe 
larg statornica sa preocupare 
în această direcție grație ce- 
lof trei volume de .Sri- 
eri alese- ale președintelui 
Ceaușescu publicate de editu
ra „Calendarin'1. Recenta vi
zită In Statele Unite consti
tuia o confirmare și o con
tinuare ■ acestor preocupări. 
Martori oculari al desfășură
rii vizitei, corespondenții zia
relor „La Stampa", .,11 Mes- 
sagero", „Corriere de la Sera" 
șl-au informat cititorii pa 
Larg șl In termeni elogioșl.

Agenția italiană A.N.S.A. 
scoate în relief faptul că 
„Importanta serie de convor
biri ale președintelui N colae 
Ceaușescu cu președintele 
Nixon șl re alți exponent! ai 
vieții politice șl economice •- 
merlcane este destinată să 
pună bazele unei mal atrînse 
colaborări Intre România și 
Statele Unite-.

Vizita a-a bucurat de 
ecouri favorabile și In Anglia. 
Referindu-se la documentele 
semnate cu acest prilej. 
„Daily Telegraph" consem
nează : «.Cei doi președinți au 
semnat o declarație comună 
de principii pentru continua
rea bunelor relații dintre ță
rile lor. In care se subliniază 
abținerea de la folos’rea for
ței sau de la amenințarea cu 
forța-, iar „The Guardian- 
conchlde : „într-o declarație 
de principii menite să guver. 
neze relațiile dintre cele două 
țări, cel doi președinți au 
lansat nn apel ca toate statele 
să aibă dreptul la dezvoltare 
pașnică, libere de amenința
rea cu folos’rea forței-.

Rfispunzlnd Interesului pe 
eare lapnnezii l-au manifestat 
față de vizită, presa niponă, 
radioul și televiziunea din 
această tară au comentat-o 
pe Larg, pozitiv. Ziarul de 
limbă engleză „The Japan 
Times" preia în comentariu! 
său extrase din cuvintarea 
președintelui Nixon In care 
acesta scoate In evidență con
tribuția excepțională a con
ducătorului României la so
luționarea unor probleme In
ternaționale de primă imoor. 
tantâ. dialoguri, care, altfel, 
ar fi rămas poate. închise 
pentru totdeaona-.

Un alt influent 21ar japonez. 
„Mainiki Daily News", co- 
menfind rezultatei» convorbi
rilor politice dintre cei do! 
președinți, subliniază ideea 
fundamentală că „problemele 
lumii contemporane nu pot fl 
Mluțlonate doar de un grup

limitai de state-, că la aolu- 
ționarea lor sint chemate 
să-și aducă contribuția toate 
cele 150 de națiuni mari, 
mijlocii și mid. care formea
ză marca comunitate a po
poarelor lumii.

Ziarele braziliene „O Glo
bo1* și „Journal do Brasil- au 
dedicat pagini speciale vizitei, 
personalității proeminente a 
președintelui Cesușescu. rea
lizărilor remarcabile obținute 
de poporul român In edifica
rea unei noi societăți.

Influentul cotidian parizian 
„Le Monde- și-a informat ci
titorii. scoțînd In evidență 
faptul că președintele Ni cotea 
Ceaușescu -a pledat |n favoa
rea unei largi participări a 
țărilor mici la efortul ee m 
face pentru stabilirea păcii Iu

f punct și virgulă

(uu la

Despre critică
Doud sin! funcțiaaHe U oare, hi ul

tima analiză, poate fi red a 3 orice act 
critic _• de ierarhizară ft da i adm mare. 
adică fie de a atribui obiectului supus 
criticei locul ce i «• ca vine, fie da a-1 
ajuta id-l obțină.

Ambele aceste funcțiuni ee exercită 
prin intermediul dinamicei spirituale 
a judecății, conform căreia punem m 
ordine șl înzestrdnt ea bead rațională 
fenomenul subiectiv al impresiei cart 
este totdeauna primul impact prin care 
opera criticată ne atacă.

Intrarea in acest l^nț al procesului 
psihologic destinat sd provoace soluția 
critică presupune, ca element liminar 
indispensabil, o totală sinceritate și — 
In stare latentă — acest element este 
inerent oricărei personalități care a- 
bordează o operă de artă cu intenția 
de a o judeca, adică oricărui critic. Cu 
alte cuvinte acesta știe sau crede cd 
știe — deocamdată pentru sine — ed 
opera respectivă este buni iau este 
rea. Dar de aci ji pini la a face pu
blică părerea ta intervin In demersul 
critic o sumă de considerațiuni exte
rioare primei și nudei convingeri ceea 
ce alterează citeodati soluția criticd 
ostensibi/d. Aceste considerațiuni exte
rioare pot H legate de relații persona
le, notorietate, opinii prestabilite, lipsă 
de curaj, neîncredere In sistemul pro
priu de apreciere. Ele creiază criticu
lui o jenă, o încurcătură derivată din 
sentimentul intim ed este pe cale să 
trădeze postulatul imperativ al since
rității sau că, dacă se Incdpdțineazd 
sd-l salvgardeze, riscă să-și atragă de- 
zagramente fundamentale. Spre a ieși 
din acest impas — căci criticul simte 
nevoia sd-fi dea cel puțin «ieși con

știința vort abeo'ute ssucentAti — el se 
dedă unei opcuțu fastidioase ți com
plicata pe cere cr. putea-o jocul
secund al sinceri ti ții. Prta acest 70c 
criticul — vorbesc da aa critic preo- 
cvpa« de împilarea ea nat «w de aaal 
de cuucd rea credz-ți — iș*  confec
ționează o covrig ger» artificială care 
întemeiată pe date psihologice false 
fast rac A, ia ochii lai. înfățișarea sîa- 
ceritâții. Criticul devine sincer pris 
autosugestie. Această stare el o obține 
datorită «sai trapa Zi v prin care Ixgrd- 
mddește deasupra impresiei genuine 
ai hățiș inextricabil da vegetație sub
til — filozofardă sub care criticul pier
de legătura cu adevărul sau rd mai 
dedesubt. El amintește atunci. Intr-un 
fel. de Tartari» cars nbtumind din 
greșeală paravanul exclamă animat de 
o perfectă bund credințd : »,Mon Dieu, 
fai renversa la mumiile".

Devreme ce criticul a icdpaf de ser
vitutea pe cart i-o impunea legătura 
cu sinceritatea primari indbuțitd acum 
sub alcătuirea de formulări care de 
care mai sclipitoare, criticai orbit dar 
sincer, de data aceasta, insd, sincer de 
o sinceritate de plan sapravenit. poate, 
grație acestui foc secund al sincerită
ții, să vadă |i ceea ce nu este. Si de
oarece consideratiunile exterioare ope
rei — con mnet urile — slnt diferite df 
la critic la critic, soluțiile antice di 
feri si ele in funcție de cele dinții

Cea mai puternică dintre considera 
țiile exterioare care viciază fi defor 
mează judecățile critice este notorie
tatea tinzind să dețină In ordinea ar
tistică locul pe care in ordinea mate
rială !l ocupă marca de fabrică. Dar 
pe cind marca de fabrică Iji poate rea
liza destinația de a garanta calitatea 
căci patronează produse seriabile do
tate cu însușiri ușor decelabile fiind

materiale, notorietatea «■ poate face 
același serviciu in domeniul artei unde 
fiecare operă este sa snicaf nerapor- 
tnbil la «a prototip și deci potrivnic 
unei inserieri. Totuși notorietatea, u- 
mrpind o demnitate care nu i se cu
vine. turbură actul critic, devenind sub 
condeiul unora dintre critici o cauză 
de valoare deși intr-o ordine logică ea 
trebuie id fie numai un efect al aces
teia. Pe acest parcurs nu-i de mirare 
de a ie fi ajuns la afirmația că In artă 
nu există valoare in sine pi. in tot ca
zul, capătă oarecare sens butada acelui 
notoriu scriitor care se „tinguia- : .^4 
trebuit sd treaed 25 de ani pind am 
constatat că literatura mea nu are nici 
o valoare dar nu mat era nimic de fă
cut : devenisem, intre timp, celebru".

Acestea sint parte din forțele care 
pun in mișcare aparatul ce furnizează 
unora dintre critici justificarea morală 
intimă spre a emite evaluări dintre 
cele mai injuste la care au parvenit 
fiindcă in mod aprioric și-au propus 
sd parvină Adăugîndu-se confrațtlor 
de care s-au lăsat influențați ei în
groașă masa care determină notorie
tatea ți astfel transmit mai departe 
cheia prin care jocul secund al since
rității se opune cu succes sincerității 
Drimare. Se produce, printr-un fel de 
dedublare, scindarea subiectului jude
cător și, pînă la urmă, abandonarea 
noziției care ținea de sinceritatea pură. 
Este momentul tn care sinceritatea 
supravenită în aceste condiții o detro
nează pe cea originară. substitute- 
du-i-se. Criticul In personalitatea că
ruia s-a produs substituirea a devenit 
un pervertit perfect. Jocul secund al 
sincerității poate să înceteze.

Constantin Chioralia

Dacă nu este reprezentantul cel mai 
proeminent al poeziei de ceremonial, or
nament și artificiu, Horia Zilieru ocupă 
Insă, cu siguranță unul dintre cele mai 
singulare locuri in ansamblul acestei lar
gi orientări lirice. Folosindu-se de un re
pertoriu poetic intrat în categoria bunu
rilor culturale, așadar nu intr-un sin
gur caz resimțit ca vetust și epuizat, 
trecîndu-1 însă printr-un tratament ce 
țintește a-i reda o existență nouă tocmai 
prin acceptarea si accentuarea valorii 
convenționale și decorative, poetul iși al
cătuiește un propriu univers de rafina
mente și prețiozități, In care elementele 
convocate și-au pierdut funcția dinții, 
„naturală", «-au dematerializat pină a 
deveni apte de combinări inedite. Departe 
de a fi un restaurator de relicve, Horia 
Zilieru are mal degrabă o atitudine de 
iconoclast, manifestată însă In forma sub
tilă a excesului de pioșenie ; căci fervoa
rea și zelul nemăsurat se înrudesc adese
ori cu pornirea distructivă * originalitatea 
poetului constă in substituirea ironiei, a 
persiflării, a cinismul'ii ori a sarcasmu
lui ca obișnuite procedări poetice revita- 
Uzatoare prin adorație. Imensul depozit de 
recuută timi QJi-tâ, căruia in penultima 
culcau efemere, 1972) 1 se adă
uga un iux tubsiarțr * de termeni arhaici 
specifici povu« .,tra<- ..onaliste", formați
unile sintactice de evidentă descendență 
barbiana, ritmurile foarte diverse, alter
nate cu o suspectă dezinvoltură, toate a- 
ccatea sunt in poezia lui Horia Zilieru 
simple materiale de lucru și este intere
sant de observat că poetul râmlnedecele 
mai multe ori indiferent față de Înțelesul 
inițial, impus de timp și răspindire, domi
nantă fiind voința de Întemeiere a unui 
U1L Cutare poem, spre pildă, amintește 
da Baeovia. aar impresia este înșelătoare, 

aensul u- 
un gust

KfiBctoare : 
J gt muzici

• poAoare r șl pene ard In 
/ In ocmi orbi visind 

agreimragj aeru-n otra- 
eu Kznințele ascunse) / In 

reștejindu-și frunze / In ri- 
BKBte da sărat, bolnavă, i Și curg din el 
*oie de rășină, t etamine bat In oasele-mi 
b-tera / gi pierd în pil p ii re de candoare 1 

atomi — gl trupuri se Înclină. ! 
Pnz spinii lunii dreaptă In pierzare / fîșii 
de suflet spluxură tn vină / sporind în 
urne pulberea divină, / și-un clopot mut 
tngsețui pur ni-1 doare. / Și-o apă grea ii 
varsă tn canale / tirziu pe subt funingini 
ee apasă / — zăpezile din singe, val mi
reasă. / dne la bea cu-orbitele lui goale ? / 
8td> prapurii penumbrei le țin trează / 
edderea tandră-□ moale Izbăvire / și frunți 
de eeară-neet peste clavire i între pendule 
moarte aiurează—- (Asfințitul crinilor). 
Voâum antologic, cuprinzi nd o selecție din 
&!ursele patru cârti ale poetului (Orfeu 
tedrUtetit. 1M8 ; Iarna erotică, 1969 : Um- 
hra paradhaJui, 1970 ; Nanțile efemere, 
IFnj. Orfea plin*1nd-a  pe Eurydlce subli
niază această tendință spre muzical și va
poraș : erodes lui Horia Zilieru este de fapt 
• pwâ galanterie, desprinsă de orice conți
nut msterlaL Exaltările poetului sunt reci, 
•ennxalitatea dispere sub pudre și podoabe, 
bnagimla femeii sunt doar pretexte pen
tru stringerea de mari buchete imagistice 
din care se aud Insă trădătoare clinchete 
de cristale ciocnite, căci nimic „natural" 
au este aici. Rămlne doar gestul reverențiog, 
amplificat șl descompus în cele mai fine nu
anțe, mișcarea fiind încremenită intr-un 
tablou savant : „Fiole crinii nu mai sparg 
in vene / In orga cu obsesii muzicale. /

RĂSPUNS
Tn loc de orice alt răspuns la adresa penurie! 

și insinuării agresive, reproducem acest splendid 
poem scris de Tudor Arghezi, — heraldică fla
mură. pavăză $1 sigiliu-

Virgil Teodorescu

Poate că este ceasul
Poate ca este ceasul, de vreme ee «coboară 
Dfn arbori toată frunza ce-a fost și strălucit. 
Să ne privim trecutul In față, liniștit.
Cind urma Iul de umbră începe să ne doară.

Și fără umilință șl fără de mindrle.
Să ne-smlnllm In noapte, de noi. din Hr !n fir. 
$1
In

să privim zigzagul, pe stinci. de tiblșir. 
ca re-și puse pasul fragila mărturie.

o . _____ .
Ctnd răstigniți, elnd slobozi șl mari și-adesea mlcf. 
Păstori de crizanteme, profeți pentru furnici. 
De-asupră-ne vulturii pluteau In cer albaștri.

zi mărunți, o noapte aprinși cu foc de aștri.

Si de ni-z rupțl genunchii de căile spinoase. 
De ce pentru-nlriMare să fie fn! cr»-fl fost ? 
Nu-I toamnă ? Să ne facem din nnl nn adănost 
Și s adunăm deșertul la cald, pe Ungă case.

Să luăm cenușa stinsă pe vechile altare. 
Să-i dăm din nnu văpaia și un fum mai roditor. 
S-n-mnrăqflpm. sămtntă, pe șesul viitor 
Nădăjduind culesul tirziu. cu întristare.

stau îngropat în cărnuri de petale, / ca-n 
ochiul mării palida selene. / Plantația 
obscură-n stinse sere /ceara și mierea ne 
va bea în febre / și-n plajele fără polen, 
funebre / concertul gîtului de lebezi piere. 
/ (...) / Un planetar nisip încet astupă / 
In teascul viu hemoragii de aur, / logod
nice cu pârul lung de laur / otrava îmi 
aduc în vechea cupă. / Și cineva din ma
gice pendule / cu lanțurile prin infern 
întoarse / privește scufundarea de celule, 
— / fluturi de vid cu sărurile arse. / 
(...) / Instinctele In flori o punte-nvie, / 
Eurydice mă urmează goală / și coborîm 
pe-un fir într-o gingie, / unde izvoare 
lumii torc beteală. / Cadavre pe ghețari 
de-ntunecare / în aburii de mirt și psalm ne 
poartă, / spre raza de obîrșll. La o poartă / 
aprinde crinul alba luminare1* (Cealaltă 
naștere). Maiestuoasă și solemnă, câutin- 
du-și acordurile pure în somptuoase însce
nări imagistice, tinzînd de fapt către eteric 
printr-o abundență de materii rare și pre
țioase, poezia lui Horia Zilieru trăiește 
printr-un fabulos al artificialității hiper- 
bolizate ; iar volumul său cuprinde cu pa
tru poeme mal puțin decît frumoasa cu
legere La Gulrlande de Julle oferită de 
ducele de Montausier fiicei marchizei de 
Rambouillet

ANGHEL DUMBRÂVEANU 
Singurătatea amiezii

Editura Facla. 1973

Prețiozitatea se află și la baza poeziei 
lui Anghel Dumbrâveanu, dar aici sub for
ma declamației curtene pusă în mișcare 
de o retorică încetinită In ritm pentru a 
scoate efecte grave din afectarea simpli
tății : „Atit de dea mi-am spus că e tir
ziu, / Că anii Îmi răpiră mirarea vorbirii,/ 
Că vine mereu cineva, noapte de noapte, / 
Lulndu-mi femeia / Și ducind-o-n uitare. 
A trebuit / Să caut 
singur am fost / Pe 
cioplind chipul iubit / 
vint / Șl nu mai pot 
Aș vrea să spun, om 
«ști, vino pe mal să 
avutul : puterea de-o merge. / De-a privi 
și-a numi ce glndesc.- Grația șl eleganța 
Intri In mecanismul interpretării, aparțin 
unui stil ; emoția este a spectacolului, 
privit In întregim», nicidecum exprimată 
direct. In fond, această poezie tinde către 
un regim de pastorală, In care esențial 
este rafinamentul, și a-i reproșa caracte
rul artificial, convențlonalitalea, accentele 
languroase, idilismul și poza Înseamnă 
a supune unei judecăți nepotrivite si ex
clusive Nu e fără importanță să arătăm 
că opoziția comună dintre poezia „vita
lității" și a forțelor elementare Însuflețite 
de un viguros elan supraindividual și poe
zia Întemeiată pe o regie atentă, pe o re
distribuire de termeni și de accente, este 
numai de suprafață, susținlndu-se printr-o 
simplă distingere de material poetic. în 
realitate, sursa ambelor orientări se gă
sește Intr-o sugestie livrescă, într-o „op
țiune" culturală, mascată Intr-un caz, vă
dită în celălalt ; căci așa-numitul proces 
de „restaurație a lirismului", determinant 
pentru cursul de pînă acum al poeziei 
noastre post-belice, a fost mai ales un 
fapt de ordin spiritual, nicidecum unu] de 
sensibilitate ori de natură expresivă ; și 
abia privind lucrurile din această perspec
tivă vom înțelege mai bine profunda ori
ginalitate a poeziei românești actuale, 
„dezvoltată" în afara obișnuitelor ..legi" 
ale evoluției poetice, de unde și senti
mentul — de atitea ori și de atlția ex
primat — al dificultății de a se desemna 
o „desfășurare". Ceea ce, desigur, nu în
seamnă cu nu ar fi existat una ; iar „în- 
șirările" nu pot înlocui „explicația", des
crierea de forme nu se poate dispensa de 
revelarea unui sens mai general, decît ac
cepted inacceptabila înțelegere a „specifi
cității- ca factor de imobilitate. Pentru 
poeții viziunilor grandioase, al „întoarcerii 
la izvoare", fundamentală este încrederea 
în virtuțile, considerate magice, ale „fon
dului" care devine însă mai mult un in
termediar al poeziei decît un obiect fas
cinant, așa cum pe la jumătatea deceniului 
al șaselea erotica slujea de pretext pen
tru eliberarea lirismului ; convențional 
aici este Interesul pentru anumite teme și 
motive, atracția aceasta fiind ea însăși 
semnul unei maniere Mai „organică" și 
mai „autentică” va fi, paradoxal, tocmai 
poezia năzuind către ..stil", al cărei efort 
de constituire a unei „regiuni poetice” 
imaginare se valorifică Intr-un sistem uni
tar. „Arta" este aici punct Inițial, urmînd 
a fi integrată tn rezultate șl nu dedusă 
din ele și este de remarcat că renunțarea 
la „naivitate- reprezintă de fapt un cîș- 
tig In ordinea „sincerității". Manierist, An- 
ghel Dumbrâveanu nu mimează naturale
țea, elegiile sale exprlmlnd o neascunsă 
voluptate a elaborării poetice robite unui 
ideal de perfecțiune : „In cartea a patra 
după natură, / Poetul din vechime se o- 
prise din scris / Lulnd pensule moi, / Cu
lori preparate anume / Șl vase cu rouă 
de flori. / «Aici, îșl spuse, vom imagina 
un lac de safir, / Lingă care vom înfăp
tui din respirările serii / O casă pentru 
femeia iubită. / Vom «trlnge Vreascuri să 
aibe căldură, / Piei de vlnat și fructe de 
codru / Apoi vom trece cu barca pe celă
lalt țărm / Și-o vom aduce la noi t La 
jumătatea acestei cărți / Pe care o scriem 
cu viața ce ne-a mai rămas, / O vom a- 
duce / Să ne stăplnească durerea și vi
sul». / Mal departe nu ni se spune ce 
s-a-nflrriDlat. / restul filelor rămăseseră 
albe / Să fi schimbat el bucuria de-a 
scrie / Pe bucuria de h trăi ?“ Intr-o ca
dență monotonă șl voit prozaică, poeziile 
lui Anghel Dumbrfiveanu drapează In fal
duri largi profilul unei hieratice așteptări 
destrămată totuși In prea multe fire pentru 
a fi întotdeauna și elocvent ; prin lipsa de 
concentrare, ca șl prin ambițiile In sensul 
abstractizării, efectele vizate sunt com
promise șl ceea «e ar fi trebuit să impre
sioneze sfîrșește adesea prin a deveni su
părător, podului flindu-1 încă străină 
arta de a ft laconic

mereu. / Mai mult 
malul unei ape. 

In lemnul unui cu- 
aă strig. Arătare, / 
sau pasăre / Dacă 
vorbim. / Iatâ-mi

Mircea lorgulescu



confruntări actuale
Pornind de la funcțiile literaturii» Din nou despre esența criticii

De maL bine de două milenii, filozofii șl es
teticienii s-au întrebat mereu care au fost 
factorii ce au putut contribui la apariția crea
ției artistice. In felul acesta, fiecare dintre 
noi a aflat pe parcursul timpului că arta s-a 
născut din joc (Schiller), că ea a fost un act 
de ceremonial intr-un stadiu Inițial al civili
zației care se confunda cu poezia (Vico), că 
este, produsul unui proces complex de subli
mare a unor dorințe refulate In viața cotidiană 
(Freud) sau că s-a configurat în înauși pro
cesul muncii (Engels).

întrebările despre originea artei apar astăzi 
din ce în ce mai rar, deși ele nu au obținut 
niciodată un răspuns capabil să întrunească 
un consens unanim. Locul lor a fost luat de 
altele mult mai neliniștitoare, privitoare la ro
lul creației literare în sfera civilizației con
temporane sau, mai exact, la faptul dacă 
aceasta își mai justifică existența. Interogația 
despre originea artei s-a deplasat în felul 
acesta spre funcționalitatea ei in era tehnicii 
moderne, pentru a se extinde în cele din 
urmă asupra destinelor sale viitoare.

Faptul acesta demonstrează de Ia început că 
Influența pe care a exercitat-o literatura asu
pra societății pe parcursul timpului a supor
tat numeroase modificări de la o epocă la 
alta. Acțiunea directă a scriitorilor asupra pu
blicului a fost, la rîndul său, mai mare sau 
mai mică, în funcție de conjunctura creată de 
anumite forțe social-politice. Interesele ma
jore ale acestora au Impus adeseori angaja
rea oamenilor de litere intr-o largă mișcare 
strategică de ciștigare a adeziunii popoarelor, 
dar in același timp, etapele de stabilizare au 
permis renunțarea totală la sprijinul scriitori
lor. Poziția socială a scriitorilor englezi din 
secolul al XVIII-lea este cea mai elocventă 
In acest sens. In lupta angajată pentru cuce
rirea puterii intre Whig și Tory, oamenii de 
cultură au fost investiți cu funcții foarte im
portante. J. Locke a fost comisar la curtea 
de apel și camera de comerț, Steele a deținut 
o demnitate similară La serviciul de timbre, 
Addison a fost secretar de stat, Grațville a 
fost ministru de război, Prior a fost® amba
sador, iar Defoe a avut misiuni politie® da o 
mare importanță.

Dar în momentul !n care cele două partida 
yi-au consolidat puterea, atît Defoe (Whig) cit 
și Swift (Tory), ca să nu mai vorbim de cei
lalți, au fost demiși din funcțiile de stat și 
i-au retras la țară, unde și-au scris în liniște 
operele literare. Cazurile acestea nu au fost 
unice șl nu s-au petrecut intr-o singură țară. 
Se știa doar că Frederic al II-Iea l-a folosit 
o anumită vreme pe Voltaire ca sfetnic per
sonal, Diderot a fost consilierul Ecaterinei 
a Il-a, iar Goethe a fost o viață întreagă mi
nistrul cel mai abil al ducelui de la Weimar.

Scriitorii au fost întotdeauna priviți ca 
niște membri ai unei cetăți, ai unei țări sau 
a unui imperiu. Operele lor au fost conside
rate bune sau rele nu numai In funcție de va
loarea lor estetică, ci și de influența binefă
cătoare sau nocivă pc care o puteau avea asu
pra publicului. Criteriile acestea au funcționat 
cu multă rigoare, fiind aplicate atît de con
ducătorii de state, cit și de esteticieni sau 
critici.

Nu se poate trece cu vederea că și un filozof 
de talia lui Platon nu accepta in Republica sa 
pe acei oameni de litere care nu slujeau prin 
operele lor interesele cetății.

Nu este mai puțin adevărat că efectul pu
blic profund al unei opete literare nu are în
totdeauna un caracter imediat. Funcția ex
plozivă a unor opere ca Scrisorile filozofice 
de Voltaire sau Emile de Rousseau se explică 
prin receptarea lor într-un climat revoluționar 
cu puternic caracter antifeudal, în vreme ce 
un roman ca Werther sau Noua Heloiză au 
avut șansa unui curent de sensibilitate lacri
mogenă care plutea In atmosfera epocii. în 
numeroase alte cazuri, unele opere literare ca 
acelea ale lui Shakespeare sau mai tîrziu, ale 
lui Proust, Kafka si Joyce, au ciștigat o ce
lebritate tardivă, determinată de anumite mu
tații in sensibilitatea publicului și gindirea fi
lozofică și estetică a vremii. Mai mult» se știe 
doar că universul concentraționar din proza 
lui Kafka nu a fost înțeles in tot tragismul 
său profund decît după experiența prilejuită 
de cel de-al doilea război mondial.

Claude Roy observa Insă pe bună dreptate 
că există și unele accidente istorice care fac 
ca unele opere literare, elaborate de multă 
vreme, să vadă lumina tiparului Intr-un con
text nepotrivit. Faptul acesta le poate aduce 
într-un contratimp involuntar cu anumite eve
nimente de care nu sint legate In mod direct. 
Pierre Ronsard a scria Sonetele pentru Elena 
la puțină vreme după tragica noapte a Sfin- 
tului Bartolomeu. Descartes a realizat Trata
tul despre pasiuni în plină Frondă, iar Romain 
Roland a scris Au-dessus de la melee (1914) 
lntr-o etapă cînd declanșarea primului război 
mondial impunea alte criterii de valorizare ■ 
comportamentului uman. Contextul istoric nu 
era, așadar, favorabil pentru înțelegerea adec
vată a unor opere, atunci cind sint umbrite 
de anumite evenimente cu care acestea nu au 
O legătură directă.

Pornind de la un criteriu lstorlst și dialec
tic, cercetătorul german H.R. Jauss punea in 
circulație conceptul de Erwartungshorizont, 
timpul de aclimatizare a publicului cu anu
mite opere constituind un factor fundamental 
pentru înțelegerea funcționalității lor sociale 
autentice.

Timpul Istoric nu este însă un criteriu sufi
cient pentru aprecierea ^sferei de audiență pe 
care poate să o aibă o anumită operă lite
rară. Aristotel scotea 4n evidență funcția ca- 
tarctică a creației artistice. Ea este relevată și 
pe parcursul secolului luminilor. Horațiu fă
cuse din principiul utile dulci un criteriu de 
judecată a scriiturii literare. Același princi
piu de moralizare și provocare a plăcerii este 
susținut și de Moliere, Corneille și Racine.

Aproape două secole mai tîrziu, G. Asachi, 
V. Alecsandri, I. Heliade Radulescu etc. con
sideră șl ei că teatrul este o școală a mora
vurilor, o amplă tribună de luptă pentru com
baterea relelor din societatea in care trăiau. 
Intr-o altă epocă istorică de sporire sensibilă 
■ antagonismelor sociale, un subtil dialectician 
cum a fost Brecht demonstra că nici plăcerea 
estetică, nici sfera de influență asupra publi
cului, nu se pot Întemeia doar pe valoarea 
în sine a operei si capacitatea de receptare a 
cititorilor. Cititorul nu este nici el un model 
abstract, ci, la fel ca șt scriitorul, un ins an
gajat in întreaga strategie culturală și politică 
a unei societăți, supusă unei determinări isto
rice. Este de domeniul evidenței că altceva ve
deau spectatorii proletari și antinaziștl in 
unele opere ale lui Brecht ca Ascensiunea Iui 
Arturo Ui, Cel care spune da și Cel care spu
ne nu sau Cercul de cretă caucazian și altfel 
erau receptate aceste opere de publicul care 
avea aJte idealuri politice. Și cînd Brecht iro
niza tipul de artă culinară de mare succes la 
un anumit gen de public, ușor impresionabil 
față de latura emotivă a creației literare, el 
avea în vedere un alt canal de comunicare pe 
care se bazau relațiile dintre autor și public. 
Acest canal de comunicare este reprezentat de 
zona rațională a vieții noastre psihice, deci de 
acele componente ale conștiinței care au o efi
ciență mai mare în transformarea unei idei în 
acțiune. Or, literatura militantă nu urmărește 
doar să producă bătăi mai frecvente ale ini
mii, ci să creeze acea stare a conștiinței pozi
ționale a cititorului, gata să se angajeze in
tr-o autentică bătălie pentru împlinirea unui 
program, ia care aderă o societate intr-un mo
ment dat al dezvoltării sale istorice. J.P. Sar
tre preciza în eseul său Pourquoi ecrire că 
„A scrie însemnează a dezvălui și, in același 
timp, a propune (opera) ca o sarcină gene
rozității cititorului". Tot același ginditor re- 
1 arcă faptul că prin actul de lectură nu nu
mai scriitorul este angajat prin transmiterea 
mesajului operei sale, ci și cititorul care o re
ceptează.

Pe această cale, Imperativul estetic desprins 
din opera literară, se întilnește cu cel etic, 
ca și cu cel politic. Pactul acesta dintre autor, 
operă și societate nu se poate baza decit pe 
un climat de libertate. Tot Sartre dădea drept 
exemplu cazul unui scriitor francez de talent 

care aderase La nazism și Încerca sA impună 
poporului său. convingerile sale nocive. Dar 
într-o țară ocupată de naziști nu a obținut 
nici o reacție și, disperat de această tăcere 
dezaprobatoare, s-a sinucis.

Faptul acesta constituie încă o dovadă că 
dialogul autentic dintre scriitor și public nu se 
poate realiza decit intr-o societate bazată pe 
legi democratice.

Creația literară concepută ca un produs adre
sat unui, destinatar, nu o transformă In:r-u.a 
obiect utilitar, înseriat alături de obiectele in
dustriale sau pur comerciale. Totuși rostul sâj 
de obiect utilitar cu un statut specific nu poa:e 
fi trecut cu vederea. Starea sa de obiect de 
consum cultural presupune existența unui pu
blic, a unei clase sau a unei categorii sociale, 
căreia îi este adresat un anumit mesaj.

