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Proletari din toate țârile, uniți-vâ I

uceaîărul
Sâptâminal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialista România

sărbătoarea
cărții

■nifestare ajuns A la cea de-a șaptespre
zece a ediție, Luna cărții la sate se va 
desfășura in acest an in perioada 30 ia
nuarie — 28 februarie. Tradiționalele ac
țiuni de popularizare și difuzare a Cărții

la sate se încadrează, de această dată, sub semnul 
activ al etapei de masă a Festivalului național al 
educației și culturii socialiste Cintarea RcminieL 
Așadar, în mod firesc, sărbătoarea Cărții va purta 
amprenta aniversării marilor evenimente marcate
de această primă parte a anului : Centenarul inde
pendenței de stat a României și împlinirea a 70 de 
ani de la răscoalele țărănești din 1907. In același 
timp, chemate să contribuie lâ transpunerea în via'ă
a prevederilor Programului de măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidu
lui și ale Congresului educației politice și al culturii
socialiste, manifestările prilejuite de această sărbă
toare a Cărții își propun s5 se constituie Intr-un 
important element din amplul proces de ridicară 
continuă a nivelului general de cuh naștere al ma
selor, de educare socialistă a oamenilor Ln spiritul 
Programului Partidului Comunist Român.

Fie că se vor desfășura la Flămînzi, județul Bo
toșani, locul de unde a țîșnit prima srfnleie a ri- 
coaielor țărănești de-acum țapcczeri ne ani_ fie că
vor fi găzduite de o comuna precum Ptaana Mara.
din Dolj, importantele manifestări ala acestei ac
țiuni de proporții naționale vor avea același scop 
și forme asemănătoare de realizare : dezbaterea, in
prezența autorilor, a unor lucrări reprezentative so
ci al-politice, științifice, tehnice ți beletristice ; lan
sarea unor lucrări care apar In această perioadă ; 
prezentarea producției editoriale curente și In pers
pectivă ; red taluri de poezie patriotică la care-și 
vor da concursul membrii asociațiilor scriitorilor, 
ai cercurilor șl cenaclurilor Literare din județe și 
ai colectivelor de artiști profesioniști și amatori. Si 
pentru ca dialogul intre editori. acrUtori pe de-o 
parte și ritltarii de la Mic. pe de alta. M fie rit 
mai viu și eficient planurile editoriale ver fi și eie 
supuse dezbaterilor in vederea unei mai cu
noașteri a necesarului de carta in toate locali tipic 
țării.

Dacă pentru lucrătorii din rețeaua de <bfuzare a 
cărții aceste manifestări vor însemna prilejuri de-a 
afla, la fața locului, cit de exact șl eficient 8-a des
fășurat munca lor din anul 1976, pentru scriitori. 
Luna cărții la sate constituie încă o posibilitate de 
a lua pulsul adevăratei vieți a cărții. Față în față 
cu cititorii, creatorii de literatură vor avea noi probe 
că personajele cărților lor pot purta, oricind, aura 
densă după care pot fi citiți oriunde oamenii aces
tui pămint. Cititori, scriitori, bibliotecari, activiști 
culturali, toți deopotrivă putem face din această 
manifestare o adevărată sărbătoare a spiritului șl 
a muncii, astfel Incit, cifrele tirajelor, numărul bi
bliotecilor sătești și al librăriilor comunale să ca
pete strălucirea caldă dar fermă a unor borne, ce 
vor vorbi viitorului despre adevăratele ți Înaltele 
cote la care, cu toții, am visat și trudit pentru a 
ridica necontenit spiritul timpului nostru.

Luceafărul

Blestem
pentru ucigașul lut Dcccbal

„Tibaclua Claudlua Maiinius 
Veteranul ie viva faciendum 
curavit... quad c«p u«i 
Dacabelum at caput aim 
pertu 11 UM ai Raniutorc...".

(Fragmant din Injcripția da 
p« p atra fuaerord gâiitâ lingă 
••chiul Philippi, In Gracia da 
no rd).

Pe unde-au ars pămintul pașii 
Lui Alexandru Macedon, 
Tu primu-ai fost, ca toți trufașii, 
Bătrin smintit și fanfaron. 
Încă de viu să te-ngrijești 
De mersul laudei postume 
Câ tu, chiar șchiopătind, tirâțti 
Un cap prin care moare-o lume, 
Că-ți scrii pe frunte josnicia 
in osul pietrii de mormint 
Cu Pluto să-ți unești vecia 
Sub val de singe murmurind, 
Sub valul care iți asvirle 
Disprețul lui august, regesc, 
Scriind cu delte și cu girle 
Păminturi tinere ce cresc 
La Dunărea furată-n chipul 
Lui Decebal și-ascuns in noi 
Cei mulți ca sarea și nisipul 
Nebiruiți in vreun război, 
Schimbind in maFi cetăți Carpații, 
In sacre Sarmisegetuze
Ce nu-și mai pling decapitații 
Ci ard cu risul lor pe buze. 
Și-n timp ce capul lui, temutul, 
Pe cerul noslru-i prima stea, 
Vârsind o lacrimă pe slutul 
Și pe nimicnicia ta, 
Doar piatra sură îți mai spune 
Ca de-un blestem ucisă calea, 
In cimitirul fără lume, 
De marmori albe, ia Cavala.

Ion Brad

125 DE ASI DE LA NAȘTEREA LUI ION LUCA CARAGIALE

Un clasic '
modern

w «iar te te

Misiunea
artei

JURNAL DE POET.

Meșterul
oporul romdn ■ celebrai te douS 
tpoiun naționale două prototi
puri omenești . Păstorul ți Meș
terul, unul păstorul naturii* ce
lălalt făuritor de istorie. Ar::n-

două aceste îndeletniciri arhaice sint 
culte, stil păstorul cit ța mețtarul cui:\ti 
un loc in vederea unei Patrii. îngrijirea 
naturii. răminerea in firea ei ziditoare 
cere o adîncă viața psihologici ți o rr,e-t 
putere de dăruire ți adesea păstorul fn 
Civilizațiile milenare este prototipul ar- 
hontelui ctitor care se jertfe țte pentru 
turma sa. In istoria poporului nostru, ca 
păstori vor rămine : Brâncoreanu. Mihai 
Viteazul. Horia, Cloțca. alături de miile ți 
sutele de mii de pdxtori «ecunoicuți din 
popor care, prin jertfa lor, păstrează ne
mijlocita legătură a omului locului eu 
firea naturii iar ca me ft cri un Neagoe. 
Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Matei 
Basarab. Cantemir, Școala ardeleană și 
milioanele de oameni din popor, făuritori 
de istorie.

Păstorul este legătura nemijlocită cu 
firea naturii ți, tntr-o Patrie, existența sa 
este absolut necesară. Nu trebuie să fie

Continuare tn pag. a S-a

loan Alexandru

Scrisoare 
anuitinăr 
prieten

• Iar.

mu

oncepția estetică a lui Caragiale •

C
 realistă, cu vizibile înclinații spre
clasicism. Scriitorul pledează, in arti
cole și in corespondență, pentru con
cizie și sobrietate, pentru precizie și 

claritate, repudiind prolixitatea și diluția ver
bală, descripțiile și digresiunile narative lungi, 
itilul afectat, pompos retoric. Parodiile sale la 
adresa poeziei romantice și simboliste, opiniile, 
deloc favorabile, despre teatrul romantic al lui 
Schiller și Hugo (Citeva păreri ș.a.) se inserlază 
aceleiași concepții. Tendința spre clasicism e 
foarte puternică la Caragiale, ea atenuează 
țenxibil. dar nu anulează, orientarea