In prefața volumului de mărturisiri literare. 
Warum ich schreibe (1971). Walter Jens arrâgea 
atenția asupra faptului că in epoca tehnic, mo
derne, cind aparatele de calcul dețin un rol 
tot mai important in prognosticarea adevăruri
lor prezente șl viitoare, numeroși scrii teri pun 
un accent tot mai mare pe libertatea actului de 
autoprogramare în vederea realizării unt: 
funcționalități cit mai mari a operei literare.

Puțin sensibilă, dacă nu total Indiferentă în 
fața scrierilor care acreditează estetismul pur. 
societatea contemporană caută răspunsuri La 
marile probieme pe care Ie pune viața di□
epoca noastră. Este simptomatic faptul ci citi
torii de astăzi preferă literatura cu caracter 
documentar și acordă o importanță tot m-.i 
mare romanelor acelor scriitori care i!nt anga
jați în viața politică. în acest sens, este 
faptul că operele scriitorilor care refuză inves
tirea creației lor cu anumite semnificații (Alain 
Robbe-Grillet) au tiraje foarte mid chiar in 
țările lor. La fel de paradoxal ni se pare faptul 
că unii romancieri sau dramaturgi- deși afirmă 
că lumea este Indicibilă, ei continuă să scrie 
pentru a «exprima- mai alei acele zone indici

bile ale existenței. Hemingway mărturisea Ia 
un moment dat eâ „A scrie însemnează a spune 
adevărul asupra vieții**. Dar nu este mai puți a 
adevărat că aceste adevăruri nu sint intoLdeau- 
na de domeniul evidenței și că nu pot fi des
cifrate cu o mare ușurință. Pe acest plan, nu 
se pare demn de reținut punctul de veoere ex
primat de un spirit* raționalist ca Paul Mo.ell 
care preciza că marile opere trepuie ^să spo
rească claritatea lumii**, să încerce aă o tacă 
mai inteligibilă mai ales prin acea «parte piuă 
acum necomunicabilă a comportamentului 
uman, dar nu iu mod fatal oecomunieabilâ ; să 
reducă latura sa obscură, stabilind legi noi“.

în culegerea de comunicări L'euseigoemeot de 
la lilterature (1971), Serge Doubrowsky. expri
mind punctul de vedere al profesorului, sem
nala faptul că numeroși 51 ude nț i americani, ca 
și unele grupări politice de la Nanterre, iși ex
primau reticența față de necesitatea studierii 
literaturii in școală. Alții cereau chiar desfiin
țarea ei totală, pornind de La considerentul că 
nu ar avea nici o utilitate, nu ar mai exercita 
nici 0 influentă asupra societății postindustria- 
le actuale Numărul adepților unui asemenea 
punct de vedere a sporit in ultima vreme, mai 
ales în unele țări din societatea de consum. J. 
P. Sartre făcind și el recent o mărturisire de 
acest gen. Dar așa cum grupările hipi au apă
rut in Societatea de abundență, nu in țările 
subdezvoltate, la fel și netarea necesității lite
raturii, ca și pledoaria pentru „anticultură". re
prezintă dezideratele unor inși care au benefi
ciat de toate avantajele cunoașterii acesteia.

Este adevărat că oricît de multe ar C infor
mațiile unui ins oarecare despre literatură, el 
nu va izbuti numai pe baza unor asemenea cu
noștințe să o și Iacă. Dacă un tinăr care a stu
diat arhitectura sau construcțiile știe să facă 
superbe edificii sau poduri impunătoare prin 
imensitatea lor, dacă un tehnician stăpln pe 
profesia sa poate să construiască avioane sau 
submarine, un absolvent al unei facultăți de 
litere nu poate realiza în mod necesar romane 
sau poezii, care să se Înscrie in categoria ca
podoperelor.

Considerarea culturii umaniste numai din 
acest unghi utilitarisi de vedere a dus Ia decli
nul său în numeroase arii de cultură, unde su
premația tehnicii, ca și a altor canale de co
municare ce țin de civilizația imaginii, au crea! 
un adevărat complex de inferioritate, care are 
o funcție traumatizantă asupra unor oameni de 
litere.

Finalitatea creație! literare nu poate fi înțe
leasă in această manieră, pentru că ea ar duce 
intr-adevăr la desființarea ei.

Lectura operelor literare, studiul lor, nu are 
drept scop să-l facă oe cineva scriitor, ci să-i 
producă acea plăcere estetică, care-1 angajează 
pe om în existență, dlnd un sens tuturor valo
rilor care se Înscriu In axiologia unei epoci. 
Alfred Andersch nu se sfia să mărturisească 
lumii din societatea postindustrială in care 
trăiește că ..Orice scriitor de o anumită Însem
nătate se ocupă In opera sa de problemele so
cial-politice ale timpului său".

Avlnd conștiința pozițională, tlpîcă pentru un 
scriitor angajat, Gunter Hinz exprima fără nici

• reticență sensurile poli ti ce ale programului 
său JSlcrar : acria pentru Krupp «aa pcaire
Thissea_ ■■ sint lipsit de spirit par ti oie. Aga 
caia șuii, ca fiecare riad scris, fac peiitiet—~

Evident că puterea literaturii de modelare a 
conștiinței oamenix>r. de emancipare poL'.ica și 

nu are in fiecare epocă șj tn fiecare 
arie același ooeficier.L Dacă Vo..u.rs.
Diderot, Rousseau ți alții au creai premizeSe 
revoluției franceze. astăzi literatura singură nu 
mai dispune de aceeași forță de determinare ■ 
unei apiaii publice univoce. Totuși au putem 
să nu rt-cu^wastem că rezonau; a ei £3 te mult 
mai profur.uă și mri îndelungați. Dar cu toate 
acestea. vocHe sceptice se pare că nu vor dis
pare nectodatâ. In eseul său Die Zukooft einer 
Ulttsioa (Viitorul unei iluzii), Freud recunosj’.e 
că literatura a fast aceea care a ridicat ființa 
ist..-..- <1 d.n starea de a^rralică di.n epoca pn- 
m.t.vâ, ia conștiința disponibilitățJor sare ipi- 
r’Juaie imense. Dar to’, el constata că creația 
literari nu a putut ar.ula instinctul de distru
gere ai Omului. Intr-adevăr, nici o o^eră literara 
care a denunțat ororile războiului nu a LzDuiît 
*ă-l oprească. Dar ar fi a imensă eroare să in
vestim arta contemporani cu forțe mitice pen
tru a deduce din mărturisirile rezonanței ex pe 
plan pubLc, lipsa sa de eficiență socială sau 
morală.

Litautura si arta nu mal reprezintă de multi 
vreme o forță hegemoniei In societate, care ai 
poară impune Iuar-?a imediată a unor decizii pe 
un anumit plan al vieții publice. Lamentarea 
lui J.P. Sartre ca o operă literară nu însemnea
ză r.imic In comparație cu foametea dintr-o a- 
DLLT..1 țara. ur.de sint sacrificate mii de vieți, 
nu este lipsită de un coeficient de adevăr. dar 
raționamentul acesta care trădează o gindire 
sofisticată. nu ne poate determina sâ nu mai 
credem în p ■Seri Ie litera rarii.

în ierarhia socială a va’.orilor actuale, facto
rul paBtic deține o tmportantă mult mal mare 
decit cel literar. Dar acești factori nu intră In 

contradicție decit in ariile de cultură unde Ep- 
•ește in&Ăși temelia democratică a societății. 
Heinrich Mann preciza intr-o cu vin tare a sa dia 
1^24, că literatura se poate alia cu ordinea de 
stat atunci cînd ace a sa are un caracter demo
cratic. dar datoria oamenilor de artă este de a 
spune nu acelei alcătuiri sociale care are un ca
racter tiranic.

Scriitorul este cel care spune au si cel care 
spune da, intr-un anumit context de existență. 
Menirea lui este să refuze toc ce e^te perimat 
și inechitaDil In alcătuirea unei societăți. Cer
ce tind spectrul societăți) de consum, Heroerl 
Marcuse crede că acest lucru nu mai este cu 
putință, tn Omu] onidimensionsl, el scrie că 
„io vremea noastră această distanță esențiala 
intre arte și ordinea de țoale zilele a fust cite 
puțin abolită prin progresul tehnicii. Marele 
Retuz este refuzat. Cealaltă dimensiune este 
absorbită prin lumea dominantă a afacerilor". 
Lui Herbert Marcuse nu 1 se poate oieri uecit 
un răspuns de domeniul evidenței. Atitudinea 
negatoare a unor scriitori din întreaga lume 
față de manifestările nocive din societatea con
temporană este dovada cea mai elocventă, că 
oamenii de litere nu au fost aduși, decit în 
uneie situații de excepție, in ipostaza de a nu 
mai putea spune decît da.

Literatura reprezintă un canal de comunicare 
cu publicul care este din ce In ce mal puternic 
concurat de celelalte canale reprezentate de 
mijloacele audio-vizuale, ca și de forța de se
ducție a civilizației tehnice. Mc. Luhan și Que- 
tin Fiore ne atrag atenția asupra „Angoasei cri
tice pe care o trăiește astăzi fiecare dintre noi, 
mai ales prin confruntarea unei culturi mecani
ce in declin, cultură fragmentată și specializată 
șl o nouă cultură integrală, planetară, organi
că si mi croșeu pică**.

Dar nu se poate trece cu vederea nici faptul 
că numeroși fulurologi aduc o viziune opti- 
nistă asupra puterilor culturii In etapele viitoa
re de dezvotare a societății. Jaques Bureau in 
L’ere logique (1969) precizează că înlr-o lume 
viitoare, in care se va instaura era logicii „sco
pul inițial va (i să evite instaurarea dictaturii 
mașinii, ca șl a realizării anei distorsiuni uni
versale eare să fie propria caricatură a unei a- 
semenea situații".

Diminuată intr-o anumită măsură de alte ca
nale de comunicare, literatura majoră, privită 
ca o idee-forță își regăsește încetul cu încetul 
ponderea firească in contextul social-istoric 
contemporan.

Adevărul este că nimeni nu Își poate imagi
na a societate prezentă sau viitoare, in care 
literatura să fie aboliiă, nid tn visurile sale 
cele mai sumbre.

Atlt prin actul de creație, specific ființei 
umane, cit și prin necesitatea ontologică a bu
curiei estetice, literatura va dăinui atît cît va 
exista omenirea, chiar dacă mijloacele de co
municare sau de lectură vor trece prin mari 
metamorfoze 1ntr-o perioadă mai apropiată sau 
mai îndepărtată.

Romul Munteanu

O earn detprt probltmelt criticH ette. din 
as cam rar, dar firefte m

atît mai prețios. Cmuaeriad eseul sdu .Critici 
fi raloara", «părut ■■ demult la editura ~Dacia\ 
iacercdru da ■ dahmita mai btna seiuvrUe dti- 
cipiiae» mmjtre. Rada E*e>ea, autor daojtotricâ 
iateliQnt f eriubt. biaementd aloffiila cala aiai 
num. nefiiad deloc *for, te iujelege. a det- 
evrea fie cit de palia firele «fu da tncileite ale 
aaex ducații care ameatalâ aă te doeedetucd 
au aujM) ueterutiaoM, dar fi fuxermfwtnlă. îm
prejurarea a-er fi prea malt de regretat daci 
■s ar aapaj< eu mae foarte adesea aeume sim
ptom* de Mffnare ixîelectuaU a cdror ineom- 
țKtilnhiaie cu rostul oricdrxi dialog au are ae- 
rose de argumente. A bate varul pe toc iu acest 
contezi iaseamud mai mult aici mai puțin 
a te crampona de ponțd teoretice iremediabil 
infirmate de timv fi oricum divergente eu miș
carea aciualÂ a ideilor critice. Ne referim anu
me la regimul criticii ca activitate tpecificd a 
tpzruuhu nostra, aflatd cum se ftie in relajti 
dutincte cu arta, cu știința ți ca filozofia.

De cite ori ia istoria idei apar fenomene
de abeolutiim dogmatic, ideea in tpețd intră in 
tiare de criză, ceea ce impune o anumită mu
tație eompemativa. Ața e-au petrecut lucrurile 
cu vechea formă a criticii raționaliite 91 norma
tive către efîrțitul veacului trecut, de unde ți 
apariția contestației impresioniste, situînd fn 
condiții polemice, soluțiile problemelor in dez
batere la polul opus celor adverse, acuzate de 
scientism fi pozitivism. La ce a condus impre
sionismul francez ilustrat de Anatole Franc ți 
Jules Lemaitre te cunoaște foarte bine. Lovl- 
nescu tnsufi, introducdtorul la noi al lecției aces
tora, s-a distanțat treptat de diletantismul tine
reții făurindu-si cum zicea Călinescu, „un sis
tem ce se poate discuta, dar nu se poate tăgă
dui'. Iar dacă unii dintre criticii noțtri interbe
lici au continuat «d cultive ți mai tirziu unele 
dintre procedeele impresionismului, fie In latura 
lor grațioasă fi elegant-ceremonioasă ca la Per- 
pessicius, fie in aceea principială fl tehnică, 
intuitivă fi portretistică ața cum o regăsim în 
scrisul lui G. Călingscu, faptul se datorețte cu 
siguranță ți nu in mică măsură, atitudinii pole
mice față de măruntul didacticism pozitivist ți 
fastidios al vremii, retras cu superioritate pre
tențioasă in domeniul istoriei literare fi al cer
cetării de tip universitar si opunind sub puterea 
autorității constituite o încăpățînată rezistență 
tuturor încercărilor de a îmbogăți perspectiva 
critică a literaturii române.

Să nu uităm însă că încă de la începutul se
colului nostru în critica mondială apar tendințe 
noi care vădesc o incontestabilă depășire a im
presionismului în direcția unor investigații lite
rare pe cit posibil mai ferite de oscilațiile rela
tiviste ale gustului individual, într-un efort de 
a fundamenta o teorie modernă a literaturii care 
să asigure criticii premizele necesare actului ei 
analitic, interpretativ fi axiologic. Dacă la noi 
sistemul lui M. Dragomirescu precum Si con
cepțiile cam fantasmagorice ale lui H. Saniele- 
vici nu se impun, decit, pentru cel dinții, in 
mediul didactic universitar, de vină sint atît 
lipsa de talent si excesul speculativ al protago
niștilor, cît $i specificitatea condițiilor istorice 
ale mișcării noastre critice. De aici însă nu tre
buie conchis că sensul de dezvoltare al cerce
tărilor critice putea fi altul decît acela pe care 
amintitele tendințe îl anunțaseră deja.

După războiul din urmă, contactul gfndirii 
critice românești cu marxismul fi de vreo 10—15 
ani încoace deschiderea către preocupările fl 
experiențele studiului literar internațional au 
introdus problemele disciplinei critice într-un cu 
totul alt context pe care practic nimeni nu-l 
mai poate eluda. în raport cu acesta, soluțiile 
impresioniste și neolmpresioniste ni se par nu 
numai anacronice, dar chiar dăunătoare. Desi
gur ni s-qr putea replica pripit că anumite pro
poziții impresioniste, (Jesi jnodemizate prin lim
baj semiotic sau struciufăllst, se întilnesc in 
textele de mare ecou ale noii critici franceze. 
Nu spune de exemplu R. Barthes că singurul 
scop posibil al criticii este validitatea fi singura 
obiectivitate — declararea sistemului de lectură? 
După cite știm însă niciunul dintre criticii fran
cezi contemporani aparținind suszisei mișcări, cu 
excepția defunctului Lucien Goldmann, nu se 
revendică de la marxism, ceea ce, de la bun 
început, obligă la o punere a problemei in cu 
totul alti termeni. In afară de aceasta, este știut 
ci noua critică s-a definit tocmai prin ideologi- 
zarea demersurilor sale, incit de la refuzul im
presionist al teoretizărilor de orice fel pină la 
această veritabilă fervoare a lor depărtarea ră- 
mine evident, astronomică.

Dacă am dori să precizăm direcția dominantă 
a criticii modeme, am spune cd ea echivalează 
cu triumful teoriei, al meditației asupra actului 
creator in genere. Impresionismul este din acest 
unghi de vedere adevărata preistorie a criticii, 
reflexivitatea estetică fi filosofică este maturita
tea ei. Nu negăm cd o constituire sistematică a 
teoriei critice implică un anume dogmatism al 
principiilor, de care se tem spiritele etern fi 
multilateral disponibile ale unora, dar nid nu 
putem trece cu vederea faptul cd in absența me
ditației estetice a criticului îndeletnicirea lut 
devine o funcțiune pur viscerală, sub demnita
tea minimei intelectualități. Căci impresionis
mul este dăunător cind se instituie el insufi in 
sistem absolut fi nu ca simplă tehnică a expre
siei critice pe care nici gn profesionist autentic 
al disciplinei n-o va respinge fi n-o Va blama.

De ce însă aceste considerații introducttve cind 
este vorba despre o carte ca aceea a lui Radu 
Enescu ? Ideile sale sint tncitante in cel mai 
înalt grad fi ne pare râu cd nu putem lua in 
discuție mai multe dintre ele mai cu seamă ca 
nu puține tint idei subtile fi întemeiate Si mai 
cu seamă că sub „pana' autorului citim cu de
lectare pagini cu adevărat remarcabile prin spi
ritul acut disociativ, prin rafinamentul argu
mentației și printr-o adincă asimilare a culturii 
estetice fi literare. Regretăm doar cd o risipă așa 
de mare de calități e pusă în slujba unor idei 
in care credem mai puțin fi chiar a unora în 
care nu credem de loc. Incit fără a diminua 
calitățile superioare de intelectual ale lui Radu 
Enescu, considerăm că mai util e să rfdruim aici 
asupra a ceea ce ne desparte. Stima ne obliga 
la acest gest fi, fără îndoială, odată cu ea, impe
rativul confruntării de idei.

Sd precizăm de la început că autorul de care 
ne ocupăm nu se declară un partizan al im

presionismului, fia el oricît de modern. Dimpo
trivă, el exprimă rezerve foarte aspre la adresa 
lui ca de pildă atunci cind vede in critica impre
sionistă versatilitatea subiectivistă a criteriilor 
fi pledează pentru „o critică științifică, funda
mental marxist-leninistă, revoluționară* care ^nu 
poate opera decit după riguroase criterii1' (p. 28). 
Motivul dezacordului nostru izvorăște de alt
undeva. Radu Enescu privește critica drept o ac
tivitate care implică o dublă condiție : artistică 
fi Științifică. Deci critica este fi artă fi știință, 
numai cd — nota bene / — artă este in esența ei, 
care ține de gust, adică. In concepția teoreticia
nului nostru, de o constantă ireductibil indivi
duală. Acența ar fi momentul artistic al criticii, 
depinzind deci de un criteriu intrinsec, inanali- 
zabil și de nCconceptualizat : „Gustul percepe 
valoarea dominanta a unei opere artistieo-lite- 
rare pe temeiul unui criteriu intrinsec Lui însuși. 
Astfel el coincide cu momentul «artistic» al ac
tului critic, cu critica văzută ca artă. Criticul 
este artist dar un artist care nu și-a împlinit 
trirtualitățile, un creator In star* —petuu vir
tuală' (p. 29). Ideea lui Radu Enestra pleacă de 
la un text mai vechi al lui G. Călinescu (din 
1927 !), citat de altfel o pagină mai tiniu și care 
vorbește despre simțul critic drept „actul crea
tor eșuat, răsfrînt in conștiință înainte de a 
ajunge la periferie Și devenit astfel sentiment 
artistic, actul creator întrerupt din cauză că al
tul l-a săvirșit după norma însăși a spiritului 
nostru creator' (p. 30). Recunoaștem aici cu 
ușurință vechea teorie care vedea in critici un 
fel de artiști ratați care, cum 2icea pe bună 
dreptate Croce, „tind prin dorințele lor spre o 
anumită formă de artă, la care ei nu au putui 
ajunge pentru că năzuința lor era contradicto
rie fi vană sau pentru că le lipsea forța ; 
păstrind în felul acesta în suflet amărăciunea 
idealului nerealizat, ei nu pot să vorbească des
pre nimic altceva decit despre el șt-i depling 
pretutindeni absența Și-i reclamă peste tot pre
zența*.

Admițînd totuși că lucrurile ar sta conform 
eu frumoasa explicație speculativă a lui Căli
nescu, o întrebare esențială se ivește ; această 
normă a spiritului nostru este ea strict indivi
duală si liberă de determinări obiective ? Radu 
Enescu pare să fie. de altă părere cind scrie că 
„Actul de evaluare e prelungirea intr-un individ 
dotat Cu excepțional gust al sensibilității artis
tice colective" (s.n.) (p. 7) sau în altă parte : 
„Este momentul intervenției «gustului», senti
ment a cărui geneză social-istorică e indiscu
tabilă și care nu intră în stare de rezonantă de
cît dacă obiectul estetic de care ia cunoștință 
corespunde sensibilității epocii respective sau 
permanențelor umane comune din punct de ve
dere formal tuturor epocilor' (s.n.) (p. 17—18). 
Dar nu e limpede că astfel autorul recunoaște 
un determinism al gustulut și Implicit posibili
tatea rațional-științifică de a-l studia fi cu
noaște ? Neîndoielnic și geniul creator al ar
tistului respectă un determinism mai adine, dar 
el se manifestă liber în formele și rezultatele 
sale care, după tezele structuralismului genetic, 
nu corespund decît sub aspectul omologiei de 
structură cu conștiința posibilă a grupului so
cial determinant și nu, cum s-a crezut adesea, 
sub aspectul „redării** conținuturilor acesteia. 
Gustul criticului nu beneficiază însă de aceeași 
individualitate, căci în vreme ce arta e dome
niul subiectivității totale (ca manifestare, nu ca 
structură), critica reprezintă cel puțin in intenție 
un domeniu al oblectivității umane, o obiectivi
tate specifică, socială, distinctă de aceea natu
rală a cunoașterii de tip științific exact. Perspec
tiva marxistă a determinismului social si istoric 
al fenomenelor de cultură lămurește cum e cu 
putință o asemenea obiectivitate. A crede că va
loarea e impusă de cutare crfțig^ genigl, consti
tuie o amăgire care nu lămurește nimic din 
punct de vedere științific asupra raporturilor 
artei eu societatea. în realitate, valoarea e d’is- 
coperiti și demonstrată de critic tocmai pentru 
că acesta activizează in judecata lui normele so
ciale latente. Cine le contrazice, fie el orîcit de 
talentat, nu depășește cazul ■excentricității. 
Refuzul lui Shakespeare de către Tolstoi nu are 
semnificație pentru valoarea autorului lui 
Hamlet, ci pentru gindirea estetică a celuilalt 
titan. Arta poate violenta pină la un punct aspi
rațiile unui grup social, căci artistul formulează 
coerent sensurile ascunse ale existenței umane 
și preconizează soluții proprii, critica însă nu 
există decit în măsura în care cîștlgă sufragiile 
publice prin judecățile sale. Afirmlnd chiar va
lori neobișnuite, ea respectă in fond o anumită 
evoluție Interioară a gustului social șî, ca atare, 
obiectiv.

Din aceste motive, criticul e un filozof fi un 
sociolog în același timp (cj. fi p. 33), obligat sâ 
mediteze asupra ambianțelor lui deterministe 
într-un lei in care artistul nu o face decit in
cidental, căci el Le trăiește nemijlocit prin crea
ție iar aceasta devine semnificativă socialmente 
in chip inerent. Gustul criticului se corectează 
prin meditație si cultură, nefiind individual de
cit prin expresie, dar nu si prin substanță unde 
coincidența cu norma latentă sau manifestă a 
socialității devine obligatorie sub pedeapsa nuli
tății actului valorifica tor. împrejurarea ne dez
văluie o depandentâ a axiologiei de sociologie 
ce care rareori sistemele speculativa au între
văzut-o si pe care marxismul o presupune eu 
necesitate. Valoarea nu există în afara criterii
lor. a normelor (cf. si pap. 35). iar acestea nu 
sint la discreția individualității, ci produsul unor 
împrejurări care oricît de complexe pot fi cer
cetate fi cunoscute intrucît nu sint iraționale. 
Astfel, pentru a reveni la citatul câlinescian, 
putem zice că un eritic nu judecă de fapt după 
norma spiritului său creator eșuat, ci după nor
ma unui gust socialmente constituit Si pe care 
el nu-l poate contraria decit cu prețul propriului 
idu eșec. Si atunci unde este similitudinea criti
cii cu arta, unde este momentul artistic al cri
ticii ? în faptul câ cere vocație 7 Dar. am moi 
spus altădată, și știința cere vocație șt orice 
activitate aspirină la maximă eficiență cere vo
cație. De ce ar ri vocația monopolul artei st al 
criticii 7 E de aceea eronată, eredem, opinia, pe 
care o exprimă și Radu Enescu. după care în- 
vățind o zeamă de lucruri poți practica o serie 
întreapd de profesiuni. Depinde însă cum le 
practici, căci fiecare dintre ele are un moment 
na artistic, dar creator. Creația cere imperios 
vocație intr-adevăr, dar vocația nu a apanajul 
exclusiv al artei sau al criticii. Critica este fără 
îndoială creație, dar o creație intelectuală care, 
fără a fi o Știință propriu zisă (cum nu e nici 
artă !). tinde mereu spre o condiție științifică.

Dacă vorbim insă despre o „dependentă' a ei 
mai precisă, atunci a» trebui să ne gîndim la 
filozofie, firește nu la una speculativă si exce
siv abstractă, ci la o filozofie în acțiune, apli
cată direct concretului ca de altfel orice aindire 
autentică fi vie. Critica devine astfel sursa ori
cărei filozofii generale, căci pentru reflecția fi
lozofică. spre deosebire de stfință. ontologîcul 
nu e nici un moment rupt de axiologic. De aici 
firește caracterul ei ideologic, ți critica e bine
înțeles o formă a tdeologiei, adică un mod activ 
fi creator al opțiunii umane.

Considerind critica an fdrim al interferenței ar
tei cu știința. Radu Enescu vorbește fi de un 
moment științific al el eare er fi ulterior celui 
artistic, al gustului, și ar consta în suma opera
țiilor care urmăresc sd argumenteze verdictele 
gustului: .Gustul ovtind inițial pentru valoarea 
dominantă a unei structuri artistice date, este pe 
urmă erplicitat. justificat, fundamentat printr-a 
întreagă aparatură de concepte care ne revelează 
caracterul de ftiintd al critleiC. (p. 31). Aici 
trebuie sd ne arătam noi mai sceptici chiar de- 
cii Radu Enescu. Intrucît. în pofida spectacu
loaselor rezultate obținute de cercetările moder
na si In al căror viitor credem, eînd ele Isi recu
nosc limitele, critica rSmtne tn substanța ei o 
formă a ideologiei fi co atare nu poate fi știin
țifică decît fn măsura tn care ideotoaia re care 
o exprimă este ea Insdsi științifică Această re
lație. considerată de unii gtndffnrî străini drept 
incompatibilă, e totuși ea pntfntd tn cazul feri
cit al coincidenței ideologiei, eu sensul dezvoî- 
tărîi sociale Critîea tmodrlăseste acelast destin, 
nefiind adică nici artă, nici șffintâ. ei o disci
plină de sine stătătoare a cărei demnitate vine

Florin Mihăilescn

(Continuare tn pag. 9)
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Dim. Rochiei
Al acestui pămînt
Sini frate-al luminii acestui pimlnt — 
de ceruri albastre $1 murmur de ape. 
Zimbetul meu 
pe fața Iui înflorește 
Solemnele-i virate 
prin virata mea fumegi.

Stnt frate-al mlndriei acestui pămlnt — 
de credință, de uri și dragoste : 
coborim din străbunii 
către-acelați liman.
In armași 
amindoi diinul-vom.

Slut frate-al speranței acestui pămlnt — 
de zboruri, tăceri țl-nmlresmate cuvinte I 
ne-am născut amindoi 
din aceeași lacrimă-a Soarelui.
bate In noi 
aceeași secundă.

Orașul nostru:

Angela 
Marinescu

Mă smulg
Mă smulg ; din aripi grele tremur. 
Rareori bucuria va mai țlșni atit de plin.

Mi smulg; din turnul alb o pasire-și la sberul 
Rareori puritatea mi va-nlințui cu-atita fsrță.

Mă emnlg; șl lacrimi dulci Iml țes in Joru-ml 
Aripi ale rugăciunii, Imbrățișindu-mă.

Mă smulg ; Încă, pe frunte-mi strălucește 
cununa tinereții.

Cea mal frumoasă dintre vieți ți-o dau, 
. oracol adine.

Pe nisip
Te doresc, trec&torule pur.
Pe nisip*  veșnicele tale urme albastre.

Ah*  marinarii, marinarii,
Marea în carne și oase, indiferentă, adîncă.

Doar valul Blngur lzbindu-M
De trupul meu luminat, Întins pe țărm.

Amurgul se lasă.
Un soare sfint părăsește lumea.

Glasul
Floare sflșietoare a nopții
Glasul meu.
Dar singur se ridică 
ȘI patima lui o-nțeleg 
Abia cind soarele 
Taie cu flăcări lungi 
CeruL
Cintind, ,lrațlrea-ml se desăvtrșește.

Ochi negri
Vino, iubitule.
Chip tlnăr, frumos, precum Attis cel blind.

Abia regăslndu-te.
In șuvoiul străzii. In extazul luminii.

Ochi negri, ochi negri.
Un trup divin lnfățișindu-se aspru.

Ca nn stilet subțire-l
Iubirea ce-mi dă aripi de-alungul zilelor 

veșnice.

Marea
Marea, mire,
In furtuna cea mal adinei stă zeul.

Valul, val, 
îmbrățișat, Imbrățișindu-se pe sine.

Pescărușii,
In zbor ating plăcerea supremă

Furie pură
Mușchiul adolesoentin de pe culmile stlncflor.

Numai Înlănțuire, 
Marea, mare, valul, val.

O sinteză de arhitectură, sculptură, pictură, 
cinema, dans, muzică... 20 de tone de corpuri 
ciudate, geometrii de delir, bucăți de fier, plexi
glas. lemn, hlrtie, peliculă foto ; pe o lungime 
de 30 m și o lățime de 13, mîini Întinse spre 
cer, o orchestră figurativă, o Giocondă cu fața 
zdrobită, un univers de coșmar — „monstrul" 
Iul Moretti vrea să întruchipeze imaginea unei 
civilizații hipertehnicizate. Se subordonează 
orașului viitorului acestei imagini ? Iată o în
trebare la care caută răspuns arhitecțj și socio
logi, psihologi și esteticieni, simpli locuitori, 
economiști, oameni de artă. Profunzimea ei pro
voacă adevărate coșmaruri. Părerile sint Împăr
țite. soluțiile contradictorii abundă. Bucureștiul 
nu se poate sustrag© nici ei acestei Întrebări. 
Unii consideră orașul deja aglomerat. Dezvolta
rea urbană intensivă pe care o rezervă viito
rul H se pare ceva îngrijorător. Ei susțin că 
geometria monotonă a construcțiilor modeme, 
aspectul lor „de serie", alinierile matematice 
după o simetrie prea evidenta a noilor ansam
bluri arhitecturale sufocă, oboaeac, monotemi- 
zează viața. Tn automobil văd un adevărat 
monstru plodind dacă nu chiar viața pașnicu
lui pieton, cel puțin timpul ți liniștea lm. 
După aceștia coaflirtul Intre tn si Aă-paari 
mașină *e  va aacvți. Ideea unor «glrte-p-ori ca 
le surlde, eonsiderlnd-o o a'rtaxU© vană asrn 
tind la thrfște te eetriHbru. în torul ueui arai 
de beton si sticlă, de metal M poitoerf. la tors! 
unei riptort pe vertieaii — expresie a unei 
eoncepbd excesiv tehnicibw — acagoa preferă co
ped, parcuri ou asoert cft no nacsnl, eor- 
strocțiî parter pa tartar mdtvtdoalnaKe cu va
loare sen'.»e-.ia_i. nocamtau, vi sTigfl ale tre
cutului. Poa'ja tor este o niednorte peMra 
poezia arasG.nl PorttzxnH aemri teorii dMa- 
mă tn aprijisui tor btotocL 
oameni de arta. «wheat tte aivnwe si de auto
matism dr Himantwat, cu«-fc: far saczf
pentru a demonstra că oesui rttarohte tai ▼> 
găsi echilibrul r^mai tatr-ti eobu-țâ urbană 
intimă, poetică, Bptta de grintuars te specta
col oboritor

marea spiritului poporului român. Urmăreso 
Bucureștiul ca urbanist șâ ca arhitect de 55 de 
ani. Dacă mă uit înapoi văd o formidabilă 
schimbare nu numai in imaginea arhitecturală 
a orașului, dar ți ta gestualitatea oamenilor 
care este de fapt un anumit fel de a fi.

— Cum vedeți evoluția Bucureștiului In »- 
cest context ?

— Părerea mea e«te că Bucureștiul se va dez
volta ca un oraș al Dunării al acestei Dunări 
care nu este indiferentă geografiei nici istoriei 
Europei, nici formării poporului român, nici ca 
drum de energii rare taie continentul. Cred că 
Bucureștiul nu poate rămlne indiferent la a- 
ceastă cale vitală care a asigurat întotdeauna 
schimburile între Occident și Orient ta toate 
sensurile. Pini acum el nu « avut In contextul

soluțiile In care arta să-și planteze efluviile re
generatoare de viață. Dar oare există un oraș 
în care natura să fie înlocuită de căldura echi
librului intre plinuri și goluri intre sunet și 
liniști ?

A proiecta Bucureștiul de mîine înseamnă să 
privești un oraș in viziunea mereu împrospătată 
a devenirii «ale, — volume, suprafețe reunite 
dincolo de rezolvarea optimă a unor probleme 
funcționale, cu trasee separate pentru circula
ția pietonilor și vehicolelor, cu piațete și scua- 
ruri. dar și cu soluții ingenioase pentru depla
sarea intraurban*.

IOAN GĂTEJ, student anul VI, Institutul de 
arhitectură „Ian Mincu“ : Arhitectura viitorului 
cras București va trebui să rezolve în primul 
rind problema circulației auto și pietonale. Sim-

Negoiță Irimie
în patru colțuri, ușa
In patru colțuri ușa pleznește de trifoaie 
Crescute peste ghimpii unor mai vechi 

somații;
La mijloc telegrama — ca un mesaj de ploaia 
Ce-1 simți in așteptarea persoanelor din ,tații.

Cț unde-ai fost de-o vară Întreagă — mă 
întreabă 

Rugina unei frunze ce-a-ncremenlt pe clanță. 
Cindva ca porumbelul de casă șl de treabă 
Acum ca albatrosul rănit de a distanță.

Mototolesc mesajul — răspunsul n-are sens 
Căci vestea de-a fost bună așișderea rămtna 
Iar dacă nu se pierde Intr-un ocean Imens 
Ca fumul amintirii corăbiilor bătrine.

Dimpotrivă, alțri vssOn că denartadm demo
grafică a BucurețUulm este Henari pfnă si 
orașelor modeste din Occident, că saprafața 
orașului s-a extins nepermta de enlt. roci 
măreția și avanta-el© dervoHărb dc verticală te 
pretind oentru ritefr eomtrorțil cu to—50 de 
nivele. După ei parcările existente sint sufi
ciente, chiar prea multe. Dîmbovița e*ta  un ele
ment Inestetic car© ar trebui e.rmi-.Bt prin 
acoperirea eu un nod de beton oe toată por
țiunea ta care h h uwtI orasai. -talentate^ 
soluțiilor arhitecturale c’a^ee stat desuese. S< 
Invocă 3 elementele utilitate, eficiență econo
mică. Cei din tabăra areosxa -ă omul
se va adapta noului efect orbea, că se va 
elibera de accesoriile -naturate" de care se 
simte legat numai din rutină.

Tradiționaliștii pretind după o javtiftetitl 
lege a bunului simț, că pentru m vutor tre
buie neapărat un prezent si un tiecuti Ei aso
ciază imaginea viitorului orw eu noțiunea de 
continuitate si citează ta sprijinul punctului tor 
de vedere pe Giulio Carto Argan i „C~) In •- 
pro a pe toate culturile artistic© occidentale te 
orientale, poate în toate, există motivul doaaâ- 
nant al întoarcerii Ia vechi dacă nu chiar ea 
totul la origine. Prezentul este un «a face» 
prezent Se recupe-ează an timu In cn i 
crede sl care nu este pierdut pentru că tot 
ceea ce a fort este, altminteri a fi no ar mi
avea rost". Ei se întreabă a dată cu CxsSrsI 
critic italian dacă tehnologia este eapa^dă să 
creeze valori estetice cărora să 11 se :nacă orf- 
ca termenul de «artă». Na • mai pntir. adevă
rat că adepții unei viziuni ^ahra-moder^rte". 
^.tehn!riște" pot apela la ocetart .Argan eara 
bou ne i „Dacă In tiecut. orașul a foc: ux mo-

ționte-.
Orieft de diferite ar fi taeă rrmrtete de w- 

dere privind soiufia arhBemsrulă rar© va fi 
■oootată guetro rotorul ora* Bncrwti. oăreHte 
asopra prezentului tint eocvLigi im. Se nerv că 
nici ana dta părți aa e =.-15» stat de cu-srto- 
rul bibrăl al 3s?-or cartiere »e Ci. -aăr.

amprenta htorirl esxe perieri oțy servită prfcș- 
tr-o fericita î-ti—cia-e, dată ta aoea C«--ree«! 
Grădina Botanică ti Htolcct! fritiar asa 
neamennat ctw «tel ar mas? rzăe teti’-a ar
monie unitară ca csaaoienri artrieriocSc de la 
J09-. cu Palatul PtorierCor tf ra aecumratn: 
înălțat aid de Spdr^tor Gaergescu, trebuie să 
mnoastem 'nsă ri marazt-uj Caeorai ttagă 
Tdmul Bărițiet erfrtdneă nta-tate ta medrai 
unor prăvălioare a soclme r-u c—cje 9 so
luție de cel mal Dar*  noal toeaf al
Institutului Foîitehtaf?. «?es etad w fi ne 
de-a-ntreg-JÎ gata, sau _• te--.’oetinentaMf- pec 
fi considerate de rtortmtinVi ambelor ta
bere. Tn limitele unei stftod’ri reaocatOe. soto- 
ții cel puțin interesante, strada Cohnbetor

(cîți știa oare, strada aceasta din sectorul IV !) 
nu poate rezista aid celui mai indulgent exa
men critic.

Pe fondul acesta al existenței unui suficient 
loc pentru mai bine o dezbatere pe tema vii
torului arhitectural al orașului București ni se 
pare potrivită. Este chiar subiectul anchetei 
noastre i

15
 DE

CE
M

BR
IE

 19
73

Frescă la Voroneț
O mănăstire locuind Intr-un lemn !
(Sau lemnul în ea locuiește)
Cind marea vîsllnd spre-un țărm mult mai 

demn 
Vibrează în solzul de pește.

Lemnul țipînd se face zidire
Și Inima mea este candelă verde 
Lăcrimînd peste brazi — păgînă oștire — 
In care iubirea ecoul fși pierde.

Cerul-deasupra — e o glugă de fum 
Sub care un Abel îndrăgostit 
Moare pe-altarul iubirii acum 
Iertindu-șl un frate ticăloșit.

T.âsîndu-1 singur, stăpin. precupeț. 
Să vîndă și talerul bunei cuvilnțl 
în care răsună treizeci de arginți 
La umbra albastră de Voroneț.

orașul

este un dialog multiplu

11 Ci-n clopote vremea va fi prea tîrzle
Căci turla se-ntoarce din nou Intr-un lemn s 
Pe umeri (Iparil vor duce sicrie —
Iubirile noastre spre-un țărm mult mai demn.

este părerea proL dr. doc. Octav Dole eseu, pre
ședinte de onoare ai Uniunii Arhltecților.

— Orașul e«îe un fenomen la care toată ști
ința oamenilor aduce într-un dialog permanent 
fața asta a Iul care se schimbă continuu. Sigur 
sint oameni care ișl închipuie că pot să vadă 
viitorul șl foarte mulțl arhitecți au făcut pro
puneri de orașe ale viitorului. Interesante. Dar 
interesante ca o monosemie, ca o expresie șl o 
Înțelegere individuală a fenomenului, pentru că 
altfel orașul este un dialog multiplu $1 extra
ordinar de complicat. Nici o glngură știință șl 
nici un singur om nu poate să facă Și să re
facă acest dialog

Acum, dacă vorbim de orașul București, mie 
mi se pare că este o matcă principală în for

pU a naar teaaee ta principiu accepta-
tx_» E- ar putea reanlva această situație. Este 

«cux eă ciirtewti circulației in perimetrul 
teti waj mare ca Bucmreștiul trebuie să cuprin-

— Desigur că preocupările estetice specifice 
meseriei noastre constituie prin natura lor o oa
recare frînă în procesul de industrializare, în 
tehnologia foarte avansată, în construcții, asta 
fiindcă exprimarea estetică foarte valoroasă este 
și personală. Nu poate avea o valoare deosebită 
un lucru de mare serie. Păstrîndu-ne pe aceas
tă poziție, înseamnă să privim nerealist lumea in 
care trăim. Nu mă refer la o casă ici colo, la 
un palat de cultură, la un monument la niște 
unicate. Acestea, sigur că au un conținut de ex
primare artistică personală foarte uronunțat, dar 
nu asta e arhitectura zilelor noas. Arhitectura 
noastră de azi și din viitorul aprop -t sînt imen
sele cartiere de locuințe. Ce s-ar îiitîmpla dacă 
flecare arhitect ar da construcțiilor exprimarea 
artistică pe care o vrea el ? Poarte ar ieși fru
mos dar n-am construi decît un sfert din cit 
construim astăzi și cît construim n-ajunge. Nici 
o țară care vrea să rezolve problema edificării 
ei nu poate renunța la industrializare și tehno
logie cît mai avansată. Desigur, nu este exclusă 
preocuparea estetică dar are altă pondere și altă 
esență, este o estetică industrială, nu mai este o 
estetică de artizanat. Vom ajunge probabil In
tr-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat 
să construim locuințele așa cum se fac construc
țiile de mai scurtă durată. Cînd spun asta nu mă 
refer Ia monumente, la edificii speciale, mă refer 
la locuințe care reprezintă poate 80 90% din vo
lumul de construcții care se realizează la noi.

— Cum credeți că va colabora în viilor arhi
tectul cu sociologul ?

— In trecut arhitectul construia pentru un cli
ent, după nevoile, cerințele și gusturile acestuia. 
Foarte rar se întimpla să iasă din acest cadru. 
Din dialogul dintre arhitect și beneficiar ieșeau 
lucruri mai bune sau mai rele dar în orice caz 
folositoare celor cărora se adresau. Astăzi, exa- 
gerînd puțin, noi nu-i știm pe cei pentru care 
construim. Pe de altă parte problemele majore 
ale arhitecturii stat problemele societății nu ale 
individului. In această nouă relație, între arhi
tectul proiectant șl beneficiar nu se poate să nu 
apară probleme sociologice. Lipsa de dialog di
rect nu se poate acoperi decît cu astfel de cu
noștințe. Prin sociologie eu înțeleg cunoașterea 
societății ta care trăim acum și modul în care 
ea va evolua. Arhitectul trebuie să fie sigur că 
ceea ce gîndește poate să corespundă societății 
și pentru aceasta cred că în viitor el trebuie să 
aibă cît mai multe noțiuni de sociologie.

wat a. Nti «al fi

& ■ că! di rulare expresă cu 8—8 fire ți inter- 
Mstua la 3—< Ioxl căi da rulare rapidă cu 6 fire 
și la 3—3 km ți eăi de deservire lo
cală. =tare jacnmpatlbiLă cu viitorul volum al 
OmdtiQM rutiere bocureftene. Simultan se pune

parcajului automobilelor. Este Ingri-
xrăior tapc.l că deja, la orele de virt parcarea 
’in pirtaiMtiul central al orașului este di- 
ficll. Se djKtnâ, ți poate n-ar fi rău. elimina
rea csrcuÂațări auto din centrul capitalei.

U± alt aspect al vii torului arhitectural al 
București ui-d D constituie cred, necesitatea pro- 
iKiărti ți executării unui veritabil centru cultu
ral care să tarindă un aeetor pentru tineret. Ar 
trebui să se găseaaeă aid amenajări pentru tea- 
tra experimental ți teatru in aer liber, săli pen
tru tatrunin și manifestații discoteci biblioteci, 
sib d© a-th tie, arhivă de filme, muzeu de artă 
uuutemporalai. neapărat an muzeu pentru artă 
eotitanporană pentru rf se simte acut lipsa lui. 
Ar mai trebui cred, aici an centru de creație 
pentru tineret cu ateliere și săli unde să se ex
pună arta modernă permanent, un studio de in- 
registrări ți poate chiar • casă de discuri

Iz sfteiit un ultim lucru î reconsiderarea com
plexă a problemei ambtentnluL Nu sint In Bacu- 
rejti sufimenț*  aaoatneate. nu stnt suficiente 
teAaf droarative. TrAaăe &ul ceva din acest 

de veden.

— în cursul anchetei noastre am întilnif mulțl 
oameni care își manifestau neliniștea în ceea ce 
privește circulația în viitorul oraș București...

— Circulația este o problemă actuală și acută 
dar nu atit de gravă ca în alte orașe ale lumii. 
După mine, problema necesită două feluri de 
măsuri : unele imediate șl altele de perspectivă. 
Se cere realizarea unor artere care să ocoleas
că zona centrală. Cred că nimeni nu se gîndește 
să dărîme zonele centrale ale orașului, ca să facă 
alte bulevarde mai largi și mai încăpătoare. In vii
torul mai apropiat îămîne realizarea unor rețele 
majore care să asigure deservirea zonelor peri
ferice ale orașului fără să treacă prin centru. Apoi 
probabil că se vor introduce și la noi pasaje de
nivelate. După mine, nu se poate concepe in
tersecția de la Piața Bălcescu fără denivelare. 
Probabil că se va ajunge șl la niște restricții de 
oprire în zona centrală așa cum se face în toate 
marile orașe ale lumii.

Sînt discuții și cu Dîmbovița care s^ar putea să 
devină o arteră de circulație rapidă. Există un 
proiect îndrăzneț care ar face posibilă o arteră 
fără intersecții într-un sistem format din două 
planșee de beton. Există asemenea studii.

plămînii orașului

fuețieaalitate și estetică

— Credeți eă riiearal arMiertării al unui «raț 
Me begai ăa a£*»«g  treeaialui iia, eă Intre 
rute ăauă maoaexie există simultan ți numai 
paeeaB paradaxaJ. a eaeren|ă ți a contradicție?.

Dr. In biologie L LUNGEANU, cercetător prin
cipal la Grădina Botanică din București consi
deră :

Problema spațiilor verzi nu e așa de complica
tă pentru orașul nostru. Față de alte orașe mari 
ale lumii noi ne-am trezit destul de devreme. 
Am Învățat din pățania altora. Noul București a 
fost construit destul de Larg, cu zonele verzi din
tre blocuri suficient de mari, dar care după pă
rerea mea ar trebui altfel realizate. Pe lîngă iar
bă și arbori ar trebui niște bazine pentru copii 
din cartier, niște amenajări pentru ei. Copacii ar 
asigura și coroana de umbră pentru aceste

Apm yritm Bbb —«I 
fBMlva prxtatoM «rtovrwr Otwsf a orw «rvre H 
4tai emaxa oala ciKatoCM ase* graotor.

Dimbonță la etajul 31 și «-o «curgi după
jo> și asta na e uțor. Mergtad pa InUume tre
buie să le gtade^ti mai de grabă la o construcție 
umară decît la una masivi. Din cauza aceacta 
eoustractia ta sine nu are o suficientă acumula
re de energie si clădirile acestea Înalte stat iar
na pț ea reci și vara prea calde. Trebuie recreat 
climatul cu aer condiționat

Mai sint șl problemei© tecioniciL La noi cim- 
pia aceasta a Dunării este puțin mișcătoare, nu 
rezistă unor construcții exagerat de Înalte. Nu 
trebuie să neglijăm nici asnectul pur și simplu 
biologic. A urca mereu multe etaje de ci te va ori 
pe zi scurtează viața oamenilor.

Cred că problema energiilor. ■ tectonicii ți 
aspectul acesta biologic nu fac logice pentru noi 
construcții foarte înalte.

— Unii teoreticieni asimilează arașal vii ta ru
lai ca un imens sistem informațional Credeți eă 
aceasta este o speculație ?

— E o speculație utopică. De altfel s-au făcut 
lucruri foarte pusate. S-a Împărțit orașul tutu
ror științelor care ar putea să contribuie la cre
area lui : sociologia, economia, medicina... toate 
au făcut modele lor și cind s-au pus aceste mo
dele laolaltă n-a Ieșit nimic. A ieșit un automat, 
cel mult un automat. De fapt orașul se crează 
ca un dialog multiplu și continuu.

părerea unor tineri
DAN SACEANU, student anul III la Conserva

torul „Ciprian Porumbescu" • Avatarurile con
temporane ale comportamentului artistic, deni
velarea noilor estetici și a componentelor lor 
metodologice au plasat azi arhitectura Intr-o po
ziție nouă, pe care gînditorul de la planșetă o 
vede fundamentată și realizată de noua tehno
logie. Tn spațiul răspunsului la problemele cheie 
vom deține făclia și drumul.

Modalitățile arhitectonice ale viitoarelor tim
purii. variatele activități ale viitorului vor re-
modela In bună măsură concepția despre func
ție și expresie. Noile mijloace tehnologice vor fi

1-ate tntrehai pe praf. dr. doc. CEZAR LAZA- 
BESCE. rector al Institutului de Arhitectură 
.Jas Mints".

— Cred ci fiecare oraș îți are Istoria luî, că 
nu există nici un oraș dezvoltat Intr-o clipă, 
chiar ți cele care au apărut pe păminturi virgi
ne iți au o istorie a lor mai lungă sau mai scurtă. 
Sigur că istoria unui oraș condiționează dezvol
tarea lui ți-i conturează un caracter specific, 
dar orașul rămine construit pentru locuitorii lui. 
pentru viața comunității umane care trăiește 
acolo ți această viață se schimbă continuu. Este 
limpede că orie© oraș își are o parte care ilus
trează evoluția lui istorică și care e păstrată 
tocmai pentru a demonstra continuitatea vieții 
tn acele locuri pentru a fi o dovadă a evoluției 
ți a valorilor culturale, artistice, tehnice care au 
apărut In dezvoltarea lui. dar fiecare oraț se va 
transforma într-un ritm din ce în ce mai rapid 
și nu sint convins că un așa zis caracter istoric 
al unui oraș poate fl integral păstrat fără să 
dăuneze vieții lui. Nu vreau să spun că nu exis
tă nici o legătură între o evoluție istorică și 
viața de azi, vreau să spun numai că în mod 
absolut direct istoria unui oraș nu Influențează 
categoric viața lui viitoare.

— Care va fi raportul între funcționalitate șl 
estetică in arhitectura viitorului oraș ?

— Nu poate exista funcționalitate fără esteti
că în arhitectură. Cea mai perfectă Îmbinare și 
rezolvare funcțională fără preocupări de imbră- 
care a acestei funcționalități într-o formă esteti
că nu poate fi arhitectură. Estetica aici Insă e 
strlns legată de posibilitățile tehnice de rezolva
re. Unele sînt aceste posibilități la o construcție 
țărănească din lemn și cu totul altele la o con
strucție din prefabricate din beton. Este cu to
tul altceva pentru că există o legătură directă 
între materiale, posibilități șl exprimare. Dacă 
ne apucăm astăzi să facem prefabricate care să

locuri ale copiilor și suprafața de frunză nece
sară regenerării atmosferei.

Bucureștiul nu suferă de lipsa spațiilor eu 
verdeață dar sînt din păcate’ uniforme, monoton 
organizate. Unii încă mai cred că o sută de flori 
sau o mie de flori ordonate geometric dau un 
efect mai mare decît cîteva aruncate în iarbă 
La întîmplare, în afara oricărei aranjări rigide. 
Cred că în viitor vom ajunge la soluții mai pu
țin artificiale. Acum se utilizează în București 
în special plante ornamentale cu un ciclu de 
viață scurt Se pune mai întîi mlozotis, se vine 
după aceea cu salvii, apoi cu tufănică. Ar trebui 
adaptate plante din flora noastră spontană, așa 
zisele „buruieni", care sînt sl frumoase și au ți 
un ciclu de viață mai lung. Ar fi o soluție ți 
mai ieftină și mai aproape de sufletul românului. 
Pentru această schimbare ar trebui însă create 
niște condiții ecologice.

Ar mai fi ceva de zis despre Insulele de ver
deață de pe autos/răzi. Iarna, pe partea carosa
bilă se pune sare și mașinile o aruncă odată cu 
zăpada In iarbă. Dacă planta nu-i de sărătură 
nu se împacă, orice i-al face, cu sarea. Cu oa
recare cheltuieli s-ar putea construi niște para
vane de protecție. Oricum acestea sînt niște pro
bleme mărunte care se vor rezolva în viitorul 
apropiat. Nu este și nu va fi nevoie de copaci 
din plastic ca la San Francisco.

opinii

semene cu ciopliturile In lemn, nu găsim o so
luție pentru că asta e pompierlsm. decoratlvism.

— Cum vor evolua relațiile între arhitectură 
și tehnologia in continuă expansiune ?

— Cum va arăta orașul ? ! în primul rînd cred
că se va rezolva problema circulației. Tramvaie
le astea deranjează din ce în ce mal mult. Aș
vrea să fie un oraș modern, nu așa pestriț ca 
acum. Au șl început construcțiile in cîteva locuri...

arasG.nl


imagini și
frumoase... (NIȚU NICOLAE,

-Nu var părea rău să se dări me clădirile 
vechi cu care ne-am obișnuit ?

— Acum, ce să-mi tnai pară rău, o sâ fie în
locul lor altele mai ' ' ~~
strungar).

— N-aș vrea să 
din Bucureștiul de 
crește, se schimbă, 
care le caut totdeauna cu nostalgie, locuri inti
me, familiare, unde mă simt bine. De pildă zona 
aceasta a Cotrocenilor aș vrea să fie păstrată... 
(GHEORGHIU VICTORIA, funcționară).

— Ar trebui să devină un adevărat oraș gră
dină. Acum sînt destule zone verzi, dar prea 
seamănă între ele, prea sînt după șablon toate. 
Poate ne rezervă viitorul ceva mai aproapP de 
natural în domeniul ăsta, poate scăpăm de parcu
rile trase la echer, cu iz de fals, de contrafăcut. 
Lingă atîtea blocuri simți nevoia unei păduri în 
care să te duci și să te tot duci... (DIACONU 
IOANA, matematician^

dispară niște colțuri plăcute 
care mă simt legată. Orașul 
multe dispar. Sînt locuri pe

★
O casă veche, undeva pe strada Matei Basa- 

rab. De sub tencuiala pe jumătate degradată 
apare zidul roșu, masiv, nepăsător. Inspiră un 
sentiment de calm și de siguranță. De perenita
te. Un om încearcă să repare ceea ce timpul și 
poate neglijența altor oameni a distrus. îl chea
mă Marica Gheorghe, e zidar și e gata să schim
be cîteva vorbe despre meseria lui, despre case 
fi despre oraș. TI întrebam :

— Vă place să reparați casa asta veche ?
— Cum să nu ? ! Casa trebuie să fie cum a 

fost...
— Nu va plac mai mult blocurile noi, moder

ne ?
— Are și blocul rostul lui. Dar lingă o casă ca 

asta îți vine să trăiești.Nu vedeți ce frumoasă 
e ? ! Casa asta își trage sufletul de demult. Are 
135 de ani, pivnița are 360 și pe cit e de veche 
pe atît e de frumoasă. Ornamentele pe care în
cerc să le repar eu sînt grozave... Nu zic, să se 
facă și blocuri, în ele pot să stea oameni mulți, 
dar să se facă și case ca asta sau să se păstre
ze măcar cele care sînt pentru că trebuie să-ți 
placă să mai și treci pe stradă... Numai așa. 
blocuri și blocuri, fără un pom, fără o casă ca 
aceasta nu e bine...

Punctul de vedere al unul zidar modest pă
truns de bunul simț al omului simplu, cu sensi
bilitatea specifică românuluL

tematica unui extemporal

Elevele clasei a Xll-a C a liceului „Zoia Kos
modemianskaia**  * * (monument arhitectonic al 
R.S.R.) au dat cu aprobarea directoarei școlii un 
extemporal mai puțin obișnuit. Șincura lui în
trebare a fost : CUM VÂ IMAGINAU ORAȘUL 
BUCUREȘTI ÎN VIITOR ?

todâ pentru buna desfășurare a transportului în 
comun care la ora actuală lasă mult de dorit 
Desființarea troleibuzelor și tramvaielor.

• Fără acele amestecuri de vechi (în sensul 
de dărăpănat) șl nou. cum însă se mai întil- 
nește.

• ...aș dori ca orașul ln care m-am născut sS 
fie și mai frumos. Să existe în el multe parcuri, 
mai multă verdeață Clădiri din ce în ce mai 
noi. cu forme tot mai moderne. Nu înțeleg prin 
aceasta să fi^ demolate clădiri de altă dată (...) 
Sâ nu se mai poată face diferențierea Intre cen
tru și periferie.

• Pasaje subterane, autostăzî, magazine 
program non-stop...

• Sînt absolut convinsă că Bucureștiul —
pitala țării — se va dezvolta din punct de 
dere arhitectonic pe linia modernizării, păstrînd 
totuși specificul său. Din punctul de vedere al 
sistematizării urbanistice cred că sînt multe lu
cruri de făcut. Construirea noilor cartiere pe
riferice Intr-adevăr a fost o măsură binevenită 
pentru lărgirea orașului însă eu cred că Cen
trul a fost puțin neglijat. Consider că aici ar 
trebui construit foarte mult și numai clădiri de 
talia Intercontinentalului. Bineînțeles nu-mi fac
iluzii că va arăta ca New York-ul. De altfel, 
nici nu sînt pentru acei zglrie nori lipsiți de es
tetică și sper că linia arhitectonică a Bucureș- 
tiului va evolua păstrînd o notă de tradJționali-
tate.
• în viitor cred că se vor construi clădiri

Reproducem fragmentar cîteva din aceste lu
crări de control :

• Grădinile și parcurile se vor înmulți înfru- 
musețînd aspectul Bucureștiului șl oferind în a- 
celași timp un refugiu pentru locuitorii săi...

• Forma clasică a clădirilor va fi înlocuită, 
vor apare forme îndrăznețe — clădiri de formă 
sferică, cilindrică.. Seara vor fi multe lumini in 
culori diferite..

• Bucureștiul de miine poate nî l-am închi
puit asemenea unei metropole newyorkeze sau 
l-am putea asemăna cu unul din orașele Olandei, 
țară a florilor. După părerea mea Bucureștiul 
va deveni un oraș în care vor domni zgîrie norii 
iar cetățenii vor circula pe trotuare rulante.

• Pe clădiri aș dori un fel de mini-«cuaruri eu 
pomi, cu verdeață...

• Să se pună în evidență prin ceva, monu
mentele istorice ale capitalei...

• Aș dori niște autostrăzi foarte largi, clădi
rile construite să beneficieze de multă sticlă. 
Uzinele să beneficieze de acea „estetică indus
trială", adică halele să fie vopsite în culori adec
vate.
• Va avea multe spații verzi, parcuri, metrou, 

edificii culturale moderne. Trebuie găsită o me-

cu

foarte înalte de diferite forme : blocuri în for
mă de vapor, de melci, de spirală etc. Vor exis
ta metrouri, mașini de 1—2 persoane, care să se 
găsească in diferite locuri ale orașului fi pe cart 
Ie poți lua oridnd.

• ...mai multe parcuri, locuri de distracție 
pentru tineret, fin tini arteziene.»

• -.blocuri cu peste 30 de etaje.
• ...mai multe pasaje subterane pentru a des

congestiona circulația străzilor (_) Străzile să 
fie largi, mărginite de copaci fi de flori.

Ar fi poate interesant să remarcăm că aproa
pe in fiecare din cele 24 de extemporale ima
ginea viitorului oraș București este legată de 
spațiile verzi insuficiente. Încă. Mai degrabă dc- 
cît o coincidență acest fapt scoate la iveală tma 
din problemele care-1 preocupă pe bocureșteanul 
de azi și cărora arhitectul trebuie să le găsească 
soluția.

locul de acasă
Perspectivele de dezvoltare ale București ului 

sînt foarte frumoase ln primul rtnd pentru că 
noi avem niște forțe arhitecturale de bună ca
litate fi apoi pentru că există multă bunăvoință. 
Nu sînt Insă sigur că toate lucrurile se vor re
zolva de la sine datorită unui fapt care tine de 
o întreagă stare psihologică a umarutații de 
astăzi. Aproape in Întreg» lume se caută să ac 
fără față unor cerințe sporite, născute din crește
rea explozivă a populației. printr-un ritm de 
construcție accelerat fi desigur se urmărește să 
se construiască cit mai ieftin cu putință. A- 
ceasta amenință Intr-un fel sensibilitatea este
tică a colectivității, colectivi ta te care se poate 
simți apăsată de monotonia constructivă, de o 
lipsă de imaginație în descrierea formală în 
sensul amenajării de forme in ambient. Dimen
siunea arhitecturală e dublă. O latură ține de 
universul obiectelor estetice artistice, cealaltă de 
lumea obiectelor, estetice tehnice. Obiectul este
tic artistic este deschis întotdeauna și spre non- 
necesitate. în cadrul realizării obiectelor estetice 
tehnice acest grad de deschidere nu mai este 
permis. Ne îngrădim în mod deliberat proiectele 
noastre spirituale fi dacă vreți impulsul nostru 
către necunoscut printr-un fel de ordonare a 
aspirațiilor și printr-o punere in ecuație a func
ționalității și a formei. Sînt de acord cu acest 
raționament în fond omul trebuie să aibă lu
cruri bune pe care să le folosească, nu lucruri 
proaste în înveliș elegant Tot atît de adevărat 
e că arhitectura prin însăți definiția obiectului 
estetic tehnic instituie fi forme în ambient Din 
acest punct de vedere una este reacția omului 
care locuiește în construcția respecți vi fi alta a 
celui care trece pe stradă. Strada nu mai este 
ceva minor. Ea ne întovărășește peste tot Ea 
devine un martor activ. în viitor peisajul străzii 

- nu poate fi apăsător pentru că am pierde teribil 
de mult în ce privește sensibilitatea colectivă. 
Noxele civilizației modeme «e explică fi prin 
tratări brutale fi neglijente ale ambientului. 
Părerea mea este că va trebui Învestită mai 
multă atentie în raporturile dintre contururi : in 
crearea prezențelor estetice din jarul nostru 
care să-1 aducă pe oameni intr-o «tare de elibe
rare. de purificare, nu de coostringere spirituală, 
de anăsare... O îmbinare armonioasă Intre o 
funcționalitate Înțelept gîndfă fi o curajoasă 
atitudine estetică. ambientali sta va deschide 
perspective juste viitorului București

— Dezvoltarea pe verticali a ara se Iar m- 
■titnle obiectai anar dksrațiL Care a pa neta 1 de 
vedere al estet iris naivi ?_

— Mișcarea americană ln construcții nu tre
buie preluată automat. New York nu este un 
oraș frumos. Toata lumea spune asta. La prima 
vedere te impresionează dar după aceea îți 
seama că e un spectacol ears obosește—

— Ce părere aveți despre obiectele estetico 
naturale, despre porcari p spatii veni ?

— Starea de frumusețe naturală, ca să ml 
exprim In termeni mal literari fi poate mai a- 
proape de esența lucrului, este o stare care nu 
poate fi negată fără riscuri mari pentru ființa 
umană Nu este o problemă numai a arhitectu
lui, este o problemă a umanității In general. 
Noi sintem pe planetă pe punctul de a nimici ln 
mare parte natura. Se pune deci problema să 
știm cum s-o reconstituim. In domeniul con
strucției unui oraș nu e ceva ușor pentru că 
nu se poate face fără riscuri economice. Pentru 
București după părerea mea nu există perspec
tiva unei creșteri foarte mart a suprafeței spa
țiilor verzi dar se pol găsi soluții mai fericite 
de răsplndire a lor dc porțiuni mici, adică fie
care cartier să beneficieze de erimpeiele lui de 
iarbă, de verde Cred că si aid e o problemă de 
echilibru. Este simplu să spui teoretic : spatii 
verzi ’ și nu e nici greșit Aici este paradorul 
raționamentului. A snune că în viitor Bucureștiul 
trebuie să aibă de 5 ori. de 11 ori. sau de 100 
de ori mai multe spații verzi nu e greșit din 
punct de vedere uman.

Fiind partizanul naturii fi al snațiilor verzi 
mărturisesc sincer că accept de la sine caracterul 
dramatic al paradoxului afirmînd că știu că a- 
ceste spatii nu se pot extinde fără limite. Va 
trebui sâ folosim o soluție combinatorie, adică 
să obținem eu minimum de mijloace fi de posi
bilități un maximum de aerisire—

— Ar mai fi o problemă de interes general. 
Care va fi după dvs. in viitor situația monnmfn- 
telnr Istorice si arhitecturale ?

— Sînt douâ feluri de monumente : monumen
te istorice care înseamnă o mărturie fie de 
naiura istoriei stilistice, fi monumente ale tim
pului. Părerea mea este că trebuie să luptăm 
pentru menținerea oricărei din aceste forme de 
monumente. Elementele moștenite în aria ur
banistică bucureșteană au marele merit că și 
atunci dnd nu sint teribil de terldte stilistic 
aduc o notă de specificitate, de loc. Locul tre
buie să fie o mărturie, o mărturie și un anunț 
în același timp, ceva care e dincolo de tine, de 
caracterul imediat al vieții tale, anunță ceva din 
istorie, dar anunță ceva fi di o propriul tău fel 
de a fi astăzi. Se face o mare greșeală ci nd se

distrug elementele timpului mnșterut Ee tre
buie păstrate pentru eă ne ajotă prrț 
aproape spontan in accastl a ța
loc care depune mărturie despre re* *a  re 
noi astăzi pentru mii ne. despre timpol ne efe 
l-am moștenit și care ne pune fe xrtua^a de a 
trăi prin Socul respectiv. E teribil să n-c tocul 
tău de acasă fi cind spun asta nu tJ glndese ta 
o curte, ci la o împrejurime, la a ln tocata- 
zată mal mare sau mai miz-A

E limpede c*  Univntaten orirft ars ifrn utat-o 
stilistic e o mărturie a timpetati a • ■■ aeact. 
esie ceea ce ttoe de tocoi nostm 
imaginăm eă dăm jos Uni verși ta iaa^ ră dârmăci 
partea veche a Institutaîuf de Altețe*.ua ră «i nuri 
ales interesantele eanamarth dm spatele ssamti 
lui Mihai Viteanri « to torte irere 
paralelipipede- Centrul Butura-ar mal 
fi central București te ex_ ar fi Ar tr**Kri
să na o<MȘa Dur a si<nr 

Si ne

ci ne-em obișnui ? Dad vom «vea o tristețe 
permanent nutrită, dacâ nu numai noi d fi cei 
din gene rațiile viitoare vor spune de ce nu mai 
este centrul acela care era mai specific, m*i  de 
ta noi de acasă ? In «cest sens e o mare răs
pundere să dăriml numai acolo unde știi că este 
necesar fi ești sigur că tm ce fad in loc taci 
cu o mină dibace fi cu inteligență.

Aceste puncte de vedere aparțin tov. prof. dr. 
Titus Mocanu. titularul disciplinei de Estetică a 
Institutului de Arhitectură _Loo Mincu".

replic*  sociologului
Seta adresat tov. dr. GHEOBGBE CHEPEȘ 

de la La ba raia ral de SaeMagie al Capitalei.
— Cc credeți despre aaaJixa vii to rulai anal 

•raf •
— într-c gîndire prospeetaivfi putem evalua 

mai multe tendințe, mai multe posibilități de 
dezvoltare avind in vedere faptul că viitorul nu 
este neapărat unic predeterminat, că există mai 
mul ți viitori pasibili fi că in ultimă instanță 
sarcina tuturor celor care concep orașul de 
m2: ne este să nu închidă calea vreunei dezvol
tări posibile. Trebuie să existe o mare elastici
tate ln concepția de astăzi $i așa cum spunea 
cineva, dacă rănita o serie de pete albe pe

eă tatr-o Soie de orașe mari centrul 
e rezervate integral pietonului,

promenadă.
pierderii funcției

prezent mai mult 
re ta ce ai mult 

«părut, de pildă.

pirații, să-și rezolve problemele cum cred de 
cuviință. Sigur noi putem aștepta să vină aceste 
generau! viitoare fi pină atunci trebuie luate o 
serie de măsuri.

Erident cind ineereăm să prefigurăm viitorul 
Bucureștilor trebuie să ținem seama de scara de 
valori a anei saci etăți socialiste multilateral dez
voltate, care se află In plin drum spre comunism, 
dec a aeară de valon care in multe privințe 
sxi? irfentâ de aceea de azi. Este in orice caz 
sigur eă ta viitor oamenii vor cere datorită 
naturii preocupărilor lor. mal molt contact cu 
natura : evident ae va cere an contact social 

•w.nt dai fixxsd faptol că in sfera muncii autn- 
zarea i procrea ui tehnic ta general fac ca 

s*l:«  tocuri de mancă să se izoleze unul de 
a>tiiL Mijloacele de comunicație cu toată extra- 
ocdmara iar dezvoltare nu vor putea asigura un 

rad nemijlocit, direct — ori relațiile inter- 
•ne stat o necesitate.

Ce ue puteți spaae despre «iitemul de 
eirvutaite al aste arsa al riiftarslui T

— In problema crcutapei unui oraș modern 
extrem de important este raportul intre circu
lația auto ca cea pîetonală. La noi încă mai 
cred mtlți că achauta cirvu ta ți ei trebuie să plece 
de ta ta;»Til că ta țările foarte dezvoltate există 
tei re dî motocixare — 300—400 de auto-

pe mia oe kbcuitarL Nu este de loc sigur 
zi rLujrteua va fi automobilul ca mij-
kxr de t£«nipon k-raurban. Na este întimplă- 
tee fapt- 
Șl lîta __
«-a ermî «ări $ j —v..--*3  de

— •-teii ia vii «ar perieteal
a arării î

— Armart Liirție există ln
«au av.: p-’.— pertru eă din 
peinutația este îngrădită. Au _ .
tte-a : străzi iar niște garduri. Adică pieto-
r-s£ este 00*  să se miște Intre un masiv de 
■Matiă ■ nn gard. No cred eă este soluția cea 
mm ferjerta « pmMemei. Poate ar trebui încer
cat altrera să dea locuitorului posibilita
te» tsr.ez libertăți ln alegere. Problema aceasta 
■ iibertet'î de alegere se pune din mai multe 
pezr^te de red*r<.  De pildă. d!acă plantăm în- 
tr-ut im iter nn singnr centru comercial, un

re rjtoaemre. eu cooperativă mește- 
f-găreaacâ. U UMte ceietal’e. posibilitatea de 
«âec-re se i=:eazâ foarte oiult. Eu cred că 
tre&cs? prem-x’ă ideea unor magazine ta pax- 
t-TJii u=or bîoeor: de îocuinte-

— Credeți eă imo<1 ara preneatalai m Impie- 
dteă să vcdeM eW viMarte •

— Se poate. De exemplu noi Cxăm ta apar-
tasecta rtif’e d? o anumită mărime. Și
Msr. pentru *—23 de ani aceste
Kanxri Ln e.e vor trăi oameni ta 2 051. Poate 
•a 2 1-XL 2 îtă ! S> alegem uneori soluții 
gre^te. Va fi greu de adaptat oamenii anului 

cs.-*  ar -erertta tna; mtetă etastiatate. Nu cred 
că trebaă- cumva să eon fundăm eficiența cu 
Icfili dTaăra de manet Există șt o eficiență 
•octaU cere m eiaiiwTă ea timpul ji se trans
formă intr-o efictesță eeonaoticL Problema vii- 
toruM ***** oval este foarte complexă. Deja se 
iac o sere de *tudti  de sistematizare de deta'iu 
pentru vreo * de pcxacte din Central orașului.

acestea Mnf fărote Insă de colective care 
lucrează separat, ceea ce na e bine. Totuși orașul 
no este ub joc de cteiarl ta care fantezia copi
lului pane alături niște piese fi ieae an mnziac. 
Cer.irul ea ouez al orașului, este o entitate care 
trebuie abordată sx stern ie. Altfel nuznaî Inilmplă- 
tor se nimerește e soluție bună. Greșelile care 
pot să apară hnă pot fi greu de corectat Să 
dă rimăm eventual, ceea ce am Scut acum, peste 
15—20 de ani 7 Asta nu este numai o problemă 
de urbanistică e p o problemă de politică ur
bană. Trebuie mult mai multă gîndire. Se spune 
„măsoară de zece ori fi tale odată".

Se pune și problema mobilizării urbane, a sis
temului de reclame care trebuie să fie suficient 
de variate pentru a nu da cumva «cel aspect 
monoton cu efecte psihologice nedorite • boala 
numită sarcelism, de la Sarcel, un orășel de 
lingă Paris în care au apărut o serie de feno
mene de alienare în sens psiho-patologic tocmai 
pentru că a devenit un oraș dormitor, fără viață 
socială.-

perspective inedite
de dezvoltare ale orașului București. Cîteva 
informații de la Institutul Proiect București

O tendință de bază pentru anii viitorului 
cincinal este restructurarea dinspre margine 
către centru de-a lungul principalelor artere de 
circulație care vor apare.

Spații verzi : Element principal rămîne zona 
Lacurilor cu cele 11 lacuri întinse pe o distanță 
de 55 km și cuprinzind 1 800 de hectare (cu 
amenajările riverane respective pentru agrement 
și odihnă). La extremitățile din nord-vest fi 
•ud-est ale orașului se vot amenaja spații verzi 
pentru activitățile de rec rec re de ta sfirșitul 
săptămtnfi. în această categorie intră zonele 
Cerni ca. Mogofoaia, Buftea.

în interiorul orașului se va termina Parcul 
Tineretului (100 ba) situat ta capătul magistra
lei Nord-Sud. In sudul orașului vor mai apare 
două parcuri : cel din cartierul Titan, deja in 
lucru fi cel din Drumul Taberei.

Circulație : sistemul rutier al Capitalei se va 
baza pe actualele penetrații care vor fi însă 
lărgite ln mod substanțial «lungind la trei fire 
pe sena. Restructurarea rețelei actuale se va 
face concomitent cu construirea noilor cartiere 
de locuințe.

Inelul principal de circulație Mi hal Bravul — 
Viilor — Tituleacu va fi întregit pe latura sud- 
est in tona Văcărești-Piscului. de asemenea va 
fi deschis pasajul de ta Bas arab

Va fi creat un patrulater central de circulație 
format din artere tangenționale centrului, al 
cărui rol este degajarea acestei tone a orașului 
de circulația de tranzit

Edificii social-culturale î Vor apare noi dotări 
la nivelul cartierelor, In apecial construcții des
tinate comerțului, grădinițelor fi creșelor.

Se va termina Sala Sporturilor, se vor construi 
două mari magazine in Drumul Taberei ți in 
Balta Albă. Vor mai apare de asemenea citeva 
hoteluri completlnd rețeaua actuală.

Anchetj realizată de studenții 
N. Stoicescu și Andrei Lenard

Ovidiu Genaru
Tatăl meu
La poalele unui șir de munți nu prea Inalțl, 
la marginea unui fluviu nu prea adine 
săgetat de pești aproape argintii, 
sub un soare potolit de luminos 
întretăiat din cind in cind de rindunele, 
intr-o curte deopotrivă cu pietriș și cu iarbă, 
la umbra unor copaci potrivit de roditori 
intr-o casă cu nu prea multe odăi 
păzită de un cîine care latră dar nu mușcă, 
vlețuia nu prea vesel nu prea trist tatăl meu 
cu bicicleta lui puțin albastră puțin ruginită 
cu care ocolea pămîntul.

Lizica de tinichea
Chiuind prin livezile verii 
ne ducem intr-un orășel cu planul de 

distracții în buzunar.
Fără grijă un soi dc păsărele se dădeau 
de-a dura-n frunziș — ciocîrlii sau năzbîtii 

dumnezeu știe
La naiba in zare 
licăreau munții bătrîni matahale imaculate 
— ne duceam puțin intr-un orășel 
să ne-aruncăm banii in vînt așa 
trebuie să fie pe-acolo vreo tutungerie 
vreun circ vreun tir popular 
vreo regină de gips — spuneam 
și-i dădeam înainte zburind cu Lizica noastră 

de tinichea.„

Locul cel mai curat
îmi pregătisem totul cafeaua țigara hîrtla șl 

așteptam. 
Cînd începi să scrii e ca și cum al primi 
o lovitură zdravănă și vrei să răspunzi.
Am stat la pindfi o vreme 
cum pasărea așteaptă pe ram 
un motiv — să poată cînfa.

Tocmai 
mă Imhătam cu citeva Imagini cind mi-a 

venit ideia salvatoare : 
e poezia nescrisă și că mă aflam în fața lui 

pentru prima dată. 
Șl l-am lăsat astfel neîntinat.
Dau voie cititorilor să-și rezume acolo viața 

lor infintă.

Dan Verona
împotriva neantului
Lumini cure treci prin urechile crinului, 
constelații
ce-mi |âsa|i io suflet dire prelungi 
de tăcere.
»i tu pășire
tu șoim cu tbeare strălucitoare 
tu huhurez
iu noapte 
ce ții in echiHbru 
in cer stelele și in pasăre cintecul 
lăsați-vă pe umerii mei 
intreagă povară. Neadormjre 
sub catapeteasma iubirii.
Dacă bolta cerească ar ti să se năruie 
luceferi șl lebede 
șl găinușe rămase acolo 
s-ar putea sprijini 
pe privirile mele.

Tu șoim 
tu noapte 
tu trandafir 
lăsați-vă pe umerii mei 
întreaga povară.

Nimic din ceea ce luminează ființa mea 
nu poate sta in afara ființei mele.
N-am să uit cum pruncul visează In mamă, 
zăpezile căzind din paradis 
n-am să le uit.
N-am să uit subțirele trup care se fringe 
pe altarul țarinii.
N-am să uit cenușa petalei, nici templul 
din care pling izvoarele In pribegie.

*<i dacă voi nita toate acestea, 
dacă in afara iubirii mele 
voi lăsa pe cineva să plingă In singurătate 
să mă striviți alunei ca pe o catedrală 

netrebnică 
și să mă aruncați la groapa comună.

Valea 
purificării eterne
.Crede in această lumină, mi-am spus 

de o mie 
de ori. Ea te va scoate la nn țărm 
cu privighetori să-ți locuiască rănile 
și co măslini 
ca niște facle 
pentru puțină odihnă**

Așa cred in riecare fir de 
lumină. De o mie de ori apuclnd pe nn drum 
și de o mie de ori intoreîndu-mă.
C&utind blestematul echilibru 
intre mine și mine.

O pasăre cu plisc de argint 
imi este călăuz.

Șl mă poartă pasărea 
prin văzduh 
și carnea pe ghearele ei lucitoare 
începe să cin te. Dar 
dintre toate minunatele ținuturi 
pe care le văd dedesubt, 
iubita mea, nici unul nu-1 pe măsura 
plângerii noastre.

Pasărea cu plisc de argint 
nu pricepe cum nu pot iubi eu 
minunatele ținuturi pe care le văd dedesubt. 
Și zboară ea mai departe 
și alte și alte ținuturi
înalță in văzduhul prin care zburăm 
tnrle de aur. Corăbii cu mirodenii 
ne salută din porturi.
Nici aici ? Nici aici ? mă-streabă 
pasărea cu plisc de argint
Seara ajung de unde-ani plecat.
5i nu pricepe pasărea cu plisc de argint 
cum pot Iubi eu 
un țărm pietros 
cu cițiva măslini 
și cîteva zburătoare.

Se cuvine tăcere.

De o mie de ori apucind pe un drum 
și de o mie de ori Intoreîndu-mă.
Și iar pornim, iubita mea, mal departe.

Tu cu aripi — 
eu In genunchi.
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istorie 
literară Teze despre Urmuz

O disonanță
Glontele de revolver care avea să curme în 

noaptea aceea de noiembrie viața lui Urmuz 
nu încheia și o carieră literară. Ea luase sfirșit 
cu multă vreme înainte. O vacanță petrecută 
de tîn&rul de douăzeci și patru de ani (era In 
1908) într-un pașnic sat argeșan văzuse năs- 
cîndu-se aproape toate povestirile. Puțin mai 
tîrziu, poate în anul următor, a fost scrisă 
Fuchslada, unde temele predilecte reapar în
tr-un fel de sinteză care avea să semnez® 
punctul final al întreprinderii literare. Dar 
avem oare dreptul să vorbim de literatură ? 
Dacă judecăm drept, nimic nu ne poate face 
să dăm acestor azvîrliri spontane calitatea de 
operă. Farsă tragică a unui om tînăr din care 
adolescența refuza să se retragă, literatura Iul 
Urmuz se înfățișează mai degrabă ca țipătul 
abia disimulat al unui inconștient pîndit de 
panici elementare. S-a spus despre Urmu2 că 
este un precursor și fără îndoială că această 
calitate nu-i poate fi răpită. Dar antemergerea 
lui rezultă tocmai din aceea câ reprezintă jetul 
spontan, neîntinat de compoziție, de influențe, 
de trucuri, de școli șl coterii. Gestul ltri Urmuz 
este semnificativ pentru că este solitar, izolat, 
perfect ignorat în epocă, de o originalitate pnri 
Este recuperat de. circuitul literar abia după 
două decenii de o avangardă extrem de dina
mică revendiclnd pentru ea o prioritate. Dar 
el s-a născut In afara literaturii șl, în cea mal 
mare măsură, o neagă.

Puținătatea de volum a creației urmuziene 
apare încă și mal evidentă dacă procedăm la o 
examinare apropriată a textelor pe care ni le-a 
lăsat. O operație destul de simplă este o re
ducție a celor nouă povestiri la mult mal puț-.r.- 
teme (la limită una singură). Despre ce «i® 
vorba în aceste texte ? într-un decor maj m--t 
sau mal puțin amănunțit descris, unu*, sau două 
personaje viețuind din vremuri imemoriale 
mod pașnic, intră, parcă fără vrerea lor. în
tr-un grav conflict care le amenință existența 
fizică : după care mor, dispar sau persistă In- 
tr-0 formă de existență larvară, decrepită. 
Deci I un cadru, unu) 
dramă, un cadavru.

Simbolica urmuzlană 
rentă încît abia cere o 
masculin este indus, cu 
și / sau într-o stare de mare teroare anx- 
oasă să comită o agresiune erotică a^-rora 
unor ființe feminine sau feminoide (Sta,..ate 
asupra unei sirene, Gayk asupra nepoatei, per
sonajul din „Plecarea în străinătate” adora 
unei foci, (Fuchs asupra Venerei) ; cJ'.eod- * 
sexul este echivoc (Ismail asupra vtezun.or ■ 
Agresiunea eșuează sau este groaznle pedepsi^ 
prilejuind intrarea eroului în acea sare • ■K- 
vitală care Înseamnă înainte de toate, regre
siune narcisică (Invîrtire a manivelei, podare, 
etc). Dar chiar datele Inițiale ne ptrtem- tare 
să prevedem un astfel de sfîrșit, furia nnr - 
ziană fiind a’e la început dezumaniza:* pna 
inserarea în ea a unor precise ii dureroase 
contururi geometrice, * unor atribute 
nînd lumii celei mai modeste ti mai de- - 
aceea a obiectelor casnice, pere* semn^f 
lipsa totală a oricărei vocații sexuale «L 
g’eneral, neputința gloriei si a strilucirxL F 
vestirile lui Urmu2 nu sînt nimic altceva ’e.-lî 
un discurs mereu repetat despre tentația. «etatea 
și imposibilitatea Iubirii Și putem tas* 
această meditație se găsește lntr-o oare-re 
mijlocire cu dispariția lui știută <kip* • *-* 
și atlția ani de mizerie solitari.

Mai rămine Insă problema timbejnk* si a 
„absurdului- său. Contenta torn din două &=*“ 
rații succesive au văzut cu claritate e* o 
lm portant* a acestor prose cale jerfika _ - 
Atrigînd atenția e* .persiflare» t^ss-Ssr 
este un procedeu foarte pmeral ai re«rx» re 
proza realistă. Iar dfrxi echw amrpsr ~ sca 
la originea multora din fafaadaia » maramrwl* 
poeților". Tudor Vjans aupunea temi w—rti 
unei astfel de analize. Mai timu. Mate*. Că..- 
nescu descoperea sursa esențială a creației, ro
mi ce urmuriene : alienare* prin limbaj ea —idee 
a folosirii în sens satinc a durelor tz<w=c», 
forme vide de orice conținui viu de ftadkre. 
simple simulacre ale comunicării—"

Dar orice simulacru este F o dtatnxilare : pu
tem să ne întrebăm rare sînt mctiwÂe rare 
creează o asemenea nevoie. Este aid uxanot: «= 
procedeu comic care se satisface pe 
gratuită pantomimi lingvistică ? Urmuz pure t* 
utilizeze absurdul pentru a crea penaje ia- 
tr-atit de compozite incit, cu toate eforturue.

cititorul să fle incapabil de-a le acorda a Iden
titate. Ismail de pildă : Încă de la început aflăm 
câ este „compus din ochi, tavoriți și rochie", 
ceea ce ar sugera cel puțin o apartenență la 
sfera umanului dacă nu și una sexuală ; dar 
imediat se adaugă că : „ae găsește azi cu mare 
greutate-, ceea ce II arunca in domeniul artico
lelor comercializabile. In paragraful următor : 
„înainte vreme creștea In Grădina Botanică / 
(plantă ?), apoi grație progresului științei mo
deme s-a reușit să se fabrice unul pe cale chi
mică prin syntheză-. Unul ? Exictă dec și mal 
multi Ismail i ? El are totuși o comportare per
versă care nu poate fi decit umană : rătăcește 
in zări (in zig-zag) pe strada Artonoaiet inaoțlt 
„de un viezure pe tare ia tiaspal aaplil (inver
sare a succesiunii temporale așteptatei H mă
ri in că crud și viu după re mai tatii l-a rupt ure
chile și a stors pe el puțină lămlie . “ Dominiiul 
lui Ismail contribuie la mărirea incertitudinii : 
nu se știe bine unde locuseșie. poate tatr-un bor
can în podul locuințri iuhătulia său tată etc. 
Evadarea din această lorantă — temniță eate 
semnificativ* : „lamofi revocate să scape de ■- 
colo rite trei luni pe an. ta Iirapv.1 ierorL cind 
cea mai mare plăcere a hd este a* ae tmbraea 
cu o rochie de gală, făcută dm ma de macat

sau două personaje, •

este atlt de tr»spa- 
Interpretare. Pe?wai:-' 
sau fără vota sa,

Amăgitorul
Intr-o literaturi, in orice literaturi, cazurile 

„bizare" sini dintre cele mai incitante edei, de 
obicei, ele se plasează ia zona cea mai neclară 
a limitelor, acolo unde conturul, relieful unei 
literaturi rămine reșaic amenințat de transfor- 
mări tectonice a căror prospectare trebuie me
reu refăcută. Na ria^arta, când Urmuz s-a 
dovedit a fi una din superioarele amăgiri năs
cute in istoria precipitată a literelor noastre. 
După un debut obscur (1922). salutat doar de 
Tudor Arghezi (ta zusaș; atunci un poet fără 
volum), Urmuz a mt (port mortem) em
blema de pe drapate unei intrigi generații 
avangardiste, ca ari ta pnlojumscd redactarea 
unui doct tratat, cu midt mai multa pagini de
cit toata scrier.'.e sale la an loc. S-au scris 
de-atuței nenumărate pagini tnteUgente, tot
deauna fusemate, despre putinele sale „pagini 
bizare". Timpul a lucrat pentru gloria urm aria
nă. jocul tea (grav fi Indic ea orice foc) a că
pătat o noașteptati validitate datorita mersul ui 
literaturii turna — nducmd o apoteoză de jcla- 
siC- anus post tipsii de speranță — ș> ștenzind, ast- 
fet, urmele da ta.trtniz pe care „bizarele- le 
conțineau, expres și ndabuabd. Prea serioase, 
legitim șl inerent «naot. scrierile despre 
Urmuz■ vădesc o aatagtre — necesară ți chiar 
nobilă amăgire, dar n a &pta de umor, o igno
re-a a amenax

H VM wtfef aratrut M 
d b ta ca ii păsertt.

es ta uspări. Tafta pare teaumfiMl. torul 
«s JBcaad paris tan «Sa ptautadJ demi- 

some dm O0«msel p^pruite epereioe. etn 
hrW ■tasteni tas. temW’ta —. ctaor itarei■ pare 
• * ta • afea. • o» taăr «eaota arașo am

pcrc^ei vaste.

Invitație la masă
i-ar transforma reședința intr-un loc de pele
rinaj înfricoșat ți hilar totodată ? Un bovarism 
al sterilității, desigur. Dar, cu asta n-am trecut 
atit de departe de wn destin tipic. Vecin cu 
epicul, demersul lui Urmuz demască nevoia li
teraturii noastre de epic, de consum îndelung 
și fecund al faptelor și ideilor, de instaurare 
a unui limbaj al prozei ce să poată face concu
rență poeziei noastre excepționale. Nevoia unei 
credințe absolute în literatură ca o disciplină, 
ca o rigoare, ea o instituire.

Căci Urmuz nu a crezut în literatură. Ver- 
giliu ți Kafka au murit cerind să le fie arsă 
opera, socotind-o imperfectă. Rimbaud a pără
sit-o după ce o crease, cum tatăl moare după 
ce copilul său s-a născut. Lui Urmuz literatura 
nu i-a fost suficientă pentru a-l opri în viață — 
ți este mai mult ca sigur că viața sa era 
sfîrțită înainte ca literatura să mal aibă vreo 
importanță. A fost, firește, o tragedie — în or
dinea vieții noastre de care uităm că e trecă
toare ; a fost, firește, o intîmplare — din punc
tul de vedere pur (și poate nedrept) al litera
turii. „Scrisoarea" pe care el a lăsat-o pe patul 
revolverului era an semn că a crezut în pro
pria-! posteritate de scriitor ? Nicicum.

Cit txi fi știut el din ce se petrecea cu lite
ratura agitată a avantgardei de la începutul se
colului. va rămîne poate de văzut (intitularea 
de „pagini futuriste" ștearsă și înlocuită cu „bi
zare" va fi poate un reper). Nu-mi place să 
înlocuiesc cuvintul „mister" cu cel de „mit" — 
prea ușor se folosește acesta din urmă ca să 
cred in acoperirile ce l-ar justifica. Chiar și in 
cazul de fațd.

Daci trebuie — și e natural că trebuie — 
încadrat in structuri coerente, mi se pare câ 
Urmuz ea personaj și tipologie a operii ar pu
tea fi încadrat intr-un „model" impropriu lite
raturii culte și mult mai apropiat de cel al li
teraturii populare.

„Creația" sa a fost spontană — inocentă (lip
sită adică de con/tiința scriitorului de profesie, 
a scriitorului ce-ți cultivă vocația). Ea are, de 
asemenea, o ciudată (ți poate nu încă îndeajuns 
anahzată) vectnătaîe cu anonimatul — ca a tu
turor precursorilor mai mult sau mai puțin în- 
timpldtori, anonimat lugubru și smuls de litera
tură pentru propria ei justificare, nevoie de 
justificare din trecut. Scrierile lui Urmuz tind, 
fiind scurte, puține ți memorabile către orali
tate, nu fa esența lor „livrescă", ci printr-o pre
dispoziție căpătată de a „urmuziza" (termen 
rebarbativ) la infinit — dovadă a unei predis
poziții anecdotice latente și uneori uitată de 
exegeți. Slnt cu siguranță admiratori ce știu 
textele bizare pe dinafară — și m-am glndit 
uneori la un spectacol Urmuz.

Apoi, așa cum s-a mai arătat, Urmuz a folosit 
locurile comune ți expresiile gata făcute ale 
lumii ți limbajului urban tot așa cum autorii 
baladelor populare folosesc clișee — epitete și 
topoi dintr-o tradiție poetică moștenită, 
orală. Procedeul e omologie — chiar dacă efec
tul urmuzian intenționează o dezintegrare, efec
tul poetic e același, dacă luăm textele acestea 
ea poeme.

Un amăgii comparatist ar adăuga câ numărul 
mart de nonsensuri ți absurdități din literatu
ra populară l-ar fi putui influența. Ar fi, fără 
indotata, nu prima ți nici ultima enormitate... 
demnă da deriziunea lui Urmuz — căci este 
probabili, dacă nu sigură totala sa ignorare a 
foleioruluL

Astfel ci Urmuz ne apare ea un „model" cu
noscut al geniului necunoscut și inocent de pro- 
pna-i creație. Opera sa — ce poate fi numită 
operă aamai pentru ei ne asigură de repetabi- 
tasc* gestului — rămine aerisoare. document al

• -r —țsienl a lnt-tf — intre
aHsta fwgpriișii ți cel ol smpisdta capriciu —

ev p*taae pentru as. taerersrd ce a devenit 
r-sin ruta țs deed a amdgtre* timba-

• x lucre ce natxxsde textul irauidi și ce 
arată smaoaros sa arista, e Joc pentru literfl- 

Dre n att eH pentru o capodoperă.
Mirsvtenc ed *m prefudecata operei, a res-

Gelu lonescu

La un an de la moartea prematură a 
lui leronim Șerbu publicăm acest text din 
manuscrisele postume.

Să revenim iar la „Sburătorul". în peri
oada 1037—1943, ultima republică democra
tă a literelor românești suferea asalturile 
valurilor reacționare, din ce în ce mai fu
rioase, din ce în ce mai amenințătoare, 
întotdeauna la sfîrșitul ședinței, se putea 
vedea prin geamurile glasvandului, miș- 
cindu-se o siluetă de femeie în odaia ală
turată salonului de lectură. Era credin
cioasa Stana, slujnica maestrului, care 
pregătea tacâmurile pentru cei reținuți la 
masă de critic. Știam că indiferent de pri- 
vilegiații ocazionali, printre invitații con
stanți se aflau doamna Hortensia Papadat- 
Bengescu, generalul Văitoianu cu soția, 
scriitorul Ludovic Dauș cu soția și maiorul 
Brăiescu.

într-o seară, după terminarea ședinței, 
pe cînd mă pregăteam de plecare, în ves
tiar, maestrul mi-a făcut un semn discret :

— Dumneata, domnule Șerbu, mai ră- 
mîl.

Am băgat de seamă că același semn l-a 
făcut și prietenul meu, Dan Petrașincu. 
M-am bucurat, căci mă intimida ideea să 
stau La masă cu maestrul Lovinescu și cu

Tristan Tzara, poet român
Cînd sosi in 1815 la Zflrirt, unde avea al-și 

Clștige foarte curlnd, ca unul din lotemeieroru 
mișcării Dada, o reputație mondiala. Trist.. 
Tzara, pe numele său adevărat, Sami Roten- 
stock, nu Împlinise Încă douăzeci de ani. De»- 
fășurase totuși in România, înainte de a se ex- 
patria, o activitate literară precoce. Se născuse 
la Moinești în 1896 și debutase sub pseudoni
mul Samyro în „Simbolul* cu a cărei t.atâ 
parte redacțională era însărcinat numai el, cum 
ne informează o notiță din nr. 3 al revisieL 
Publicația, scoasă in 1912. a avut o existență 
efemeră dar a obținut colaborarea a aproape 
tuturor reprezentanților „poeziei noi" la acea 
dată : Macedonski, Ion Minulescu, Iuliu Cezar 
Săvescu, Adrian Maniu, Ion lovanaki (Ion Vi- 
nea), Al, T. Stamatiad, Emil Isac, N. Davidescu, 
Claudia Millian, Eugen Ștefănescu-Eat, AL Vi- 
țianu, Șerban Bascovid, AL L Solacolu. Fondurile 
necesare tipăririi le procurase, probabil, Marcel 
Iancu care avea părinți bogați, era coleg cu 
Tzara și se îngrijea de partea grafică a revis
tei. In paginile acesteia, Samyro mlnulesciani- 
zează, dind iama prin toată recuzita simbolis
mului. Efectele sinestezice („simfonii de lu
mini”, „ritmuri In roz-atbastru”, „culori parfu
mate", „acorduri violete”) concurează cu exotis- 
mele („zeul Osiris”, „versuri safire”, „plăceri 
sybarite”, „covoare persiane”, „candelabre de 
argint”, „flori bizare”, „cyclamene și mimoze", 
„orebidee si lriși”). Franc spus, poeziile slnt 
proaste. Nimic In epigonismul lor airguincios nu 
anunță un incendiator. De la versurile cu care 
a debutat Tzara la cele pe care le va publica 
trei ani mai tirziu în „Noua revistă româna 
(1915) și „Chemarea” (1915) e o distanță uriașă. 
„Verișoară. tată de pension”, „Vacanță in pro
vincie”. „Furtuna și cintecul dezertorului” gituie 
definitiv vocea mlnulescianlzantulul Samyro, 
inlocuind-o cu aceea a refractarului Tristan 
Tzara, pornit să așeze sub arcadele cuvintelor 
teribile mașini infernale. Intr-o scrisoare din 
17 ianuarie 1934, adresată de la Nisa iul Sașa 
Pană, el ii explica pentru ce socotește că o 
ediție a primelor sale versuri trebuie să cu
prindă numai lucrurile scrise după 1912 : „Nu 
cred necesar •— spune Tzara — să figureze in 
această culegere poemele apărute în „Simbo
lul”, nu fiindcă stnt simboliste, cum spui, ci 
fiindcă sînt — atlt cit pot să-mi amintesc, efec
tiv lipsite de interes. Nu împlinisem încă 16 
ani cînd le-am scris. Se vor găsi întotdeauna 
destul ciocli, cind voi crăpa, ca să dezgroape 
cojile și drojdiile, dar de la aceasta pină la a 
mă asocia de pe acum la o asemenea plăcere 
de prost gust, pe care sper să le-o servesc cit 
mal tîrziu posibil, mi se pare Intr-adevăr ex
cesiv”.

Arătind ce titlu crede că e nimerit să poarte 
proiectatul volum, Tzara tșl definește șl mai 
exact poziția, dincolo de Ironia neagră la adresa 
istoriei literare. Versurile scrise In românește, 
după 1912. el le socotește un adevărat Început 
și o pregătire a activității sale ulterioare. Se
pararea de momentul Ztlrich 1916, ca aparținind 
/unei alte epoci, revolute, 1 se pare o eroare : „Ti
tlul «Poeme dinainte de Dada» — explică 
Tiara — ar presupune, în persoana mea 
poetică, dacă mă pot exprima astfel, un 
fel de ruptură, datorită a ceva care

ș-or fi produs tn afar* de sa saBRsree* 
uaei credințe simiti-mitice, ca ta suseus asa : 
dada) dar care propria zii n-a extetat nadodsț* 
pentra c* a-a pdsrrat eonunwtate fc ka**? aces
tea. continuitate prin șocuri maj muli sau mal 
puțin vioiente, și derermirjte. dac* vraL dar 
continuitate și întrepătrundere, chiar dac* te- 
gate in cel mai inaît grad de o m»t* la
tent*-. Ne izbesc knethat in poemele 
revist* român*". ..Chemarea- și masuaretetae pe 
r-arf* te-a scos la lumina Sașa Paul metafccete 
deconcertante prin disparitatea termet^ter aao- 
ciațî t/» mm ti re cu miroa de fazmacae curatî*. 
„v*i-ventuze“. pitari oemișcate pe cer. ca ar
mele muștelor). efectele disonante C-nața-i 
trist*. d*r e totuși o grâdin* T ; -Și infanta sau 
Ducesa de Braganxa, iar adoarme aan i* jxerde 
importanța^, prozaismele menite a sfii fluxul 
liric sâ iau brusc calea automatismelor vert**te : 
„Verișoari. fat* de pension. Lmbr*cat*-n negru, 
guler alb. / Te iubesc pentru c* ești empta și 
visezi / Și ești bun*, plingi și rupi aertsori ca 
nu au Înțeles / Și îți pare r*u c* ești deporta 
de ai t*i și c* înveți I La c*lug*n;a onda 
noaptea nu e cald-.

în special tonul acesta blazat, neutru, rob- 
textual ironic La adresa tuturor formelor da 
„scriituri poetici" stipinesia majoritatea xer- 
eurilor românești ale lui Tristan Tzara : -Tree 
In șiruri lungi pe stradă fete de pensionat / 
Și in fiecare privire-i cite o cata părinteasc* / 
Cu mese bune cu surori mai mid / Cu ghive
ciuri de flori la fereastră. // Trece frigul pe 
coridoare cind inserează / Ca un șarpe foarte 
lung tirindu-și coada pe lespezi Lacul e cusut 
cu ață / înnecații ies la suprafață — rațele m 
depărtează / * La vecini, părintele-și sărut* fata, 
indiferent / îi face morali de despărțire Bal
ta s-a închis ca în urma unei fete porțile da 
minăstire / Gilgîitul sinucise! a speriat — broaș
tele au încetat un moment / Mi duc a* mi 
întilnesc cu un poet trist și firi talent- (Da- 
minicl).

Mai surprinzător apare modul de dezorgani
zare radicală a retoricii literare. Grație tehnicii 
simultaneifite, împinse foarte departe, imaginile 
dobindesc o independență aproape total* și 
versurile tind către o existenț* autonom*. Sub
stanțele secrete cu care începe ta ac joace 
Tzara devoră rapid Ligamentele poemului, pre- 
gătindu-i pulverizarea viitoare :

„Trece pe stradă domnul in negru cu fetița 
/ Bucuria cerșetorilor la inserare / Dar am a- 
casă un Polichinelle cu clopoței I Să-mi distre
ze întristarea cînd mă-nșeli / Sufletul meu e 
un zidar care se întoarce de la lucru / Amin
tire cu miros de farmacie curat* / Spune-mi 
servitoare bătrînă ce era odată ca niciodată / 
Și tu verișoară cheamă-mi atenția cind o sâ 
cinte cucul” (Vacanță in provincie).

întîia poezie a lui Tristan Tzara făcea «polo- 
gia fascinaților de o credință, a „blestemaților4*, 
care-șl urmăresc cu o perseverență fanatic* 1- 
dealul : „Ei merg, ei merg vis Ii nd alene / Pe 
rîul Vieții-atît de trist, i Și de murdar, / Ei 
merg, ei merg tot înainte, / Căci vecinie văd- 
naintea lor / Albastre zări / Și-aurore / Țesu- 
te-n aur lucitor > El merg spre mări...- / Spre 
mări himere" (Pe riul vieții, Simbolul nr. 1).

Din tot acest alegorism pueril, sub forma câ

rma Tzara, nutrit de lecturi simboliste. i$i re
prezenta noncoformismul poetic nu maj rămine 
nici o unn*. O distanțare ironic* față de actul 
liric, împins* pin* la descurajarea lui, stăpâ
nește noile sale versuri. Tzara se apucase a* 
ame altfel, foarte curind pentru c* poemul, in
titulat „înserează- și datat Mangalia 1913. cu
prinde nu puține Îndrăzneli. Sub titlul „Soir”, 
el va figura tradus In volumul „De nos oiseaux- 
(1923), fără a diferi de celelalte piese, printre 
care se află și mult-citata „La Chanson d'un 
dadaiste-. Pastelul vesperal își îngăduie o to
tal* libertate asociati 'ă. Dacâ primul vers con
semnează Întoarcerea pescarilor „cu stelele ape
lor-, următoarele iau o hotărîtâ direcție deli
rant* : „împărații ies în parcuri la ora asta 
care seamănă cu vechimea gravurilor** ; „ser
vitorii fac baie dinilor de vînătoare" ; „Lumi- 
na-și îmbracă mănuși". Invocarea „deschide-te 
fereastră” e Însoțită de precizarea apoetică : 
„prin urmare- ; insolențele se înmulțesc Dum
nezeu e văzut îndeplinind acte derizorii, scăr- 
mănînd „lina îndrăgostiților”, „vopsind păsările 
cu cerneală", Innoind „paza de pe lună". Ges
tul de invitație la dragoste ia forme bufone, 
deliberat antilirice :

Hai să prindem cărăbuși / să-i punem 
în cutie / — Hal la pîrîu / să facem oale de 
lut / -- Hai la fîntînă să te sărut / — Hai 
in parcul comunal...- (Vino ca mine Ia țară). 

Aceste versuri scrise toate Înaintea plecării 
la ZOrich șl adunate ulterior de Sașa Pană In 
volumul „Primele poeme ale lui Tristan Tzara“, 
Ed. Unu 1934, sînt neîndoios texte predadaiste. 
Chiar atunci cind păstrează o anumită coheren- 
ță, le stăpinește gustul frondei, identificabil In 
frecventele declarații destinate să indignez»

oxrtta incnj barghaz. Vacanța apare văzută ca 
• nr* da acte sfidătoare : „N'e-ocn dezbrăca 
pa tata ta pielea goal* i Să ae scandalizeze 
preita. ta ae bneve fetele. / Vom umbla ca

” ca p*l*ru mari de paie i O să fa
res bo.a roata morii / S* ne Întindem
ta reare f&r* sfiaM / Și-or s* ne fure hainele
a-o g* na latre cfinela_- (Vina ea mina ta 
șar*i.

Arereia foc* îndărătul protecțiilor onirice, ha
zards fcneepe a*-«i aroge tot mai mult rolul de 
regxaor supren al actului poetic : ^Am scos vi
sul neb dzn cutie cum scop tu o pălărie / 
Ctei te g*re*ti ia haina cu mulți nasturi / 
Cm sogc: iepurele de urechi i Cind te întorci 
de ta Ținte f Cum alegi floarea dintre buru- 
sa=n / prietenul dkntre curteni- (...) „Uite ce 
nu s-a inîimpiat / Cind veni seara încet de tot 
ca n , bun* multora ca leac, cind
ru-aprinde ta suflet foc de vreascuri / M-am 
călcat. Somnul e grădini hotărnicit* cu îndo
ieli Nn șui ce-i adevărat, ce nu / Ți se parc 
e*-i an hoț și impuști / Pe urm* ți se spune 
că a fost un soldat f Cu nune tocmai așa fu / 
De aceea te-am chemat să-ml spui fără gre
șeai* j Ce-i adevărat — ce nu-i". (îndoieli).

De viitoarele rintece dadaiste ie apropie Insă 
cei mau mult poezia .Glas", Aici, versul de fac
tură popular*, măsurile metrice regulate și ri
mele fac abia mai provocatoare lucrurile ab
surde. relatate eu o naiv* incinta re : „Zid dă
răpănai / Eu m-am întrebat / Astăzi că de 
ce i Nu i-a spinzurat / Li a, blonda Lie / Noap
tea de-o frtnghie— / S ar fi legănat I Ca o 
pară coaptă l Și ar fi lătrat / Clinii de pe 
sirad* / S-ar fi adunat / Lumea să o vadă / 
Și ar fi strigat f „Vezi ea să nu cad*- / ...Aș 
fi încuiat / Lacătul ta poartă / Aș fi pus o 
scară / Si-aș fi luat-o jos / Ca o pară coaptă 
/ Ca o fată moartă / Și aș fi culcat-o într-un 
pat frumos".

Logica răsturnat* cu Intenții descaliflcante 
devine molipsitoare și invadează întreg univer
sul poetului.

Marea descoperire a lui Tzara a fost forța 
negativității ta dialectica oricâr ii act creator. 
Răzvrătindu-se împotriva tuturor normelor, pă
rintele dadaismului a dat spiritului putința să 
facă o baie salutară de nonconformism regene
rator. La nivelul zero unde un asemenea radi
calism „anti-literar- a adus actul poetic, ha
zardul capăt* brusc Ljertatea sâ lucreze in lo
cul rutinei artizanale,- cu o forț* inventivă de 
o prospețime nebănuită, uluitoare.

Nu e cazul ta ne ocupăm aici de activitatea 
prin care Tzara a devenit scriitor francez, a 
revoluționat lirica secolului XX. Plnă și neîn
duplecatul Andră Breton avea să scrie în pri
vința aceasta : „în rangul întîl al lucrurilor pe 
care Lautreamont nu le-a făcut imposibile, se 
află poezia lui Tzara" (Second manifeste du 
surrealisme, 1930).

Faima mondială, dobîndită de numele unuia 
din foștii ei reprezentanți, va stimula două de
cenii avangarda românească, compensindu-i 
multe amărăciuni.

Ov. S. Crohmălniceanu

ceilalți Invitați de seamă, printre care două 
mari doamne: doamna Hortensia Papadat- 
Bengescu și doamna general Văitoianu, 
care cu părul ei argintiu, cu obrazul ne
ted, luminos, fără riduri, cu ochii sclipi
tori și cu un șirag de perle petrecut de 
după git, părea mai degrabă o marchiză 
din secolul al XVIII-lea. Deși îl aveam 
alături pe prietenul meu, mă simțeam to
tuși oarecum stingherit, observîndu-i pe 
sub gene, direct, pe ceilalți invitați, atent 
9ă nu fac vreun gest stingacl și să mă- 
nînc frumos, căci chiar în fața mea ședea 
doamna Hortensia Papadat-Bengescu. Din 
cauza încordării și supravegherii, celor
lalți stăteam puțin cam țeapăn pe scaunul 
cu spătarul de piele, bătut în ținte de a- 
Lamă, iar gesturile mele erau cam rigide. 
Din fericire această înțepeneală s-a risipit 
destul de repede și am devenit natural, nu 
din cauza deprinderii, a siguranței căpă
tate, ci datorită atmosferei intime, priete
nești, pe care o stabilea maestrul la masă 
El avea în fața sa carafa de vin și ne um
plea paharele îndată ce vedea că sînt goa
le. Se servea pul de primăvară la tigaie 
(mlncorea sa preferată), cu cartofi noi, 
prăjiți, iar ca desert cremă caramel, și 
mere de preferință Parmen sau Ionathane. 
Dup* ce am isprăvit masa, glaswandul a 
fost deschis șî am trecut iar in salon. Aici 
ne așteptau cafelele in cești mici, japoneze, 
cafele stropite cu puțin rom. La cafea, criti
cul care nu era un fumător, fuma totuși 
o țigară. Ne invita să ne servim și noi din 
caseta de mahon plină cu țigări „Regele 
roșu". Eu fumam mult, dar prietenul meu 
Dan Petrașincu, nefiind fumător, strică o 
țigară, două și renunță. Cu un asemenea 
prilej, după masă, la o cafea, am stat mai 
mult de vorbă cu doamna Papadat-Ben
gescu și marea romancieră ne-a mărturi
sit că o carte odată tipărită n-o mai re
citește, nici n-o mai interesează. Tot cu 
un asemenea prilej ne-a destăinuit că 
manuscrisul romanului „Rădăcini" nu l-a 
putut corecta în întregime, deoarece toc
mai atunci fusese grav bolnavă, așa încît 
greșelile de sintaxă, imperfecțiile stilistice 
imputate de critica vremii la apariția ma
relui roman se datorează nu neglijenței ci 
imposibilității fizice de a revedea pentru 
ultima oară textul Înainte de a merge la 
tipar. Cea mai mare surpriză ne-a prici
nuit mie și lui Dan Petrașincu invitația 
marei romanciere la o cafea, la ea acasă. 
Scriitoarea locuia într-un bloc vilă de 
pe bulevardul Ardealului, din cartierul Co- 
trocenl. în timp ce mă îndreptam spre 
casa ei, mă. întrebam în gînd. cum ne va 
primi strălucita scriitoare, fiică de gene
ral, căsătorită cu un consilier de la înalta 
Curte de Casație, cum arată această im
perial* doamnă în intimitate. Și brusc 
mi-am adus aminte, că, puțin timp 
înainte, la cenaclu, șezind alături de ea pe 
„divanul doamnelor", venind vorba de un 
scriitor român ale cărui antecedente bio
grafice, unele compromițătoare, le cunoș
team foarte bine, m-am lăudat cu nesăbu
ință tinerească :

— Eu sînt ca jurnalul „Fox Movietone", 
aude toi, vede lot, știe toi și spune toi.

Doaxrfna Papadat-Bengescu amabilă, sau 
poate ca să-mi impună o anume conduită, 
a ținut să mă rectifice :

— Ai greșit, domnule Șerbu, ai vrut să 
spui : aude tot, vede tot, știe tot dar nu 
spune tot. Peste așteptările noastre, marca 
romancieră nu ne-a primit în salonul 
mare, oficial și rece, ci într-un mic salo
naș, cochet, alături de dormitorul ei. Aci 
ni s-a servit cafeaua, aci am stat de vorbă 
timp de un ceas, aci am respirat parfu
mul florilor ce împodobeau vasele, atmo
sfera în care lucra, căci în colțul 
salonașului am zărit secretaire-ul cu 
picioarele curbate, fine și subțiri ca de 
gazelă, aci în acest salonaș elegant și to
tuși sobru pe jos așternut cu carpete „Buc- 
kara regal" (după cum am aflat mai tîrziu), 
în interiorul acesta, cu lucruri de preț, în 
mijlocul florilor care dădeau miresme, cu
loare. o caldă frumusețe, unde trăia 
marea romancieră. Dar cea mai colo
sală impresie ne-a făcut cînd a scos 
un caiet dintr-un sertar al secretaire-ului 
și ne-a citit poezii scrise direct in limba 
franceză, poezii pe care le-a citit apoi și 
în cenaclul „Sburătorul**. Nu faptul că a 
scris versuri direct în limba franceză m-a 
impresionat atît de mult, căci mai erau și 
alți scriitori români care se puteau expri
ma direct într-o limbă străină, ci sunetul 
glasului ei cînd recita poeziile și mai ales 
un singur vers, care revenea ca un leit
motiv :

Les hommes m’ont blessee...
în glasul scriitoarei, cuvintele nu se mai 
rostogoleau ca niște bile de fildeș pe o 
lespede de porfir ; în glasul ei vibra o 
coardă de violoncel scuturată de durere și 
pasiune. Și atunci înapoia scriitoarei care 
citea, în mintea mea se perindau imaginile 
altor eroine neuitate ca ; Nyu, Manuela, 
Adrianne, fetițe din „Romanța provinci
ală", „Bianca porporata" cu pasiunea ei 
sîngeroasă în scrisorile adresate „Lui Don 
Juan în eternitate**...

leronim Șerbu
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Că Dorin Tu doran știe foarte multe despre 
poezie și că, de asemenea, știe foarte bine cum 
se „face" aceasta, iată chestiunea asupra căreia 
e necesar să atragem atenția încă de la început. 
Dacă în prima direcție succintele lui comentarii 
șl portrete critice publicate săptămînal în re
vista „Flacăra" ne-au edificat deja, in a doua 
direcție, adică ta aceea a „științei" de a elabora 
versul, volumul său de debut. Mic tratat de glo
rie, constituie o veritabilă demonstrație. Cel pu
țin în prima jumătate a cărții există un mare 
număr de poeme ce par a fi scrise, ta bună 
măsură, sub Imboldul dorinței de a experimen
ta. Intenția expresă a autorului pare a fi aceea 
de a sonda în cîmpul unor formule poetice din
tre cele mal insolite. Dacă e să acordăm acestei 
prime părți a volumului o caracteristică unifi
catoare, aceasta ar consta ta voința poetului, o 
voință tenace instruită, de a înțelege și trata 
totul din unghiuri evident contrarii viziunilor 
poetice consacrate prin exces de uzitare și mai 
puțin prin valabilitatea lor estetică reală. Din 
această pricină, situarea multora dintre poemele 
la care ne referim sub semnul propensiunii spre 
Șarja și parodia subtil disimulate, nu ni se pare 
nepotrivită. Ca atare, trecerile de la notat ia pli
nă de spirit, paradoxală, gen • „uneori caii îm
părătești ies noaptea din apă / să-și usuce ple
tele la vocea lui Nat King Cole", la poemul 
axat pe un pretext fabulistlc, se produce ade
sea. Cum e de prevăzut, desenul epic-descrip- 
tiv, amintind oarecum de maniera trucat pro
zaică a lui Marin Sorescu, este violent zdrunci
nat din tiparele lui prin apel la „scriitura" elip- 
t!co-funcțîonală de extracție suprarealistă, pre
cum în această frintură de peisaj hibernal mo
dern, specific prin dinamismul lui feeric 1 „Tre
ceau patinatorii peste obrazul meu / la ora sta
bilită de-o cretă preferată / ca un Incendiu 
moale precum un trup de zeu / și-am înțeles 
din lamă doar omul de zăpadă // ta pom țipau 
magnolii și sticle incendiare / ciudate vicleemuri 
cu întîmplări topite / patinatorii supli frumoși 
ca în ziare / torceau în piruete htmere desple
tite / serbau un anotimp aproape singur / în 
blana unui urs polar de o vreme / se rătăceau 
argonauții și trireme / o ninge încă cu lăru- 
tări în ringuri."

E lesne de observat, totuși, că tentația da a 
descalifica „scriitura" vădește și atitudinea da 
disimulare sentimental-lronică a stării de spirit 
sub semnul căreia este rememorat șl „elaborat*  
„micul tratat de glorie" al adolescenței trecute. 
Locul celor două moduri consacrate — cu timpul, 
însă, devenite și comune — prin intermediul că
rora se procedează Ia reînvierea trecutului ado
lescentin sau circumscris primilor ani ai tinere
ții (un mod impulsionat de exaltarea idealizan- 
tă, romantică, altul complet acaparat de vitupe
rative necruțătoare), în cazul Iui Dorin Tudoran, 
este luat de o atitudine motivat ambiguă, ta in
teriorul căreia se pendulează continuu între sen
timentalismul reconfortant și luciditatea Lranic- 
critică. Reușita artistică, firesc, este direct pro
porțională cu echilibrul dintre cele două Im
pulsuri lăuntrice, căci „cinismul" expresiei nu 
face decît să potențeze fondul grav, emotiv al 
a du cerilor-am into : „Tocmai înveleam niște zgo
mote în mohair / n-avea rost să vorbim despre 
tinerețe cînd / noaptea nu se sfîrșise precum 
credeai / și nu-țl mai datoram nimic iar masca / 
era ascunsă într-un ciorap pierdut / de-o ba
lerină cu glezne de otel albastru / sidefiu pre
cum lenea unei delte îndrăgostite / tocmai te 
Iertam lustruind o nicovală / pe care chipul meu 
înțepenise într-o gelozie t lucrată în filigran 
de-un păianjen atomic / poate nopțile n-au fost 
toate de bunăvoie o / și cît așteptasem pe ni
sip întîmplarea de dimineață*  (Întâmplarea de 
dimineață).

Altminteri, în momentele In care acest echili
bru ne zdruncină, «intern tot mal mult cuprinși 
de senzația că însăși starea de spirit și de con
știință de Ia care se purcede este dinadins cău
tată, deci trucată 1 „și a fost dimineața cînd su
fletul / avut-a nevoie de mult foarte mult trup / 
dar pentru asta trebuia făcută liniște / /vă eram 
da ajuns ?*  (Si a fosi dimineața). Ceea ce face 
ca, uneori, cuvintele să fie biciuite qu o ase-

între livresc

<

O discuție pe care o sperăm profitabilă, ne-o 
poate prilejui romanul recent al Măriei Hadan, 
„Balustrada de briză" („Cartea Românească“, 
1973). Eroina fără nume și cu care, in pofida 
persoanei a treia, autoarea se identifică, nu 
descoperă concentric sferele existenței. Moduri
le cunoașterii se succed in cazul ei de la livresc 
la real, respectind o cronologie fără artificii 
compoziționale, de la copilărie la maturitate. 
Biografie lirică In cea mai mare parțe, cartea 
evocă momentele unei copilării vizionare In mo
dul consacrat de Bildungsromanul simbolic : 
Goethe, („Wilhelm Meister"), Jean-Paul Richter 
(„Hesperus") sau „Marele Meaulnes" al lui 
Alain Fournier. Modalitatea pe care a prefera
t-o Maria Hadan, aceea a evocării lirice, expli
că vagul temporal, in fata căruia cititorul poa
te situa mai curind prin deducții copilăria eroi
nei în anii ultimului război mondial. Departe 
de clocotul vieții reale, sechestrată Intre zidu
rile casei prin decizia tatălui, pictor, ea „nu cu
noștea nici timpul care li era hărăzit, nici lo
cul în care trebuia să-și desfășoare existența." 
Smulsă jocurilor viratei, determinată să înlocu
iască spectacolul realului prin paginile Cărții 
Albastre, simbol al călătoriilor ei imaginare In 
Italia renascentistă, eroina va trăi o experien
ță a spiritului decisivă pentru structurarea sa 
ulterioară.

Fascinația artei, primordială pentru ea, se va 
exprima prin personajul simbolic și totodată 
fantastic al condotierului Gattamelata, statuia 
ecvestră a lui Donatello, tovarășul de drum al 
fetei prin cetățile și drumurile Renașterii. Ală
turi de obrazul său decis de luptător, 
călare pe calul de bronz, copila va desco
peri Padova, Florența și Veneția, va străbate 
mulțimile dinvcelebrele pînze. va cunoaște în
gerii lui Cimabue șl Fra Angelico sau obsesia 
muzicală a unul nume ca Andrea de Sarto. A- 
ceste pagini, dintre cele mai vibrante ale cărții, 
oferă, pe lingă fundamentarea psihologică a unui 
eu introvertit, frumoase poeme, evident livrești, 
închinate pînzelor renascentiste. („Urmărea cu 
privirea drumul întortocheat al celor trei magi : 
calea șerpuia pe o colină, printre măslini șl 
chiparoși, trecea pe lingă cetătl- cu multe tur
nuri. Cai semeți, cu harnașamente minunat îm
podobite, purtau cavaleri în haine scumpe. De 
pe pereții înalți, pacea venea spre ea"). Anii de 
dialoguri mute ale eroinei, cu personajele din 
portrete, mai reale pentru ea decît trecătorii, 
lingă același simbolic cavaler al lui Donatello 
nu vor putea genera, desigur, decît un personaj 
solitar.

Dar după descoperirea artei urmează revela
ția spațiului nelimitat al cîmpului estival, de 
data aceasta mai precizat, apartinînd regiunii 
Sălajului Vegetația izbucnită furtunos 1 se dez
văluie eroinei de pe „Dealul rotund" ; aici. în 
natură, ea-și descoperă „rădăcinile adevărate", 
dar și legăturile de singe cu bătrinil satului ca 
Moș Arsenie. Un violent sentiment panteistic, 
păgîn ca la Blaga sau poate Jean Glono, inva
dează eul adolescent prea timpuriu introvertit 
al eroinei, revărsîndu-se încă o dată în poeme 
care cintă cîmpul, pădurea, biciuirea frenetică 
a vîntului într-o frazare ritmată muzical : „A 
fost un vînt larg, întîi blind și mîngîietor, apoi 
mat amplu, vintul ce pare să se stîmească din 
senin în după-amiezele calme. Au tresărit tatii 
ierburile și tufele, apoi s-au cutremurat copa
cii pînă atunci nemișcat!. Vîntul părea să vină 
și de sus. și de prin acjîncuri de văl. Fiecare 
frunză se răsucea, crengile se mișcau neîncetat, 
tot dealul părea să se miște". Iată cum cele 
două epifenomene ale frumosului — arta și na
tura — invadează, cum am mai precizat. In
tr-un mod succesiv, personajul Măriei Hadan. 
în același timp insă, proces reflexiv, sondarea 
propriului eu hipertrofiat de izolarea impusă, 
adincește criza inerentă viratei. Atunci eroina 
„obosită de a se defini, de a se examina me
reu" începe să aștepte iubirea ca pe un alt ca
valer condotier care trebuie să sosească din 
spații nedefinite și pe care e gata s-o inventeze. 
Conturul material al lumii continuă s-o înspăi
mânte.

Și aici, odată cu sfîrșitul adolescenței, ajun
gem împreună cu eroina Măriei Hadan Ia punc
tul nodal al cârtii — înfruntarea cu realul. Ter

menea vehemență îneît locul disimulării prin 
stil este luat de exprimările forțate, artificioase, 
alunecindu-se în construcții metaforice de-a 
dreptul pretențioase : „vindută zi de toamnă / 
ideea de-a fi cal s-a spart de o zăbală / înte
meind regatul umbrelor / și iată-mă In fracul 
cel nou în fracul / de funingine adus chiar de 
la chelsea / cum înnegresc sfîrșitul acestui ano
timp" (Vindută zi de toamnă) ; sau : „se face 
dintr-o^ dată ziuă / de parcă nervii unei harfe / 
sînt mîngîiați velin de coada / păunului cel mă
tăsos" (Dimineața). Apare deci evident că. în 
atare împrejurări, nu mai poate fi vorba de 
cantonarea în inconformismul poetic cd mai de
grabă de simularea acestuia, atit din unghiul 
expresiei cit și din acela al problematicei

Iată de ce, la întrebarea, decisivă, dacă dincolo 
de familiarizarea dezinvoltă cu secretele de ela
borare ale poeziei tînărul poet are cu adevărat 
și ceva personal de spus, ne răspunde in chip 
concludent mai alea a doua parte a cărții sale. 
Intitulîndu-și-o la un mod destul de teribilist 
Cerere de grațiere, această parte a volumului. 
Intr-un fel, pare a solicita din partea cititorului 
o înțelegere specială pentru excesele experimen- 
taliste anterioare. Impresia generală, acum, este 
că ne aflăm realmente ta fala unei noi cărți, 
replică la cea precedentă, aparținind unui poet 
ta bună măsură edificat asupra posibilităților 
sale. Melancolia romantică, străbătută de grava 
înfiorări elegiace, divulglnd influențele unul 
eminescianism în mare parte asimilat consti
tuie, credem, tma dintre notele distincte ale 
personalității poetice spre care se Îndreap
tă eforturile lui Dorin Tu doran. Pentru 
edificare, iată elegia atit de eminescian intitu
lată dacă : „Și dacă tot a foot să mă des- 
firind / de ce așa precum o-nstrăinare / de-a 
ungul apelor plutind / cu ochii roși de semne 

rare ? / Și dacă tot a fost sft mă ating / de ce 
această destrămare / din ierni ta care încă 
Ding / pustiuri veșnic mișcătoare ?"

în pofida acestei trăsături dominante, tentația 
vitalismului teluric, constrângător, de evidentă 
proveniență blagiană, nu trebuie nici ea trecută 
cu vederea i „Trupule, trupule, trupule, / fiară 
năpraznică, fiară / trupule, trupule, trupule / 
treflă de veștedă rigă / cine din cine mă strigă / 
trupule noapte virgină / trupule, trupule, trupu
le/ pierderea mea de lumină-.

Cum se vede, cuceritoarea disponibilitate a 
poetului de a-?i asuma riscurile ce decurg din 
apelul la formule de mare notorietate, in sensul 
obținerii „dubletelor*  revelatoare, e un fapt ce 
•e cere pus tot pe seama remarcabilei gale fami
liarizări cu secretele poeziei. Important e insă 
că, in a doua part® a volumului Mic tratat da 
glorie, Dorin Tudoran renunță aproape complet 
la tehnica disimulării critic-parodist ice și că, 
astfel — o dovedesc și exemplele de mai înain
te — fondul său de sensibilitate elegiacă, medi
tativă, se adaptează tot mai sigur la modalită
țile de expresie avind o consacrare atit de pu
ternică incit pentru cei mai mulți debutant 1 
abordarea lor se dovedește pur și simplu fu
nestă. Așadar, numai ta aparență paradoxal, poe
zia Iui Dorin Tudoran face dovada regăsirii de 
sine tocmai pe o asemenea cale. In încheiere, 
alături de menționatele moduri consacrate (cel 
eminescian și cel blagian). să mai atragem aten
ția asupra încă unuia : acela rezidind ta discreta 
osmoză dintre cintecul popular și cel arghezian, 
cum se întâmplă în foarte frumosul poem elegiac 
Pasărea cu zborul rece : „oare pentru cine tre
ce / pasărea cu zborul rece / pentru cine iarăși 
zboară / pasărea cu trup de seart / poate plin- 
sul meu Înalt / e o pasăre de-asfalt / poate 
trupul meu pios / e un urlet norocos / cine cade 
de prin ceruri / învelit cu șapte geruri / cine 
mă culege cine / cind himere dorm ta mine / 
și-n grădini primordiale / se-aduc mere triviale / 
cine-i ochiul ars de lună / mînzu-n care iarba 
sună / pentru cine plîng firmane / vestind ră
nile orfane / trece pentru cine trec® / pasărea 
cu zborul rece".

Mic tratat de glorie este cartea de debut ■ 
unui tânăr poet care merită din plin atenția ci
titorilor și a criticii.

Nicolae Ciobanii

și realitate
menii problemei, |i anume, un destin smuls ar
tificial din coordonatele existenței sociale, în 
fața realității derutante, bogate, dramatice a 
anilor, (bănuim) 1960—1960. impuneau imperios 
dezlănțuirea unei crize psihologice, rezolvată 
fie și In mod alegoric, simbolic. De data aceas
ta soluția autoarei ne pare convențională. Ști
ința „de a sta printre ceilalți", .voluptatea de 
a fi noi" a eroinei care devine intr-un mod 
precipitat inginer pe șantierul unui mare baraj, 
nu se instalează firesc in prelungirea evadări
lor ei livrești Asemenea obiecții de natură psi- 
tx^og’că concordă însă cu insatisfacția estetică 
In fața frazelor declarative care părto^c alhr.a 
evocării poematice, atit de favorabilă pini aci 
Marieî Hadan. Problema se conjugă desi<ur cu 
inconsistenta epici a acestei pârii, li trebuie s*  
mărturisim că trecerea de la acele fulgurante 
secvențe ale imaginaralui la ramele lmrolate 
ale eroinei de pe jantier. ae fac printr-un hia
tus anevoie de trecui. Infainipea finali cu sta
tuia ecvestră a lui Donaiello. cu ocazia unei 
călătorii reale in Italia. Încearcă să reechîlihre- 
ze compoziția prin apelul la punctul ei initial 
„Adevăratul sena al drumului de la Gattamelata 
pini la Gattamelata- devine astfel prilejul pen
tru o concluzie care lămurește, din păcate cu 
oarecare accente didactice, simbolismul titlului 
cărții, o metaforă a lui Ungaretti, și care tra
duce inconsistenta livrescului. „își făurise doar, 
din frumusețea unor pagini de album, și a unor 
amiezi de vară, un fel de străvezie ba
lustradă de briză, de care uneori, seara. 
Își rezema fruntea glnditoare... De mid 
ne compunem un cadru din care niciodată nu 
ne putem smulge definitiv, ne legăm să fim sta
tornici anumitor lucruri, aar ne legăm prea pu
ternic. Și pe urmi, am vrea să scăpăm, dar nu 
se mai poate, iar legământul acesta față de noi 
înșine ne apasă". Lată, așadar, urmările unei 
copilării prizoniere a livrescului, pare a ne 
spune autoarea, fără a adinei tocmai spațiul 
psihologic al confruntării personajului cu
11 ta tea, înlocuind tabloul convingător prin 
6tatări retorice.

Cartea Măriei Hadan ne face să gindim, 
colo de paginile de evocare, scrise cu talent, 
la balanța pe care o așează prozatorul de as
tăzi Intre liric și epic, simbol și narațiune, li
vresc și realitate, la acea alchimie prin care, 
din Introspecție, gesturi, frinturi de dialog, el 
are harul de a zămisli un personaj. Cu „Ba
lustrada de briză- ne aflăm deocamdată la un 
punct de unde drumurile abia se desfac.

din-

Elena Tacciu

„Vocea" povestitorului
Leeturînd romanul lui Marcel Constantin 

Runcan, Sepia, nu ne va fi greu să remarcăm 
„timbrul" deosebit al frazei sale, același, de 
la începutul pînă la sfîrșitul cărții. Indife
rent de întâmplările prin care trece eroul 
cartea e scrisă la persoana întâi — „tonul" 
povestirii rămîne tot timpul neschimbat. In
cit tensiunea în cazul cărții sale se realizează 
ți la nivelul frazei, fapt care trebuie remar
cat desigur ca o cucerire a prozatorului. 
Pentru cd există cărți, după cum bine se știe, 
tn care situațiile dramatice abundă, dar in 
cazul cărora o frază lipsită de tensiune, flas
că, anihilează dramatismul scontat. Cititorul 
romanului Sepia se lasă „prins" în timpul 
lecturii, atent să urmărească inflexiunile a- 
celei voci distincte, vocea „povestitorului", in
teresul său este în primul rind captat de 
frază, care îl conduce, aproape pe nesimțite, 
spre întâmplări de tot felul care devin inte
resante pentru că sînt povestite într-un anu
mit fel. Adică altfel, cu totul altfel, decît 
le-ar spune altcineva și spunînd acest lucru 
nu amintim oare principalul merit al orică
rei povestiri, principala calitate a oricărui 
povestitor ? Cînd vorbim despre „darul po
vestirii" nu includem în acest dar șl acel tim
bru unic, neimitabil, care dă brevet de înaltă 
calificare povestitorului ? Pentru cd, după 
părerea noastră, nu atât prin varietatea în
tâmplărilor, ci mai ales prin varietatea gla
surilor se deosebesc în general întâmplările 
povestite, unele de celelalte. La nivelul strict 
al întâmplărilor, am putea chiar spune că 
romanul lui M. C. Runcanu nu șochează prin 
noutate. Întâmplările prin care trece eroul 
său, adolescent neliniștit, gata să se revolte 
împotriva unui mediu conformist — sîntem 
în Ardealul primilor ani de după război 
împGtriva familiei și a orașului, pe care la 
un moment dat îl părăsește și „fuge" in 
lume, întâmplările, spuneam, pot fi cunos
cute, știute ți din alte cărți a unor scriitori 
tineri iau mai puțin tineri, (ultima dată 
le-am văzut „narate" intr-un film care vor
bea despre diminețile unui „băiat cuminte") 
doar că ia cartea prozatorului nostru, ele de
vin puțin altfel, primesc adică o anumită 
„particularitate", nu pentru cd s-ar încărca, 
id zicem, de Insolit, ci pentru că, așa cum 
am spus, „glasul" povestitorului e altul„ vo
cea celui care povestește e „schimbată", Sd 
încercăm sd arătăm — lucru nu prea ușor, 
pentru cA e dificil sd priwri foarte exact 
„nuanțele" unei roci, — ața cum e aproape 
imposibil, dacă au ești de pildă Prouit, să 
„transcrii" fn cuvinte o frază muzicală — 
cam din ce elemente se construiește tonul 
foarte particular al frazei prozatorului nos
tru- In pnmul rind, rom sesiza o anumitd 
melancolie, o anumitd tristețe care planează 
pared pe deasupra cuvintelor, deasupra tu
turor întâmplărilor, o melancolie probabil ge
nerată de neliniștile rirstei adolescentine. O 
tristețe insă virilă, aspră, bărbătească ; poa
te pentru cd eroul, indiferent de situațiile 
prin care trece, nu se lamentează niciodată, 
capabil sd-si privească uneori cu detașare, 
iau cu ironie „necazurile". El se „risipește" 
in întâmplări mărunte de tot felul, conștient 
cd se află la o virată la care poate fi risi
pitor, dar in același timp știind cd nimic din 
ceea ce ai risipit nu mai poale fi recuperat, 
de unde acea amărăciune permanentă care de 
asemenea „încarci" fraza. $i in același timp, 
dincolo de această amărăciune, de această 
tristețe, o mare capacitate de a trăi cu acui
tate existenta. Existența care parcă se naște 
dintr-o ciudată stare de „somnambulism", de 
dilatare „nefirească" a lucrurilor, îneît, nu
mai după trecerea printr-o astfel de „stare" 
ea poate fi recuperată. Iată lucrurile cele mai 
umile, mai obișnuite descoperite cu bucurie 
de eroul povestitor, dar care fac, se pare, 
ca raza sa să primească deodată pared ceva 
din bucuria și tristețea unui strigăt tensio
nat la maximum :

„Urcîndu-mă in ța descoperisem un loc pe 
care aproape îl uitasem, am demarat fără 
țintă, țipînd de plăcere. Spre dimineață, a- 
junsesem la o cale ferată, metalul neruginit,

Viata literară își are, fără îndoială, capri
ciile ei greu de prevăzut și chiar unii din cei 
mai avizați participant! la acest angrenaj de 
labile consemnări și ecouri — criticii — tre
buie să i le recunoască. De pildă, după pă
rerea mea, romanul Măriei Contea, Inocera
nii. era menit unui real succes public, fiind 
competitiv, ca să întrebuințez un termen 
acum la modă, cu scrieri pentru care vânză
toarele din librării sînt interpelate în mai toa
te zilele anului. Probabil, însă, că-i lipsește 
tocmai agresivitatea de a atrage publicul 
larg, acel șoc deliberat, acea dibăcie, pre
țioasă și asurzitoare, de a trece drept înveș
mântate în hainele unor grave dezbateri exis
tențiale problemele și personajele medii ale 
vieții, cele pentru care tonalitatea reținută, 
be moli za tă s-a dovedit întotdeauna de mult 
mai mare eficiență artistică. Dimpotrivă, dacă 
se revendică din vreun program, prozatoarea 
îl îmbrățișează pe acela opus rumorii artifi
ciale și velei țarismului, situîndu-se, prin ur
mare, pe teritoriul lucidității și al aprecierii 
limpezi a posibilităților proprii, într-un cu- 
vînt intre marginile bunului iimț. Ceea ce 
ne propune, cu ușoară ironie, este o litera
tură odihnitoare, dar nu neapărat recreati
vă. mizînd pe toate resorturile confortului 
nostru intelectual, o literatură în care și cu 
care să te simți bine, așa cum, intrat într-o 
pădure, ai mereu senzația de prospețime în
văluitoare, deși ți-a fost dat. de multe ori, 
să treci printre asemănătoare aglomerări de 
copaci : „Pentru că pe mine nu mă intere
sează pagina la care se declanșează conflic
tul. nici dacă personajele sînt conturate per
fect nici tehnica. O carte ar fi o pădure în 
care mă plimb, un pat în care mă odihnesc 
și fac dragoste, masa La care mă așez cînd 
mi-e foame, cuvîntul de care am nevoie cînd 
nu pot lua o hotărîre. Feminisme".

Iată, după cum se vede, și încă de la în
ceputul cărții, fraze tn care cititorul e pre
dispus să albă încredere, mergînd înainte cu 
lectura și abandonând u-i-se fără suplimenta
re reticențe, ca și cum 6-ar fi lăsat condus 
de murmul'ul unui izvor păstrat in auz, 
îl depune, în cele din urmă. în poiana 
misă. Romanul, în întregul său, nu le 
minte.

Inoceranii este o poveste de dragoste 
mai exact, de absentă a dragostei, scrisă la 
persoana întîi și dezvăluind prin toate fi
brele sale o eroină inteligentă, de acută femi-

care 
ero
dez-

sau.

cu urme proaspete ale trecerii, gudronul tra
verselor mirosind mal ațițător decît orice 
floare de cimpie... Am așteptat nerăbdător 
întâlnirea cu un tren, Gemind din tot trupul 
acesta trecuse, de la apus spre răsărit, chiar 
după ce nu mai rămăsese decît ușoara vi
brație a șinelor continuam id-i aud vacarmul 
stârnit de roți, răsuflarea pintecoasei loco
motive... O cutie goală de conserve aruncată 
pe geam mi se păruse un semn venit din 
altă lume, amiaza m-a găsit cu ea in mină, 
mai răsucind-o încă pe toate părțile. De-a 
lungul terasamentului — o cărare largă, bine 
bătătorită".

Capacitatea de a îngloba Intr-o frază atit 
de sigură „3tări sufletești" atit de diverse, 
perfect „armonizate", puterea de a „aduna" 
toate întâmplările, destul de eterogene altfel, 
prin care trece eroul și de a le transfigura, 
prin frază, în spiritul unei viziuni proprii, 
încărcîndu-le de o poezie amară, ne deter
mină să credem că debutul tui Marcel Con
stantin Runcanu este mai mult deciț promi
țător, ne determină să-i așteptăm nerăbdă
tori cărțile viitoare.

Sorin Titel

In privința păcii de
despre 
și de 

cu

Scriind in nr. 9 al revistei Echinox 
Criticii tineri. Dinu Flămând se ocupă 
scurta mea activitate critică, Însutind 
precădere asupra articolului „Comentarii la o 
viitoare Istorie a literaturii", pe care l-am pu
blicat in Luceafărul nr. 24, a.c. „Am citit recent 
in Luceafărul — scrie Dinu Flămând — un ar
ticol cu noi precizări de poziție ale lari Adrian 
Isac, prilejuite de proiectul unei istorii literare 
și de citeva capitole pe care le-a scris In această 
direcție Ion Negoițeacu. Tînlrul critic obiectea
ză. după o formulă devenită destul de vagă (?) 
estetismul unei istorii din care abia s-au scris 
ci te va fragmente. După opiniile formulate acolo 
se poate înțelege că o Istorie a literaturii ro
mâne nu va putea fi niciodată o istorie a for
melor estetice, pentru că la not examenul este
tic ar trăda istoria socială (?!), fiind insuficient 
ca atare. De fapt Adrian Isac are în vedere nu
mai tipul de istorie... pedagogică, in care să gă
sească anii frumos rind ui ți ai tipăriturilor, des
chiderea școlilor din Principate și importanța 
culturală, să zicem, a păcii de la Kuciuk Kai
nargi". ș.a.m.1

Din păcate, ceea ce consideră Dinu Flămând 
că ,șe poale Înțelege" din articolul meu este 
exclusiv ceea ce Înțelege — sau mai bine zia — 
ceea ce poate Înțelege el personal, printr-o în
cadrare ajutătoare a ideilor mele intr-o schemă 
comună de accepție. Mi se pare — ca să fiu 
sincer — amuzant modul patetic ta care pole
mizează Dinu Flămând cu propria sa imagine 
despre articolul meu, din care de altminteri, 
precaut, nu citează nici o frază. Dinu Flămând 
Îmi atribuie bunăoară ide ea — cu totul insolită 
— potrivit căreia eu refu2 ,^o istorie a formelor 
estetice (in speță a lui I. Negoițescu) pentru 
că la noi examenul estetic ar trăda ixtoria so
cială" (s.n.). O asemenea ipoteză îi apar
ține exclusiv. In articolul meu am susți
nut că examenul estetic așa cum îl concepe 
I. Negoițescu trădează spiritul istoriei literaturii, 
ceea ce îndrăznesc să cred, este cu totul alt
ceva. Mai exact, scriam că „O adevărată Istorie 
a literaturii române nu poate să nu țină cont 
de intercondiționarea mai accentuată la noi de
ci t în alte părți ale lumii, a literaturii cu Istoria, 
de modul cum Literatura s-a constituit și dez
voltat, în atîtea cazuri, direct sub presiunea 
unor evenimente sociale și politice excepționale. 
A ignora mișcarea istorică de constituire și 
dezvoltare a valorilor literare —■ continuam — 
este un mod simplificator de cercetare pentru 
orice încercare ce vrea să fie o „istorie- a lite
raturii, iar In cazul nostru riscă să ducă la 
desconsiderarea unor întregi epoci literare, care 
există efectiv și marchează fără echivoc destinul 
literaturii noastre." Cu alte cuvinte, pledam 
pentru ideea că Istoria literaturii este identică, 
la nivel conceptual, cu literatura istoriei : ur
mărind modul de constituire al unei Literaturi, 
istoricul literar (care nu trebuie confundat cu 
tipul academic) își asumă sub forma unei res
ponsabilități, sarcina de a surprinde procesul 
dramatic prin care conștiința își reprezintă con- 
riictual problemele realului, de la dialogul

O
nitate. cu observație precisă șl gîndire clară, 
lucru ce îi acordă, de altfel, gi un aer de a- 
mară înțelepciune. Monologul reporterei de 
televiziune vorbește firesc, prin glasul unei 
femei de treizeci și șase de ani. despre tris
teți explicabile și altele inexplicabile, despre 
frustrare și neîmpliniri („Merg pe străzi prin
tre casele-mame, printre case le-surori și bu
nici cu o perie neagră în loc de suflet. Sînt 
în pragul unui alt examen. Sau poate nu
mai eu simt așa, pentru că nu m-am angajat 
de la început pe culoarul cel bun. Am aș
teptat mereu să mă descopere cineva, să-și 
dea seama la ce aș putea fi folosită cu sti
lul meu. Nimeni nu și-a dat silința, eu m-am 
zbătut puțin la începuturi, uneori mai în
cerc și acum, dar continui să umplu niște 
minute de care este nevoie. Mai există cîtiva 
cu încăpățânarea asta de a-și menține stilul 
în orice împrejurare, și nu cred că sînt mai 
fericiți decît mine"), despre lungi perioade 
de așteptare care-i punctează existenta („Aș
tept ceva din afara mea și. poate, în sfîrșit, 
pentru mine"), despre nevoia și vidul iubirii, 
întrebările se nasc, asemeni atingerii bilelor 
de biliard, din camera conjugală. încă near
monizată : „tn rest, sîntem noi în patul imens 
din apartamentul cu ziduri vechi, încălzite 
de respirațiile părinților între respirațiile ora
șului. Noi. Cît ? Cum ? De ce ?" ; din convor
biri purtate aiurea, din cele prilejuite de me
seria pe care o profesează cu pasiune, din, 
în felul cum se subînțelege, toate întîlnirile 
cu oamenii care îi provoacă prin prezenta lor 
„o perpetuă stare de emoție și umilință".

Nimic nu este fortat, bovaric. incredibil, 
romanțios în acest monolog, cu toate că. une
ori. rostit în prea mare grabă, care poate fi 
și aceea a febricițății confesiunii. Ochiul în
registrează atent, chiar dacă împrumută re
peziciunea unei camere de luat vederi. In
triga, de exemplu, se sprijină pe bunele pa
gini de literatură privind relațiile din insti
tuția televiziunii sau pe cele respirînd din 
atmosfera peisajelor, intuite metaforic. Mă
ria Contea are umor și o frazare directă, 
străină de sfială, ce o face să „supraviețuias
că" situațiilor pe care le parcurge, chiar dacă 
are cerul gurii inflamat de cenușă, chiar dacă 
își simte carcasa, de conveniență, derizorie. 
In altă ordine de idei, nu lipsesc din roman 
nici pasajele care trădează simptomele femi
nității secrete, supusă bolii, nevrozei, insom
niilor etc., fără, totuși, acea insistență psiho
logică tulburătoare din scrisul Hortensiei 
Papa dat-Bengescu, care Implică întreaga țe
sătură a flintei. Povestea este aici lineară, bă- 
tînd la o singură poartă, cu acces spre toate 
sensibilitățile : singurătatea.

O idee mai adîncă este prezentă în rapor
turile dintre cupluri. Bărbații (soțul și scrii
torul) sînt „inocerani", scoici fosile încastra
te într-o rocă, sugerînd, prin urmare, și rigi
ditatea comportamentului, dirijat de un unic 
impuls, al realizării sociale, și nevoia pro
tecției, a Liantului în preajma elementului fe
minin, în vreme ce acestuia îi este proprie 
vocația devotamentului, a dăruirii și a pa
siunii : „De mine stătătoare nu fac doi bani. 
Ani de zile am practicat acest rol. pînă a 
devenit vocație. După îndeplinirea misiunii, 
plec sau sînt somată să debarasez terenul 
Pe toate planurile vieții mele se întîmplă la 
fel". Clipele de revendicare alternează nemi
los cu cele de intuire a condiției, și lamen- 
toul din finalul romanului conjură tocmai 
risipirea norilor solitudinii. Dar cu speculații 
de acest gen riscăm, poate, să stricăm limpe
zimea unei istorii care emană, ca un lac în 
zorii zilei, aburii de tristețe, de înnegurare 
și de poezie ai sufletului feminin. Inoceranii 
este un roman alert, sensibil, cu o bună Iîiț 
tuiție, realizind perfect intențiile autoarei 
sale.

Dan Cristea

la Knciuk Kainargi
nemijlocit practic cu o realitate care reclamă 
răspunsuri unor probleme concrete, pînă la de
pășirea acestui dialog primar ta revelația este
ticului, trăit ca posibilitate specifică de repre
zentare a unei viziuni asupra lumii. Or, modul 
ta care conștiința estetică s-a format la noi, 
ta cadrul unor procese istorice complexe, mult 
timp lipsite de finalitate exclusiv estetică, nu 
intră în atenția lui I. Negolțescu, deși ar tre
bui, cred, să intre in atenția oricărei istorii a 
literaturii. Numai urmărind dialectica specifică 
acestui proces formativ se poate, cred, degaja 
spiritul autentic al unei literaturi, jaloanele de 
bază prin care ea se definește în spațiul mai 
larg al culturii. In acest sens susțineam — fără 
să fiu cîtuși de puțin original — insuficiența 
unei analize estetice în afara oricăror factori 
care au prezidat geneza și au condiționat evo
luția structurală a literaturii române și deci, 
conștiința ei estetică. Am pus în discuție două 
cazuri concrete. Polemistul care se înverșunează 
să combată ceea ce nu am spus nu le ia, firește, 
ta considerare. „Ar merita să ne întrebăm — 
scriam eu — dacă, bunăoară, pot fi mai impor
tante pentru istoria — subliniez, istoria — lite
raturii române, citeva versuri ale lui Cipariu, 
sau citeva poezii ale lui Heliade (tot ce I. Ne
ge ițe seu reține din acești doi autori) decît în
treaga lor activitate culturală ? Oare nu această 
activitate este cea care a marcat efectiv dez
voltarea literaturii române și care trebuie reți
nută in primul rind ca o contribuție eficientă 
și în domeniul evoluției artistice ? Ar fi de 
văzut, adică, în ce măsură au contribuit pe de 
o parte textele reținute de I. Negoițescu, pe 
de altă parte întreaga activitate a scriitorilor 
pomeniți, la procesul dezvoltării literaturii 
noastre ; ar fi de văzut măcar dacă ar fi rămas 
în conștiința literară acești autori, dacă apor
tul lor s-ar fi redus la existența versurilor va
lidate de I. Negoițescu ; ar fi. de asemenea, de 
văzut (nu intîmplător) dacă însăși crearea aces
tor versuri ar fi fost posibilă în absența în
tregii lor activități și dacă, in fine, aceste ver
suri pot fi interpretate In mod adecvat prin
tr-o abordare în sine, printr-o separare de 
restul operei." Dacă prin sesizarea modului com
plex in care literatura evoluează dfalectic pînă 
la posibilitatea exprimării într-un univers pro
blematic perfect coerent a unei viziuni semni
ficative. Dinu Flămând ințeleae o istorie a cul
turii, faptul nu înseamnă decîț că interlocutorul 
meu nu înțedege bine. O Istorie a literaturii care 
să se confunde cu o enumerare cronologică a 
datelor importante, nu am pretins vreodată 
pentru că nu mă interesează unitatea pur for
mală. Eu pledam pentru o unitate structurală, 
surprinsă ta așa fel în complexitatea ei dialec
tică, îneît viziunea asupra lumii pe care o adu
ce o istorie a literaturii — viziune prin care 
un popor trăiește în spațiul culturii și implicit 
al istoriei — să poată fi revelată.

Abia cînd Dinu Flămând va combate ceea ce 
am afirmat, pentru ceea ce a înțeles el greșit, 
discuția va deveni posibilă.

Adrian Isac
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Gala acrobaților
Cei ce au cunoscut în copilărie farmecul circalm rl— ea ’**■-  

talgia (grațios evocată de Iulian Neacșu in schița Aa plecai caU 
albi) unui mic paradis pierdut in care miranitrwu! erov ■*-  bwssac- 
lor cu plăsmuirile lui nebuloase — zinc «nave, bidivii 
gi viteji cărora totul le stă in putere — se Întrupa, ta sctaatoci 
unui modest bilet de intrare, in minuni vil. sub i .na de cort te 
lumina becurilor spînzurate de vastul uranisc. printre ntetator. de 
mucava si catifele uzate. La circ oamenii zburau, art aripe o Art 
elice, prin aer, treceau peste abisuri pe un capăt de staort. se le
gă rxau pe o vărguță în văzduh, caii făceau socotea |i ptuo ca pe ap*  
tabla înmulțirii, clinii dansau ca niște balerine iar elefanții stă
teau sluj. Totul era posibil Intr-o lume subit electrizata dt • mjă. 
seară de seară, la orele opt sau șapte si jumătate.

Să nu uităm că, alături de ritualurile reLgtoooe. d*
bravură au fost primele mlădite ale artelor spertaewlzv. Creta a 
persistat peste vremuri, aidoma acelor pr- — w f
meduzele și corali erii, cu meșteșugite forme ce pra ele bot» re
prezintă o desăvîrșire, artă primară cu o evotutte keta*  si ea li
mite ce nu pot fi depășite, de vreme ce de la bem. ta letal ex. a 
atins extraordinarul, dar care a suferit modificări si T1 < ta ta- 
port cu epoca și gusturile. Circul coptteriei a răposat e
înhumat cu pompă de Fellini in ace*  fant>ar.»ywr4 
de tristă scenă a înmormintării paiaței dta tlmal Ctemfl

Gala acrobaților pe care o mai vedea tei ta _hma m-
dourilor" la Circul Bu?i_r - - *
păstrate aidoma de-a lungul --Vr- cu .: fel de ■om.J
clovnul muzical cu haina încăpătoare ca wi defaza, ta ~~ 
depozitate economic cele mai neprevăzute im*j 
cu pantofii ca niște labe de rată, eefaiKbristuI și du»t«r=*  p» ta*-  
mă (Armând Opreseu), acorbațiile sub eupota aâe CteteH CU»**  
(Moscova), jongleriile celor 4 Steri*  no au. Ort 5dooA o prove
niență extraterestră și nici an aspect alan^anț si r -ț— de baaed 
acerba ți dirijată de Elvira Leritakata (de Mare Mot-
cova), avind ca vedetă în reprezentație « capră pe ci: de pte-
cidă pe atit de frumoasă. trupă ale efcti p: 4jriai u. se ih 
șoară într-un ritm vertiginos. tacit na «tăi de ce ta ta Mtameri 
mai tatii — programul in lmil mari, rtdetae • m 
spre spectacolul mai pretențios de ■nsăe-bafi ee 
noul și excepționalul. Chiar si dzeoorta dta Utei— 
competiție mondială, aducând ta arenă «a pta di
despre care se credea că nu poate fi dresat n • Lirei
din familia dihomlui. semăs'nd o m - *»  r* - JjJr. î.

Echilibriatul pe role fiot <ha Ulii Hiterl a deace*crfi  « enaa- 
plicat s ii tem de pirțhii sHadrzc ca laaaeoaae Ftaxta de 
Trupa moscovită Bagaoatrr. cu • irarrf soesseta pe grxaarsi 
căreia partenerele se oocoa^L ușoare ca =^ta wcrxztale pe ■iumi' ' 
unei statui, a Înfățișat tasufiețise crerpacța aeaâșacte*  coders 
Iar trio Davidovici i-a plasat ta piial f T—F’** prta frmsuJ 
țiile la roțile Renski re te purta Au WriKi du «•'vtaar’i
cosmonauților. Două walkirii borwreșteae urwtaftr dud ea **£  
ci nd cu gleznele (Ori castan de nmkii ta m M» m 
„bambus aerian-, ia dezlinnst za taataMQS * g-UJ-tatoi
pletele sub ochii amețsu ai pn“toritar. Feaesa a=l eusr Aa toi 
de aoorbați la pers Sărăci de la Greta Ware 4 - x a-a *s
doit trupul plutind ta virfcl toci prtjz^. * 'imti ■ « fcA» e 
o algă legănată de valuri.

Si acum cele două puncte de r-i>T~ -1 ar-arr ■ i - pufa*  
salturile la basculă ale ansambteo^ ccrztta de VtaAter 
artist al poporului dta R_SF.SJL_ ca acea —~ taore =sw ’ra ar 
aer a unuia dintre acorbaU urca; pe sase oru2*e  rrtas
între ele ta așa fel tocit aterizarea se tec — ca efeb x-efes*  * 
promptitudine ! — pe tta smgnr «port șl. ta aestbeve^gw «-
celenței trupe de zburători Gear» de la ^._șirei
voltijor. Budum ta ©oorurez.’-â cs terț Lrarg O
Trapez) traversează lin si mauestUM spa^^ ca jfbdâa te Lofrer- 
grin, executind un triplu sălta atrialr ra artacwri zucăr. de 
180 de grade — pentru ca mcnăral să cx atăr’ 
— lăsindu-se prinj din zbor de purteserag sta ■ 
cu condescendență, imitat ta grotesc de cupr-ui ai
Rotam.

Interesant, agreabil și izcaeSatast 
cum ■« spune în teatru, cu o onpatei*_J  
gizorultii Mircea M. Ghearghla.

Dar unde o fl August ProamI ? Ce a-a S=±= 
bâtrinit atit de tare c*  rm mai poate tea 
locul Iui a apărut un tinăr norme ta «ran 1 
gri mat și ale cărei aceeaorii ae r«3=â j : -n 
fotbal, o mătură și un microte. Ete AwaaaB ■ 
cui din Moscova, mim orXta*!  K U|«JBC‘T- 1 
simpatic, prediipuna dta pnate ’ te ’•»'

tate tar**

a

rx < a 
fc la

>

( MUZICA 1

Cam a fit*  ti fnrrtl rM, te

(>ci taatp. teramatea ta cerne <a

tema». «■ mmm M^-eiai ate^ 
vmbk ra taWatf. aa >aam es Ja-

«

„La belle epoque“
e*  ti. et. ^aot «mi gitetll P alt- 
ett*  ia lattapa waa, 4-n bogăția ța 
teaatnci ăai iaiprvasați-. Vcmnte 
•cu fi rit Mt a proferi*»»  de cre- 

■' JDt, ctylifit. ffrtbit, zevzec, 
veeere^i ți pUgiad. z-«r cade ad 
trâieșâ csdad chod ■> porcari cinci 
ere — fiad tatre HoIZry p Kohos- 
te<*.

LiceioXvx. de sttfei. este prezeatd 
r te «oi Ltrinlt siux grupate, 
dedose dUar, pno iroasta^e uneori 
tenets, dxa «vaon celebri. ^Doamna 
e» dspo Cehoc și „Carte
pnșta'd de te bdi*.  dxpd Carugiale, 
«• se pv și erle ovi izbutite. în 
s^rș=t. iowta fra sta Wtesc«ware'. toa
te omor ^tnouterî*.  faewte ev ușu- 
nsta 4or p cb Ivdi»pr■ fire, cel mai 
■dears rrafae ad ae acomodeze, sd 
ae pod de acord n lumea detentă 
de uxîo^ Pjevduși, mv pvr și sim- 
piv desaașu d«pd o atare rtoaie a- 
tettere a o—jtiiafH aoastre esteti
ce, ia tata laervrilor propriv-zise, 
■s ac mai rdwiae deci: sa vedem 
in ee mâ ni ri aweipaad ele ev inten- 
țxde axtarvJai. «taj mult ran mai 
^na mu;1 ■ wîirr.

SLvxr-w ba frnoasa, desveta lume 
« pa«birdar te $oaeț, a earselor. a 
taa^awiter, a oaporoaselor crinoli

ne, dnd, pentru femei, jocul de ic
nit constituia o nemaipomenită aba
tere de la normă, o nemaipomenită 
îndrăzneală. Este lumea Bucureștiu- 
lui, a lui Caragiale, mai mult tan
dru decit Incisiv. Deși raportarea di
rectă la noutățile tehnice ale înce
putului de tecol lipsește, eroii lui 
Luli August-St urdza te aseamănă cu 
cei dm filmul „Acei oameni minu
nați ți mașinile lor zburătoare". Un 
indicibil spirit de aventură, poate 
explicit in alte tablouri, le înnobi
lează ți pe cele de față.

Colorist suav, de semitonuri, folo
sind colajul (adaosuri de pene, evan
taie, flori, dantelării) cu precauție, 
artistul se bucură și se îndoiește de 
propria-t artă, de pictură, poate, in 
general. Aceeași dualitate se mani
festă și în însăși alegerea temelor. 
Ironizînd cu duioșie, fără a înclina 
în mod special spre o atitudine sau 
alta, ne suride el însuși, puțin rău
tăcios, puțin enigmatic. Parfumul 
unei epoci, insă, indiscutabil, ne-a 
fost sugerat. Subtilul arabesc intitu
lat „Siluete", mai sobru în expresie, 
stă mărturie evidentă în acest sens.

Grigore Hagiu

C-cta âa Sxs d-n Bjc_reș3

Elisabeth Schwarzkopf
Nu al mereu ocazia «ă dai ocini ea o £m ite 

mărimea Elisabeths Schwarzkopf, dacă mi pea- 
tru alt motiv decit că personalitățile de aaeiaenea 
calibru par a se împuțina, spiritul aunsaur — 
analitic măsoară cu severitate si pe ea ma. în
zestrați, adorația ;i legendele diuiaieai . Pw- 
tenera noastră de concert fi-a format insa rep-- 
tăția mitică In vremea consumului roraisuc de 
vedete, astfel Incit, la apariția « pe acecâ nu 
știm cine era mai emoționat - m-ntenoren 
unui program de mare dificultate sau țrooȘc-ui- 
Infățișarea cintăreței este plină de eoctraoui «o- 
brietâțil cu apropierea caldă, a distmepes eo-- 
substanțiale cu degajarea celor ce servesc arta 
pină la capăt Gestica, in recital abia r^eraii. 
este, după cile știm, spectaculoasă in repc-: - 
ca și cum artista ar testa marginile de tasă cu
viință, ar explora teritoriul pe care bi poe’-e 
permite să se desfășoare, pentru ca apo« să r*-  
mlnă tn zona cea mai densa și mal adine c-_j 
pentru cint a jocului.

Marile figuri interpretative tac sulul cfcwânî. 
dau jaloanele mai repede sau mai tocet aocpr.a.e 
de didactică. Aceasta din urmă saneponeoia În
călcarea preceptelor constituite, și în cînt « 
imposturii tint draconice, nici un pre ies-: r cu 
vrea să știe de artă ori ae efect, dnd vocea mi 
a găsit drumul obligatoriu. Vor trece mulp nu 
pină cînd profesorii tn materie vor accețaa toaie 
abaterile Elisabethei Scbwarzkopt de la tehnica 
tradițională a bel-canto-ului. Cine o fi stat sâ 
numere „greșelile" — vocea Jn mască" de la 
începutul pină la sfirșitul unei p;ese. unde con
sidera că această sonoritate se potrivește, sau 
cite emisiuni „nerecomandal e*  ori de-a bine- 
lea „incorecte" a avut in liedul de Mahler cln- 
tat, ori tn „Die drei zigeuner” de IJrzt. tn dia
logul veșnic cu sine însăși, scoțind patru voci 
diferite și bazindu-se pe coerența textului și pe 
unitatea de concepție. Și iată că intonația era cu 
toate acestea foarte exactă, iar, mai ales, arta 
era servită la nivelul la care nici o emisie nu 
este frumoasă sau urîtă în sine, ci numai potri
vită sau nu, expresivă sau indiferentă. Timbrul 
pășea dezinvolt între limitele extreme, de la vo
cea albă a discurilor vechi cu duioșia lor muze
istică, la glasul întunecat, dramatic, oficializat de 
Maria Callas. Că schimbările infinite în care fie
care vocală avea culoarea proprie nu ascundeau 
o oboseală sau vre-o deteriorare a vocii propriu- 
zise am văzut în piesele de linie, în „Nucul" lui 
Schumann, „Dimineața" de Richard Strauss sau 
impresionantul și celebrul „Margareta la vîrtel- 
nițâ" de Schubert.

Imprumutind toate metodele de canto, precum 
Moliere, cu al său „Je prends mon bien ou je le 
trouve", subiectele de inspirație, Elisabeth 
Schwarzkopf ordona mulțimea de emisii după 
cerințele textului. Observăm în literaturizare 
marca interpretei de operă, liedul devine o sce
netă scurtă, unde regretăm, aproape, lipsa cos
tumului. Majoritatea pieselor au fost alese spe
cial în această arie actoricească, familiară artis

tei. '• mod vrrihC smț^du-ae re! «ta: btrie !a 
— rtte hazf i, Sa teist jSaeude zadar-
mce*  <te Brahma ori a aâ>r patra miwiaTun oe 

Weâf. in te Becmunea textul^ cc mu
sca rac^ăte aasul e*  originar, antic, ande eu- 
vtaașg k a.-=a de nma pentru a-ș» aecup pă- 
ti. îndur- »- nu manca etee pal-ată de ms:e 
vtirbe aaa csia pățeac iaserpre-
tăriie de aerne.

Parcsrpczva wd pr.«ram an oe =u a avut 
rotd ihiiiiain11- ii i it &*tr.  aceia de a atâta 
"sșvwes*.  la —proșma a tocmc ptrii.ri.x 
pecaiu. Dta ooetea. vt, ujuattatea mani arose 
este de a fi ea de», eoitm*  move alta, mereu 
poctivU paeaei — rebeteă ca tcată spaifirita- 
tea. de parcă na ar avea de cfatat decit o sngură 
lucrare P ar trebtn a-o fimeze ia ultnna eoa- 
aecdiă. ad-i tamraeae tot cei ese proprm. In 
aeeaiti i»an «anm a mtlratrl';ițiți ea și în cu- 
kare și nrte=poeal:ta*e  penetrantă, aoprana V » 
Kte: oa partner pe măsură, GeoOrev Pareocs. 
arlad peste căinările obișnuite de acarnpama- 
tor. a Bsoite lucidă, a subtilă decantare a tim
brelor. a tatenstățilar. Iatr-<za curtai, un joc 
p. desăvîrsit. Cuplul ne-a oferit o ara-i
dmtre cefe pe care oo meloaian le poate numă
ra, istr-o mp pe degetele unei smgure mHnL

Costin Ca za ban

( OPINII DE MELOMAN ~")

0 revizuire valoroasă
Mulți pianiști vîrstnici își mai amintesc de penibilul mod 

de prezentare al notelor de studiu de odinioară, nu în sen
sul calofil grafic, ci din punctul de vedere al indicațiilor de 
execuție începînd cu gestica, reliefarea melodiei, accentele si 
frazarea- Notele arătau ca niște tulpinițe cu oușoare negre în 
virf, sau ca să fiu mai poetic, cu niște lăcrămioare. Mă gîn- 
desc mai ales la studiile de fundamental interes tehnic, la 
studiile marelui Carl Czerny, elevul Iul Beethoven. Și altă 
dată ca și in ș” ’1Je actuale de perfectare pianistică nu se 
putea concepe atu :rea virtuozității fără ca instrumentistul 
să treacă prin aceste geniale exerciții de Czerny, în care sint 
atinse toate problemele cheie ale claviaturii. Așa cum ni se 
ofereau în editurile străine, studiile acestea erau lipsite de 
un text clar explicativ, de felul cum trebuiesc abordate pa- 
sagiile. Nu prezentau variante și nici lămuriri asupra difi
cultăților cuprinse în studii. Aceste bastonașe cu bulb de pe 
portative n-aveau nici o semnificație pentru elevul în fază 
incipientă de deslegare a mîinilor. Repetîndu-le mecanic ore 
în șir oboseala îl conducea spre dezgust, sau dacă totuși se 
obstina în indiferența unui travaliu fără rezultate artistice, 
ajungea o inutilă mașină de bravurii. Desigur că o nedume
rire, o întrebare își face drum în mod logic. Dacă aceste 
studii de Czerny așa cum se tipăreau ele, revizuite superfi
cial de profesori cari nu discernau în ce constă utilitatea Jor 
și nu știau să arate în ce mod trebuiesc lucrate, circulînd 
prin conservatoare 150 de ani, cum ne explicăm că ele și-au 
făcut efectul formînd sute de pianiști străluciți ? Răspunsul 
pe care îl dau e foarte simplu. Acei elevi viitori glorioși, 
foarte dotați, au știut prin reflexie proprie cu intuiția talen
tului lor deosebit să păsuiască aceste studii de Czemy na
turii lor apte de progres rapid. Restul discipolilor relativ 
buni, se împotmoleau fără randament în execuție aridă, 
pierzînd zadarnic vremea tinereții prețioase.

Comentatorii pedagogi avuseseră cu toate acestea un rol 
în revizuirea studiilor de Czerny : au pus o degetație a lor 
personală care nu admitea nici o contrazicere din partea ne
experimentatului executant. îftîinile școlarului se chinuiau 
pe claviatură câutînd o rezolvare convenabilă. Abia' astăzi 
studiile pentru pian de Czerny și-au căpătat indiscutabila lor 
importantă, reabilitîndu-și valoarea, devenind o bază perfec
tă pentru formarea pianiștilor. Acest miracol a fost realizat 
de o artistă română, de regretata ooncertistă și profesoară 
de pian a Conservatorului din București, Lydia Cristian. 
Admirabila inițiativă a editurii muzicale a Uniunii compozi
torilor merită toată admirația noastră. A se îngriji de gene
rația tînără de muzicieni, de a-i pune la dispoziție întregul 
material didactic necesar dezvoltării sale instrumentale, 
material trecut, revizuit și comentat de conștiințe creatoare, 
oare ce poate ti mai de preț «i mai de laudă pentru condu
cătorii culturii noastre artistice ? în această editură a noas
tră am analizat eu atenție piesele tipărite î preludii și fugi 
de Bach invențiunl, suite, sonate de Beethoven, metode de 
pian, piese de Brahms, Cealkovski, Clementi, Diabelli, etc. 
Am găsit multe intervenții originale din partea profesorilor 
care au interpretat în manieră mal modernă lucrările încre
dințate lor- Am însă impresia că nu a fost spus esențialul: 
care este dificultatea ascunsă In pasagiile oferite, unde anu
me e necesar ca elevul să insiste și mai ales modalitatea dc 
atac a greutății cind ea nu cedează Ia studiu. Intre toate lu
crările didactice apărute în editura Uniunii compozitorilor, 
consider fără cusur cele două caiete (op. 299 si 740) de 
Czerny apărute sub îngrijirea Lydiei Cristian. Le cred desâ- 
vîrșitc pentru că fiecare studiu unește realizarea tehnică a 
pianistului cu interpretarea sensibilă, urmărind după cum 
afirmă comentatoarea, o execuție vie. Un travaliu de ana
liză adîncă a tehnicii arătîndu-se diferite formule de lucru, 
prezidează la prezentarea acestor studii.

Închei citind o afirmație desprinsă dintr-o prefață fi 
Lydiei Cristian la studiile de Czerny. Regret că sînt foarte 
rari maieștrii de pian care țin seama de observația eminen
tei educatoare. Remarca sună astfel : Degetația cea mai co
modă nu este și cea mal bună. Dimpotrivă, o degetație di
ficilă odată învinsă va contribui la sporirea gradului de vir
tuozitate și de îndemînare instrumentală. Cînd un concer
tat se încurcă, poți fi sigur că nu a avut La dispoziție dege- 
taSi ruplimentare.

Virgil Gheorghiu

( SPORT )

Năstase— 
tenismenul nr. 1

Simeza
Aerelis Mi tei-Cdmpeaas și Oe- 

taria Motes-Sacta, ce ezpua a- 
cam ia Galeria Simeza, pe»red
— diacoio de apareațe,' cdatdri șa 
reaizeare, — dmtr-ea fo»d ea
rn*»  : i»oee»ța copilăriei ți obte- 
sia vinl»L

Aareiia Matei-Cdmpeuaa erocd 
o larme de bane, o iaaae cwaosra- 
td și totași merea aood, o lama 
ia care părți]» compoaieate — 
capre, dealuri, flori și osateai — 
ae amestecd, se ssprspsa ce fa 
stările limiti H»zr*  soma si ve
ghe. U» ris iaci aelimpeât cart 
impmioneazd ți rețioe pria coa- 
pBUal laii emoție. Obiectivele fi
gurative — uneori saAc Basticate 
și deformate pini la eancszarl
— pierd dimeuteaile și relațiile 
lor eerorimile, reașeziBda-se im- 
pregnante de starea obsenrd fa- 
tr-o zonă țtrict afecticd. Culoarea 
densd, suprapusă, fărimițati po
tențează această reașezare, ampii-

Ceasul din Piața Mare — București 1900

ficați tacă prin refuzai definirii. 
Roșa, portocaliu, aspra: „dia- 
coio de rta d*U  eecoșuT. lamiaa 
poriocafie tandd anaatfad
irtrea renter. Brua. verde, alba
stru .- _r jose nerdnad", bucuria 
iB.-araii dispere, pscsrd a aadnlw 
șud tnsuv- Coperte, acest teit- 
motio al păctani Aureliei Ma^i- 
Ciutpeaaa. e» re- aepre, căci 
capreie ei tini aai^ale fabaloate. 
animale nedestușite. baiaexad pa 
dealuri intre fiori nai mari decit 
ele, bure stripoi p Ungoatce, ca
pre ia copac, dt «aerele, capre 
ir-.piortad cu botul cerul seu 
nușn te-enare. aceri*  erpre-ob- 
tetii descind din ra. hotărnicind 
o pictu'ă fa care discarrnl plas
tic capătă expresie — tatpredo- 
nind remaaeat — pria elogia m- 
triaaeeă și relațională a formelor 
reprezentate, prin desfășurarea 
coerentă a culorii.

In altimnl decani*  em căzut pa 
piue mulți fluturi. Haturi albi, 
negri, fluturi de toate culorile. 
Cei nuri mulfi, de la I. Țuculescu 
pină acum erau fluturi epigoni. 
Flntarii te desenează ușor ți fru
mos. Sint florali. Fluturii Octa- 
viei Molea-Saau — cu excepția 
„fluturelui tolemn- care pare 
desprins din stemă sau blazon ți 
ette un fluture peren, sint fluturi 
decorației, fluturii de larg con
tam, fluturi ritrinieri.

Octavia Molea-Suciu e inventi
vă ți statornică. Lucrul ei cere 
migală, tirguință ți oarecare fan
tezie. Dacă ți-a propus tă reali
zeze o efemeridă — care si in- 
zinte ți să relaxeze — a izbutit.

Virgil Chivu

Năstase, ah Năstase, a 
devenit un cîntec născut 
jin admirație și uimire, 
un cin tec al trim ful ui 
și splendoarei, murmu
rat de spectatori din 
toate colțurile lumii. în 
toate orașele unde a a- 
pârut, unde-a jucat șl-a 
^iștigat de-atîtea ori.

Oare pentru a cita 
3ară scriem astăzi des
pre el?

Nici un alt sportiv ro
mân nu i-a egalat glo
ria și popularitatea. 
Pentru noi el este ceea 
re înseamnă pentru bel- 
j-eni un Merckx, pentru 
lustralieni Laver, pen
tru italieni Fausto Copi, 
lațin pentru sovietici, 
«au Pele pentru brazi
lieni. Pentru întreaga lu
me a sportului ei au in
trat deja în legendă.

Năstase, ah Năstase. 
Este un cîntec al miș- 
rânlor imprevizibile, al 
victoriei și splendoarei. 
un cîntec pe care astăzi 
îl cunoaște întreaga lu
me.

Pentru a treia oară 
marele vrăjitor al rache
tei cîștigâ ultimul și 
poate cel mai puternic 
concurs al anului, de
numit de altfel și „Tur
neul campionilor-.

Pentru a treia oară în
cheie un ciclu printr-o 
victorie strălucitoare. 
Cîștigă ultimul și cel 
mai puternic turneu 1 
Lucru atit de prețios și 
atit de rar pentru orica
re mare campion și fl
tit de des realizat de el.

Pentru a treia oară 
primii opt tenismeni ai 
lumii, reuniți toți ca 
pentru o mare sărbă
toare a sportului, se în
clină în fața lui. Doar 
atît și ar fi suficient 
pentru a obține titlul 
de jucătorul nr. 1 al 
lumii El mai vine în
să la festivitatea ulti
mei premieri cu încă 
alte șaptesprezece vic
torii, obținute în mai 
toate colțurile lumii.

Năstase. ah Năstase, 
un cîntec pe care astăzi 
U cunoaște orișicine.

*
Sezonul fotbalistic 8-a 

încheiat într-un tîrziu, 
jar s-a încheiat. Ultima 
îtapă nu a schimbat 
mai nimic din ordinea 
prealungului maraton. 
Craiovenii au beneficiat 
din nou de neputința 
celor ce încearcă să-i 
ajungă și care au amî- 
nat pentru la primăva
ră zadarnica, se pare, 
tentativă.

Pentru ei a început o 
iarnă veselă cu jocuri 
de artificii și oameni de 
zăpadă zîmbitori. Alții 
însă vor sta în tot tim
pul sezonului rece pe 
jar. Dacă situația ingra
tă a ploieștenilor nu mă 
miră prea mult (lotul 
tor este atît de subțirel), 
băcăoanii, dar mai ales 
feroviarii clujeni, s-au 
prăbușit prea repede. 
Doctorului Rădulescu, 
cel care a făcut atîtea 
minuni pentru echipa 
sa anii trecu ți. îi va fi 
greu de aceastâ data să 
scoată iarăși din pălărie 
un iepure dispus să fu
gă spre mijlocul clasa
mentului.

Dar înainte de căde
rea cortinei (pentru 
pauza atît de lungă) s-a 
mai disputat un act din 
Cupa României. Opti
mile. Din nou Gojgaru. 
celebrul din Rîmnicul 
Vîlcea, a mai făcut o 
victimă.

Acest centru înaintaș 
vîlcean a devenit pur și 
simplu o teroare pentru 
toate formațiile din A. 
Nici Dilinger, la vremea 
lui, nu a produs atîta 
panică, cîtă produce 
Gojgaru prin prima 
noastră divizie. Cînd a- 
pare el într-un meci de 
:upă, ochii antrenorilor 
je categoria I sînt plini 
de lacrimi și de deznă
dejde. Miercuri el i-a a- 
lungat din rai pe piteș- 
teni. Mîine cine oare va 
urma la rînd ? Să aștep
tăm tragerea la sorți.

Radu Dumitru



I

Jurnal italian [ revista străină
Alexandru Bălăci a scris enorm despre cultura 

italiană si asta de peste treizeci de ani. El s-a 
interesat, monografic, de Petrarca si Machia
velli, de Dante și Leopardi, a publicat mai multe 
volume de „Studii italiene", iar din 1969 a fost 
directorul Bibliotecii române din Roma. Prin 
urmare, nimic mai normal decit scrierea cărții 
„Jurnal italian" (ed. Albatros), in care poți sur
prinde cu mare exactitate mișcările sufletești 
ale criticului italienist, ba, mai mult, ii prinzi 
chiar în momente de mare efuziune. Cartea e, 
în adevăr, un „jurnal", conține, adică, notații la 
fața locului despre diferite împrejurări și călă
torii, despre persoane întîlnite Și aȘa mai de
parte, șt lucrul se observă numaidecit. Primul ca
pitol e „Laus Romae", un elogiu solemn făcut 
Cetății Eterne, o adevărată emblemă pentru sta
rea de spirit a lui Alexandru Bălăci în fața ar
tei italiene. Dar mai departe peste ce dai ? Mat 
departe e descrisă, cu tîlc cum o să și vedem, 
viața unui român care îndeplinește sarcina de 
emisar al culturii noastre într-o țară străină. 
Alexandru Bălăci se duce la conferințe și expo
ziții, face vizite, se reculege în fine „de tu
multuri pe Via Appia", vizitează monumente de 
artă, suie pe munți, alpinistic, calcă, intr-un 
moment de lirism, dalele străzilor din Palermo 
— toate astea dau nota de „jurnal" oarecum in
tim, de care am mai vorbit. însă locul unde 
scrie autorul e o altă țară și, ca atare, jurnalul 
personal capătă un accent nou. „Jurnalul" are 
li rol de însemnare de călătorie dar nu a unui 
voiaj repede, plin de neprevăzut li de farme
cul turismului grăbit ci este o inițiere. Poves
tind cum s-a pătruns de spiritul culturii italiene, 
Alexandru Bălăci ne instruiește și pe noi. citi
torii. Forumul și Columna Traiand, Piazza San 
Marco, întreaga urbe romană — acestea vot fi 
descoperite in orice ghid turistic, dar omul pa
sionat caută, mai presus de pitoresc li inciden
tal, emoția purificată vină la vibrațiile esențiale, 
continue. Cum am zis, puține unde de pitoresc, 
de culoare locală a călătoriei. Cum ajunge la 
Milano, Alexandru Bălăci a fi fugit la Domul 
gotic, înfipt în cer, trecind iute printre blocu
rile înalte, americănești. Să nu se vadd aici ur 
defect, ci, din contra, o notă esențială, fiindcă 
autorul are un mare pathos cultural, c un exu
berant, potrivit, ca temperament, cu locurile pa 
unde se află.

Mișcat de artele plastice ți de literatură. Ale
xandru Bălăci nu uită să dea referiri la Man
tale ; Carducci, Mazzini și Pascali, Jacopo ne de 
Todi și Michelangelo. Vizita intr-un oraș poate 
fi pretext pentru evocarea unei personalități. De 
altfel memoria culturală e trează mereu, Incit 
nu e loc care să nu-i evoce intelectualului nos
tru un fapt artistic de seamă.

Dar, se-nțelege nu acesta e tot conținutul 
„Jurnalului italian". Cele mai felurite vești tint 
comunicate acum. Se face o miei istorie ■ șco
lii române din Roma, un omagiu lui Miron Radu 
Paraschivescu citim extrase dintr-un intervin, 
aflăm pe cine a intilnit autorul ți cum, știri des
pre viața culturală italiană fi rdsfringerile noas
tre acolo etc. Acest amestec, care are farmecul 
său, pini la un punct, Intre viața palpitantă de 
fiece zi și lir {citat ea intelectualului rămas singur 
in fața operelor de artă, dă autenticitate cărții. 
Sint și amănunte picante, spectaculoase, ca acela 
despre proprietarii de cai care stimulau bidivii 
la galop cu smoală fierbinte.

Interesul stă aici în altceva : Alexandru Bălăci 
nu vizitează străinătatea cu giubea si eu straie 
pitorești, levantine, cu suflet de valah apăsat de 
turci, ca Dinicu Gole seu ci cu o deschidere spi
rituală cu dorința de dialog, care sint ale cul
turii noastre mature. E vorba nu o dată despre 
expoziții de pictură și conferințe, simpozioane, 
toate acestea desfășurate de România în Italia. 
Așa, o întreagă viață culturală, de popularizare 
a valorilor noastre, cunoscută prin anunțul da 
ziar, pătrunde cu amănunte in conștiință, fă- 
cind să vibreze mîndria națională. Alexandru 
Bălăci jubilează la o „recunoaștere europeană s 
poeziei românești", cind Eugen Jebeleanu s fast 
premiat in Sicilia, iar In Valle Giullia gindește 
cu mare intensitate la munții Bucegi. Asta do
vedește o mare calitate patriotică: schimbind 
cerul deasupra, păstrezi sufletul neschimbat.

S-a mai spus că inima criticului pulsează cu 
bătăi foarte sonore fi repezi, el e, adică, un 
pasional, in adevăr, el vede imens li comu
nică exaltat Mai toate sint somptuoase și mag
nificențe, superbe și clădite in „proporții eurit- 
mice", unice, colosale, teribile. Iată ce vorbe 
sensibile are Alexandru Bălăci despre una și 
alta : „Cizelată de marea artă a anonimilor, fuga 
coloanelor de la Monreale sugerează lm<5|i flui
ditatea ii euritmia apelor care curg perpetuu 
spre infinit" (p. 32). „Melancolia generală de 
aspirația atingerii unor ceruri imposibile, cade 
ca o ploaie de lumini triste" (p. 183).

lată o Veneție extrasă din poziția geografică,

Ludmila
Ghițescu

Legendă
VtoricH

Izvoarele au secat 
și nopțile sint lungi ca un dor 
care n-ajunge nicicind să umple ulciorul, 
Drumeții au tăiat picioarele pUdurli 
și-au născocit o legendă 
in care se Lingule noaptea 
ca o pasăre rănită pe poteca lunii.

Eu trec golită de doruri 
prin frunzele sparte de vlscoL 
In curind va sosi primăvara 
și mugurii vor avea vise colorate. 
Fină atunci să despicăm zările 
in sania trasă de doi cai albi 
alături de viscolul anilor grăbiți —

Răchita
lnfiptă-adinc In httrăgan 
parcă s-a ivit dlntr-o inimă de țăran 
împușcat atunci...
Vezi, pâmintul era pămint de mormlnt! 
In zare
peste brazde se leagănă șoapte.
Și parcă toamna respiră :

’907, '907.

Din non despre esența criticii
(Urmare din pag. a 3-a)

din afirmarea specificității ei și nu din sabor- 
donarea față de artă.

Cit despre ipoteza luî Radu Enescu privind 
ironia și humorul ca esență a criticii, ni se pare 
limpede că ea dovedește incăodatd credința sa 
în caracterul esențlalmente artistic, al discipli
nei critice. Chiar dacă autorul încearcă să re- 
formuleze semnificațiile acestor noțiuni într-un 
fel cu care parțial putem cădea de acord, sem
nalarea in final a tropilor limbajului critico-iro- 
nic ne lămurește definitiv că el are in vedere 
virtuțile estetice, în primul rînd, ale criticii |i 
nu pe cele intelectuale.

Foarte importante considerații emite autorul 
cu privire la relațiile dintre valoarea estetică și 
celelalte valori în structura operei de artă. El 
remarcă fără ezitare faptul că valorile așa nu
mite extraestetice suferă o anumită mutație sub 
incidența esteticului pierzîndu-și eteronomia. dar 
nu și eterotelia, motiv pentru care opera obligă 
la atitea și atitea abordări din perspectivele cele 
mai diverse. Ceea ce nu apare mai clar în de
monstrația lui Radu Enescu este caracterul și 
constituția proprie valorii estetice in raport cu 
celelalte. Credem că definirea ei ca simplu 
„transportor" al celorlalte valori (cf. p. 94 ș.a.) e 
discjibilă. Deși autorul vorbește de un anume 
fenomen de „contaminare" estetică a celorlalte 
valori umane (p. 58 etc.), acesta nu dispune de 
clarificarea teoretică necesară. Nu ne permitem 

ruptă de coloristic, de pestriț : „Vei avea totdea
una mîndria de a Ști ad mergi în Veneția, n pa 
uscat, cunoscindu-i profunda stare decrepită, 
putreziciunea inexorabilă. Vei descoperi, miile 
de pisici, iedera |i crăpăturile cart cuceresc de
finitiv zidurile umede, roase de sărurile asăni 
și de bătaia permanentă a valurilor. Totdeauna 
Veneția va semnifica mitul tuuriUfu zale" (p. 
127). Sau : „Parcă toate aripile zborurilor s-au 
frint in Pietă Rondanini", (p. J66J.

Cu toate acestea, intensitățile nu-s egale ți 
prelungite. într-un loc, (p. 2C și doar acolo), 
lingă descripția unei galerii cu figun ascetice 
de papi, stă o comunicare despre taxele impute 
de Papa Leone curtezanelor. Aliajul e. firește, 
picant, dar procedeul ara ti neajuazunle lai. 
Tocmai cind te umpli de eonoritâțils frezei, cind 
urci o scară suitoare a emoțiilor. ejti amcat 
cu bruschețe în alt mediu. U alid umoare. Dur. 
ce mai vorbă, acestea sint caprtciilt orscdm tzp 
de „jurnal". Ba originalitatea fa 
ceasta, fiindcă e compus eu muuutcunle. ^u 
fragmente, di* emoții ți ssustfa-T (p. 177).

„Aceste însemnări n eAutat ipostaza uwi tte- 
lii culturale, iu care oumrub enstadrta rczM'.nt 
peisajul o stare nfleteascd Ele vot fl ondnd 
reluate, cu •Jurnal ituteu» ftind • curie deseM^- 
sd, fără început, fără sftrțțf. Ata spune auto
rul pe ultima filă a eărța. Na pot M ■■ wărtw 
risese ed am citit cu u mare pUer-e es"taa tai 
Alexandru Bălăci. Q poevuutmud apar. dxr 
^Jurnal italian" r, Iu aorta*-. n -jmuaF. *« a 
carte eseistică, precum „Drumuri prtu memo
rie** de Octnriaw Paler. Elogiul ftubei mvterif 
de sucuri precum rodau raapM : -la gsgannra 
prixmd a 1 tabei a-au pătat rârMsșe toata pei
sajele lumii. Peninsula daespzita dketr-.tlg uni
versului antropomorfe. Ea etsa frumuartrf 
ți a istoriei. Extraordinara torța palnessed care 
(sic .') a pldtmuit Planeta i-a mrrx.hrsi coofw 
rurile intr-o geografie a eftetveu". (p 5).

Si. de fapt, aricit de .Jurnal" ae fl. asiamuf 
devine, uu o data, „uu ouat poem rw*. rapt de 
Mceri ea |i eum autorul ar fi fttutf de emoae 
Iu fața monumentelor, fmsdcă Alt laudra Bu*a 
trece cu iuima dilatatd |i ntunuxd p-iutra 
splendori.

Artur Silvestri

=• ol a 
ta •

Semnificații 
istorice

Ui de interne dia ucri *-i, dtvmxi »
memoriuliaiul prlneipai al «rarilor de gani »* * 
rindul ctaaefair dominante, apreaa ei SMBifes- 
tapiJe de nemulțumire a An 191A-UK
erau atit de energice, indi aoesahftii, cm mm 
multa botarire, ar fi putu: cncen puiarea. Ia »- 
tari de tapuil c* Arceiatanu ta ambuae mente 
exagerate in salvarea irjimnii-. ou exista aia
un motiv ta nu Aim cmare spuselor ha : Crtsa 
pali ties a virfurilor conduci t oare era atit de pro
fundi, incit o prăbușire a regunuiui 
•ibilâ.

in aceșu am, talB-lSQfi, imrap in mona ii<>- 
teior sociaie oxq țara noasira ca o p«siomta oe 
avLDt revoiupunar, a tnat exprimata cu vigoare 
hotarirea uuiaewr populare, in tnmtp cu 
muncitoare |i paruaui ei sociaiiii, Ge a semm- 
toa regimul txmsot, ra^^mt ia toate laturile 
sale, regim aliat de mmt timp m conllicx aes- 
cms cu aspirațiile popori/iui. aar intrat acua^ ta 
s Urși tul razDoiuiui, mir-o lazâ decrsivO. Data in 
lume 13id, împușcarea miuUiloruor la Gaiap a 
fost considera La ia București o „inițiativa locali “ 
de care deci ras pun a ea numai olițerul care co
mandase deschiderea focului, masacrul din Ca
pitala in decern orie 1918 avea cu totul alte di
mensiuni pentru guvernanți. Generatul Mirgi- 
neanu, care a ordonat ta m traga in mamies- 
tanți, numai după ce l-a comultat cu Ionel 
Brauanu, avea cinismul ta deciare mai tirziu ta 
drept recompensă a fost felicitat și sărutat Mpe 
am oii ODraji ne regele i erdinand**.

Manifestarea din 13 decemone 1918, prin modul 
pașnic cum a început pentru muncitorii Capi
talei și pnn cruzimea taibateta cu care a-a în
cheiat, a determinat amplasarea pe noi ponpi 
de luptă a forțelor cară se confruntau ; in timp 
ce clasele dominante, folosind armele de foc, do
vedeau că au renunțat la furtunurile de apl 
cu car» in perioada antebelica se străduiau sâ 
Împrăștie manifestațiile muncitorești, munci Lorii 
<1 organizațiile lor Începeau ta Înțeleagă 
că lupta lor. devenind tot mai grea, va 
avea nevoie în viitor de mijloace fi me
tode noi. „Cei care au plătit cu viața**, 
după expresia lui Camil Petrescu au rămas 
simbolul unei mari batalii politice care insă nu 
fi-a desfășurat numai m nua de 13 decembrie șl 
numai pe strada St Ionita. £a a deschis un 
drum mai larg miștami revoluționar» din țara 
noastră, marcat In anii următori de noi bă talii 
pe noi fronturi. Clarificarea ideologică, amplele 
dezbateri care au permis trans foc narea partidu
lui socialist in partid comunist au avut ca bata 
de pornire singele muncitoresc vânat In Piața 
Teatrului.

Evocind ziua de 13 decembrie 1918, pe morții 
ei anonimi căzuți in strada S fin tul Ionică, nu 
putem Bă ou ne aducem aitmle de marele con
ducător al proletariatului român care a foat 
I.C. Frimu. El nu a fost Împușcat in ziua de 13 
decembrie, dar arestarea fi Întemnițarea iui după 
evenimentele din aceasta zi au dus la același 
deznodăminL Supus in Închisoare unui regim de 
torturi fizice și morale, Frimu s-a Îmbolnăvit 
grav și. în scurt timp, la 6 februarie 1910, a În
cetat din viață. In ultima scrisoare-testament, 
adresată tovarășilor săi, Frimu, care se stingea 
ca un martir al cauzei proletariatului, declara 
că moartea lui aparține „sacrificiilor necesare-, 
impuse „avangărzii comuniste**. Cită noblețe u- 
mană, in această declarație, cita Încredere in vi
itor, cită seninătate filozofică la acest muncitor 1 

Toate acestea erau pe măsura clasei din care 
provenea si căreia li aparținea viitorul.

să intrăm acum într-o problemă așa de compli
cată, dar sugerăm că soluția trebuie căutată nu 
in direcția contaminării, ci a convertirii estetice 
a valorilor extraestetice. soluție de care se apro
pie și autorul la un moment dat. Bineînțeles cd 
valorile artei pot fi interpretate oricum, dar elu
darea regimului lor estetic exclude interpretarea 
inadecvată din domeniul criticii. Esteticitatea 
operei e conferită, după părerea noastră, de 
funcționalitatea structurii ei conform cu aspira
țiile umane. Arta e o formă a plenitudinii uma
ne, a totalității intensive (Lukâcs) a imaginii, e 
o reprezentare a opțiunilor sociale |i istorice ale 
omului și, în felul acesta, o formă a ideologiei, 
orientată însă către problemele fundamentale 
ale existenței.

E păcat (dar inevitabil !) că necesarul 
nostru dialog polemic ne împiedică să sub
liniem acum unele merite ale cărții lui Radu 
Enescu. Mai important ni s-a părut insă a stărui 
asupra unor implicații ale ideilor lui Radu Enes
cu stimulindu-l astfel în căutarea unor soluții, 
mai ales că litigiul s-a dovedit a interesa ne mai 
mulți dintre criticii noștri din nefericire mai puțin 
prin controversa de idei, ?i mai mult prin aceea 
de umori. Așa am înțeles și acceptat impolitețea 
citorva condeie iritate, constatind totodată că o 
discuție iși are riscurile și decepțiile ei. Mai pu
ternice decit acestea sint însă principiile în care 
credem și numai în numele lor am luat din nou 
cuvîntul într-o dezbatere care — cel puțin pen
tru noi — rămine definitiv încheiată. Nu însă 
și concluziile ei l

a SUB PREȘEDINȚIA LUI JEAN RENOIR, 
a foot fondata o cir.emateta universitară de că
tre un grup da profesori de La Sorbona. Este o 
ixxzrcare de a răspunde noilor nevoi pe caro 
le inL -r pină tnvâțămintul de istorie și de este
tică a cinematografului. Independenta de Cine
mateca fraxxxzâ, dar a vi nd relații itrinse cu 
organismele internaționale ale conservatorilor 
de filme, această Cinematecă se adresează in 
pnmJ rind publicului universitar (studenți fi 
profeaori).
• PREMIUL JNTTRALUE“-1»73 a fost de

cernat lua Luriea Bodard pentru romanul său 
Jiocretr ie Consul-, apărut la Gr—ori. Născut 
ta 1114 ia ando tatăl tau a înot consul.
L. Bodard a foot succesiv jurnalist «i corespon
dent ia Indochina. Hong Kang ta Algeria. A pu- 
tottrat asai multe cărți de reportai ta mărturii, 
preen u im aaea : „Les plaitan de I*hexapone-.
Wnr^irar fe Consul" este priaiid ramaa al Ita 

Lucien Bodard.
o DINTRE TOT1 PICTORII CARE RE 8ER- 

TE8C ASTAZ1 DE FOTOGRAJTK Valerio A- 
dasu esxa făta ladotalâ acela ale căra aolupl

ta 
ta

- 1

JL i Q ■

nou Steinberg, precum țl prodigioasa sa capa
citate de desenator cunoscută de altfel șl din 
desenele sale anterioare. (Reproducem un desen 
extras din „L’Inspecteur**).

• SUB TITLUL .CRONICA ANILOR lf. 
Gambit a publicat la Boston, un volum de car
nete și scrisori ale lui John Dos Passna. Cele mai 
multe scrisori sini adresate lui Ruzasay Marvin, 
un prieten din copilărie și iia Edmund Wilson, 
dar și lui Robert Cantwell, Fitzgerald, Heming- 
way, Cowley, Gerald fi Sarah Morphy. Aceasta 
corespondență (inta destul de incompleta) a ani
lor de formație, da război ta ■ prunelor călă
torii in Europa, in U.RS.S. și In Orientul-Mij
lociu, dă la iveală entuziasmu] nmri tinăr ameri
can rebel, pacifist, „indrâgoaut" de viața po
porului și frâmlntat da descoperirile artistice șl 
Uterare pe care 1 le rezervi Europa imediat 
după războL

• EDITURA GALLJMARD a scos de sub ti
par „L-ENFANT DE LA HAUTE MER" al lui 
Jules Supervielle (CeL IBM Salelli). Volumul 
cuprinde opt povestiri pline de ironie și fante
zie, apărut In primă ediție In 1931 și este fără 
îndoială capodopera autorului ca prozator. Vo
lumul este completat cu o selecție de poeme 
ilustrate, cu fotografii inedite ale autorului și 
ale familiei sale. Supracoperta este realizata de 
Jean-Olivier Heron.

a IN ^CAHIERS PAUL CLAUDEL X" ale Ed. 
Gallimard a apărut, volumul „CORRESPON- 
DANCE- de Paul Claudel șl Jean-Louis Bar
rault, cu o introducere de Michel Lioure și pre
față de Jean Louis Barrault. IntUnirea dintre cei 
doi a fost punctul de plecare al unei colaborări 
fecunde și al unei mari prietenii. în urma aces
tei neîntrerupte colaborări au rămas aproape 
două sute de scrisori datlnd din anii 1639-1954, 
timp în care Barrault a prezentat succesiv pu
blicului : „Le Soulier de satin-, „Partage de 
midi-, „L’Echange" și „Christophe Columb-, rea- 
lizind „moștenirea artistică" a lui Claudel. A- 
ceastă corespondență constituie un document is
toric, artistic și uman de prim ordin

« PREMIUL EUROPEAN AL CARfH PEN
TRU COPII, decernat la fiecare doi ani, din ini
țiativa Universității dm Padova, a fost atribu
it anul acesta «cri i torului Offried Pre ussier 
pentru cartea sa „Krabat-. Este primul autor 
din R.F.G. care obține această distincție.

• MARELE PREMIU AL BIENALEI DE LA 
BRATISLAVA a fost acordat Lise lot tei Schwartz 
pentru ilustrarea cărții „Der Traummacher- ; 
acest premiu conferă pictorului dreptul de a-șl 
expune operele într-un stand individual in ca
drul viitoarei Bienale.

• LABORATORUL DE CHIMIE FIZICA DE 
LA MUZEUL REGIONAL AL WZRTEMBERG- 
ULUI din Stuttgard studiază obiectele de aur 
preistoric după o metodă spectranalitică, pusă la 
punct în mod special în acest scap. Acest labo
rator cooperează de dțiva ani cu muzee din zece 
țâri europene. Bulgaria a pus la dispoziție spre 
examinare și analize descoperirile sale preisto
rice in aur. Conform precizărilor Muzeului din 
Stuttgard. aceste descoperiri care datează din al 
3-lea și al 4-lea mileniu, prezintă un mare in
teres, deoarece sint socotite printre cele mai 
vechi. Datorită acestor studii se va extinde ori
ginea tehnicii metalice, pină In cea mai îndepăr
tată antichitate și se va stabili, poate, cronologia 
aurului in raport cu apariția celorlalte metale.

• OPERELE COMPLETE ALE LUI RABE
LAIS, ediție întocmită, adnotată și prefațată de 
Guy Demerson, profesor la Facultatea de Litere 
din Clermont, a apărut zilele acestea în librăriile 
franceze (Ed. Seuil, col. L’Intăgrale). Volumul, 
conținînd 1024 pagini, cu 132 ilustrații și supra- 
copertă în culori, prezintă în paralel textul ori
ginal și traducerea lui în franceza modernă. Pentru 
„Gargantua și Pantagruel- a lucrat o echipă de 
doisprezece studenți de la Universitatea din Cler
mont și din Louvain. Ediția cuprinde : „Lettres 
et Oeuvres diverses** — La Lettre ă Guillauma 
Bude, La Pantagruâline Prognostication, Les 
Lettres ă Georffroy d’Estissac, La Sciomachie, 
cu textul latin adnotat și tradus de Genevlfeve 
Demerson ; de asemenea sînt incluse un glosar, 
o cronologie, Indexul personajelor și La Tabla 
des Clnq Livrea.

a scris răs-

LUI JERZY 
un mare in-

• IN EDITURA MAGUKTO DIN BUDAPES
TA a apărut ultimul roman al Magdei Szabâ. 
Autoarea rămine credincioasă metodei sale de a 
zugrăvi caracterele prin detalii veridice, de astă 
data personajele sale fiind dominate de ideea 
centrală a înțelegerii, prin confruntarea a dorfă 
lumi, din două țări cu orinduiri sociale diferite.

• LA INSTITUTUL POLITEHNIC DIN 
R.S.S. BIELORUSA a fost "ealizat un aparat 
pentru controlul și autocontrolul cunoștințelor. 
In acest aparat, care are forma unei cărți, se 
introduc Întrebările fi răspunsurile corecte, de 
care inta studentul nu ia cunoștință decit după 
introducerea hlrtiei pe care acesta 
punsunta.

• TEATRUL LABORATOR AL
GROTOWSKI suscita in continuare ___ _  ___
terea in afara granițelor poloneze. In ultima 
vreme teatrul a făcut in Statele Unite un tur
cea, care inaugura de altfel un ciclu de specta
cole in străinătate in actuala stagiune. In Sta
tele Unite a fost prezentat spectacolul ,^Apoca- 
ljpsDi cum figurisi-. Luna aceasta teatru va da 
□ reprezentație la Sainte-Chapelle la Paris. In 
timpul iernii, la invitația Universității din Kent, 
■e va deplasa din nou in S.U.A^ iar de aici in 
Australia și Noua Zeelandă.
• CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A IM DE ANI 

DE LA NAȘTEREA LUI MAX REINHARDT, ce
lebrul om de teatru, dispărut in 1943, a văzut 
lumina tiparului, bucurindu-se de un mare suc
ces de librărie, volumul de amintiri, (Ed. Droe- 
mer Knaur-Munchen) ; „ERINNERUNGEN SEI
NES SOHNES GOTTFRIED REINHARDT AN 
MAX REINHARDT-. Autorul, al doilea fiu al 
celebrului dispărut, căruia i se datorează cea mai 
strălucita perioadă In istoria teatrului german, 
era cel mai Îndreptățit să vorbească despre pro- 
tfagiorna activitate a tatălui său. La rindul lui, 
Gottfried Reinhardt este regizor de teatru și 
fi lac.
• CUNOSCUTUL DESENATOR SAUL STEIN
BERG, născut la Rimnicui-Sărat in anul 1914 și 
care a studiat pclhologia fi sociologia la Univer
sitatea din București, a tipărit un nou album cu 
2M desene JL'inspecteur-. De asemenea Galeria 
Maeght prezintă in momentul de față o expoziție 
de tablouri — obiecte executate de Steinberg. 
Tattauri. prin poziția lor verticală, ele pot fi 
carte Aer» t» ea m«e prin felul cum sint dispuse 
obiectele in relief din care sint compuse. Pe su
prafața hirtieî sint lipite : creioane vechi, tocuri, 
rigle, pensule folosite, diferite cutii, caiete, al
bume de desen, fotografii vechi fi uneori, o a- 
euarelă. Dsr totul e din lemn fabricat și colorat 
de rr—_a iM Steinberg In toate astea domnește 
■ ardtne maniata, aceea a colecționarului de 
ccleopwre. preocupat ta prezinte cît mal arme- 
Bjos ctaecțis Aceasta tehnică dezvăluie un

• COMISIA DE SELECȚIONARE A FILME
LOR FRANCEZE pentru festivalurile internațio
nale a ales cele trei pelicule care vor participa 
1a competiția premiilor ce vor fi decernate de 
.Academy of Motion Picture, Arts and Science- 
(premiile Oscar de la Hollywood), șl anume, 
,.La Nuit americaine- al lui Franțoia Truffaut, 
selecționat pentru premiul celui mai bun film de 
lung metraj într-o limbă străină. „Kashima Pa
radise- al lui fann de Masson, pentru premiul 
filmului documentar de lung metraj, șl „Le Bra_ 
me' des cerfs-, al lui F. Bel, pentru premiul fil
mului de scurt metraj.

s. p. V.

Vizitînd chiar acum magazinele co
merțului de stat, veți putea alege, fără 
dificultate, cadoul preferat care poate 
fi: o păpușă din material plastic —

Dan Mutașcu
Ploua în Bizantion
Albastrul mării 
era pină mai ieri un adversar 
al viciului, 
acum plutesc pe ei 
cadavre de mercenari blonzi 
cărora ie sint atribuite 
tot felul de crime.

Plouă...
Poezia știe să piardă 
adjectivele inutile 
ca pe niște insule vulcanice 
înghițite de ape, 
în Bizantion plouă, 
Bellsarle orb se îndoiește de multe 
dintre victoriile lui de altă dată, 
Vorbindu-ne, 
măslinii și sicomorii ne fac semne cu mina, 
gloria cetățenilor e o marmură bălțată.

Plouă-
dimineața se strecoară tn Constantinopol 
pe urmele unei vulpi 1

Melancolia Vasilevsului 
loan Cantacuzen
Părind 
imitații înghețate ale cuvintelor 
iată și stelele 
traduse parcă din grecește 

întrebîndu-ne 
dacă vom face vreodată proces 
unui rin 
unul salcim

lată șl starea aceea ciudată 
născătoare de zel 
pentru unii
in care te simți In preajma poemului 
in care scrii 
simți nevoia să-t faci nopții 
o statuie de zăpadă 
șl prin oraș
se rătăcesc 
hamuri de cai parfumați

iar lacrima seamănă 
cind cu scopul scepticismului 
cind cu o mină magnetică 
cind cu o monedă bizantină—

Viorel Varga
Vremea culesului
Atit de sublim păstrătoare a veșnicei liniști 
in foc îmbăiate și rumene fructele sunt; 
nici un cuvint mai rotund nu-i ca numele lor 
nici • cădere nu se preface In pulberi.

din dragoste zămislit rodul cules va fl doar 
de cei cu inimi preacurate ca pruncii ; 
in rinduiala vremilor bune mărturie aducînd 
semințiilor lumii patria liră și ruga acestui 

pămint

Obosit umărul sting
Foarte tineri bărbați așteptind la marginea 
apelor palide adine izbite de trup privirile 
fecioarei lăsau urme albastre — obosit umărul 

' sting 
sprijinea oceanul sărat de noi toți 
fiecare busolA arătind marea necunoscută 
fiecare visit cerșind un braț fi acolo in 

Ierburi 
marmură erau coloanele trinte ale luminii 

apusului.

Glasul neputinței
Ar fl trebuit cel puțin eu s& vin 
la izvoarele nopții 
nevinovate distanțe să spăl in fintînl 
dar iată iubito Întunericul 
intre noi înflorește ca un somn 
de copil la cîntatul cocoșilor 
se face frig șl-ngheață de teamă 
mîinîle peste Imaginea noastră 
și nimeni putere nu are să cînte 
Esperanza sub ferestrele tale de lut.

Carmen, Camelia. Liliana. Nicoleta, un 
tren electric, un avion și multe, multe 
altele.
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roit Jacobsen
Fumegă
Morile mării macină
zi și noapte
înalță un fum de pe țărm 
unde norii se apleacă 
și mănîncă pumnii măcinați 
care se ridică se ridică fără odihnă 
în vreme ce dinspre șesuri vin care mari 
pe roate de fier puternice
cu noi și noi încărcături de eternitate 
pentru morile mării.

(Viață Tainică, 1954)

Cînd dorm
Cînd dorm toți sînt copii.
Atunci nu Se dă nici un război în lăuntru- 
Ei deschid mîinile și respiră
în ritmul liniștii cu care cerul i-a dăruit

înalță buzele precum cei mici 
și aproape toți deschid mîinile 
soldat și om de stat servitor și stăpîn. 
Atunci stelele stau de pază 
și deasupra bolților e ceață 
cîteva ore nimeni nu va face vreun rău.

Numai de-am putea să ne vorbim atunci 
cînd sînt florile Jumătate deschise.
Cuvintele ca albinele aurii 
ar pătrunde în ființa lor.
— Doamne, dă-mi graiul somnului.

(Viață Tainică 1954)

No sînt 
zumzetele reclamelor hoBOtt 
deasupra fluviilor ra
sau firavul de perie Kfnteetor 
al lămpilor cu are.

Nici dlâchetal paharvior 
din marile restauraaîe zcrtBooaee 
Sștsnalul brutal al vnponrri»* ce atasi

Norii
Norii >e rostogolesc.
Norii se duc și vin 
dinspre eternitate tăcuți și somnambuli 
legiune după legiune 
ceremonial după ceremonial 
schimbă culoarea pe pămint.

Feste ctteva zile va ti frig acolo

Peste ctteva zile va fi cald undeva.
O vale va fi roșie in est*
O vale va fi albastră în vest 
pe toată suprafața ei.

doul «etala și oaa hega

Nu rate cîetacul aurf

deot «asta « e»

al tramvaielor nocturne p« «trăfl ca ta •• te

Saxofonul de la etajul ană.

Nu —
Semnalele orașului 
puia atia febrili a orașe' J 
o vei Înțelege Intr-o noapte : 
acea noapte 
cînd pentru prima oară 
vei umbla lingur și fără speranță 
și în urma ta eu dispreț răsunător va ma 
de pe ealdarimul străzii : ariurua propr: kr 

tă. pa»-

(Plnlal șl Fler, 1933)

Rolf Jacobsen trăiește la Hamar, In nordul Norvegiei, unde zăpada 
tinde si devină un anotimp in sine, hieratic și inaccesibil. Are o casă pe 
coasta unui fiord, de unde contemplă norii, vintul, amurgul, marea și ia
răși marea, ca un posibil echivalent, dar și antidot pentru otrava unui 
timp interior.

Poetul s-a născut In 1907 la Flisa (Solor). a absolvit Universitatea ca 
student al facultății de istorie, apoi urmărit de un destin secret și umil 
tși ciștigă existența ca garderobier. Debutează în 1933 fără să trezească 
admirația p leșinul pontifilor de pretutindeni. Poetul și eseistul german 
Hans Magnus Enzensberger H consideră azi a fi unicul poet modern de 
talie europeană al Norvegiei.

A tipărit aproape nouă volume de poezii, și recent, la Oslo, a apărut 
un volumi «electiv iSamlede dikt) in colecția de prestigiu Lanterne.

Enigma hn Jacobsen sălășluiește în bărbăția și curajul transmis 
poate de strămoșii săi vikingi cu care sondează universul nu o dată advers 
al condițiri nmine Jacobsen coboară în istorie, de ale cărei adversități 
încearcă să se vindece In taina zăpezilor perene, nu-1 cuprinde spaima 
In fața civilzzatiei noastre dar nici nu devine euforic, cum subliniază un 
distins exeget al său-

N ord ui ca să folosesc cu un nume cardinal o geografie spirituală 
vastă, a dat in secolul al XX-lea foarte mari poeți. Fie să amintesc pe o 
Fri-.th Sodergran. Katri Vala ori un Erik Lindegren. Sau pe atît de stra
niul Gunnar Exelof. Rolf Jacobsen este dintre ei.

p.e.

tz « irfăperIX

Totuși trăim

șl raioaaeloe de 
tataxâ M trăim

T*s«t stea 
prta 9K1 •

«I ta «raae aceparfte ra fsoi 
șl tcaua ca r-ana ta tente de agapar »at șl

pocoacoț cate de ajiSnraaCill

Cutite, cuțite
Cuțite cuțite peste tot ei 
despică lumea cu cuțite 
fără de milă și noi trebuie să ne învoim cu 

aceasta 
pentru că ei trebuie să vadă tot ce se află 

înlăuntru 
ceea Ce se face 
din tGate sufletul tău și cîntul păsării 
trebuiesc disecate și înfățișate judecătorului 
visele din timpul zilei pofta de dragoste și 

teama de moarte 
dar ceva le-a dat greș
nu mai pot să adune bucățile la un loc nu 

mai vor să crească 
zac ca o carne tăiată în măcelării epave 

naufragiate 
oase galbene 
dar cuțitele continuă să taie 
cineva este dus in fiecare zi este dus cineva 
și grămezile de gunoaie devin mereu mai mari 
— îmi este frică. în curînd vor suna și aici 
de la curățătoria chimică.

(Drum liber ușilor — ușile se 
închid. 1972)

AIar noi îi putem arunca firimituri printre 
zăbrelele grilajului 

acolo unde lacul de verdeață strălucește subt 
frunziș 

...un blid încărcat cu priviri pe care paznicii 
i-au îngăduit să-1 capete.

Poate se va ivi fără zgomot din umbră o 
lebădă 

ca visul unor ani îndepărtați o amintire pe 
jumătate uitată.

Pe pătratul liber al cerului zărești 
norii trecînd cu alai fericit 
în drum spre propria țară. 
Flautul obosit al fîntînilor 
cintă pe tonuri joase despre fluvii

Licheni

Norii se rostogolesc 
legiune după legiune

Nouăzeci 
de kilometri

sfat alegeri

ptvfărtnita ee a euetaA.

A rărȘaa răpus 
da asf.nțltil eașa 
la dnaa spre alta țâri 
la r~—rtisj-j e 
ta trap ce or» arde

pa care tu nu )e —=so»t 
cu pom u tuman 
spre uuma ta.
A sHșia noaptea 
cu aur de cuțite 
a goni umbrele 
spre moarte înainte 
ca ziua să înalțe 
sinii ei albi 
spre buzele tale.

li r«Hâieșt« de 
PAUL EMAIUEL 

și MARIA-ALICE BOTEZ

Poezia lebedei
I.cbede
decupate din hlrtie- Lebede 
oătndsree norilor-
Iar lebede-
Lebede păduri de pomi albi. 
Lebede prora navei. Lebede 
s-jLt meni înfloriți. îndurerați.
Lebede
Kite dintr-un vis
pentru a te aduce pe tine din vis. Lebede 
semnale de fum venite din 
timpuri uitate.
Lebede
de acolo de unde tu nu vil niciodată. 
Lebede cuvinte fără rost 
din gituri tăiate. Lebede 
fumul dimineții 
înainte de viitorul soare.

rugină și molii
Lichenii răsar din pămint.
In tăcere precum liliacul de noapte 
se-așează pe piatră și așteptînd 
lunecă uneori peste iarbă 
cu aripile sale de cenușe.

Rugina coboară din ani în an! 
dintr-un fier în altul prin întuneric 
cînd anotimpul e copt
Căci pistoanele s-au culcat pentru somn 
grinzile plonjează în adînca noapte 
atunci rugina își face-n pace sîngeroasa-î 

meserie.

Moliile argintii ale stelelor 
pătrund în frunzare din ogivele negre ale 

cerului 
și privesc cu ochii mirați 
cu ochii intenși spre licărirea orașelor.

La mare

ceremonial după ceremonial 
și schimbă culoarea pămintulul.

Și ziua înalță un tunel așa;
— sclipește sclipește sclipește.
Și de sub trapă iese un om și spune : 
„Privește ce vară vom avea”.
Și subt petale de umbră 
pămîntul devine cenușiu ca mormtntuL

Norii se rostogolesc.
Marea cerului se mișcă.
Soare în frunte 
cu spumă albă 
strat peste strat 
cerne lumina peste oameni 
așternînd culori nouă peste fețele lor.

Unii devin roșii ca singele.
Unii devin livizi ca ciupercile in pădure.
Unii devin albi ca zăpada 
ți unii galbeni ca mierea.

(Pămint și Fier, 1933)

Această dorință e rece ca gbeata. 
ca moartea
și singurătatea I 
adincă.

Un motor strigă 
In păduri negre.
Tu stringi volanul 
cu degete încleștate. 
Inima ta respiră. 
Te dud să «dud ziua ; 
smulgi ceasul 
din mîinile cerului.

Da. grăbește-te găbește-te 
și îmbrățișează cu putere 
dar fără zgomot 
palida ta pradă 

căd în urma ta arde 
cu flăcări roșii un vis 
prefădndu-se în scrum.

(Pămint și Fier, 1933)

Graiul semnelor.

Imagini pe nisip.
Malta friortta graiuri Crea

car» aleargă fia casă ta casă

I

(Drum liber așilor — ușile se 
închid, 1972)

Vaporul iese din noapte.
Antenele sînt pline de voci.
Acum este legat de cer plutind liber 
asemenea unui astru.
Soarele înoată subt catarge 
aluminiul îl rostogolește 
peste ochii verzi ai meduzelor.

Vîntul grăiește cu cei de pe punte 
bărci de salvare funii manevre și cabestan- 
Cazanul — purgatoriu 
cîntă lin pe coama mării 
și cară povara de talere pleduri 
și valize de piele
pe ape de culoarea curcubeului 
către Antwerpen.

Dar subt arborele de fum stegar pe cer 
alunecă și se împiedică umbra neagră 
a trunchiului ca un picior de lemn între pești 
Pe fundul mării.

Semnale
Nu sînt 
pocnetele cauciucurilor de la automobil pe 

asfaltul ud de ploaie 
semnalele orașului.

Nu este
zgomotul trăsurii cu lapte pe marginea 

trotuarului 
in dimineți cu cer acoperit Cortegiuri rapide.

I__________

Gîndurile tale...
Gîndurile tale ceea ce ai înfăptuit 
nu vor muri 
dar speranțele tale 
vor muri Bucuria ta 
necesitățile vor muri 
dorințele aspirațiile 
mor dar nu 
ceea ce ai înfăptuit 
ceea ce ai înfăptuit 
în ciuda tuturor lucrurilor

M vrea să rae totul dogea tețL
Poa^ gră^ec dar au tocul
abate >a dori» nu. Mwcă bzzeie degetele

Nmai putla Nianai 
U fie un cwt.rn

Cineva trebuie să cunnaică codurile 
imaginile moneul strigătul 
și ecoul meu uns chemări dar grăbeste-te.

Multe 
sînt moarte de tot. Cele mal multe

sînt pulbere. S-au sfirștt.

Vara
Un parc este o vară deținută adînc în inima 

orașului 
înlănțuită de ziduri îndt s-o putem vedea cu 

toții, 
—veniți copii- A_șa arată o vară.

Ca uciuc
Intr-o blondă dimineață de iunie pe la

ceasurile patru.
Drumurile prin păduri 
nesfîrșite tuneluri erau încă jilave de rouă 
un automobil trecuse peste pămîntul lor 
acolo unde acum atît de harnică furnica

tenace 
merge cu un ac de brad cafeniu-verzui prin 

C-uI mare 
de la „Continentalul** 
ce s-a imprimat în pulberea drumului 
de-a lungul a o sută și douăzeci de

kilometri.
Acele de brad sînt grele.
Alunecă și recade fără siguranță cu povara el 
și mereu 
se străduiește să urce 
și alunecă și cade Iar 
traversînd marele Deșert lucitor.
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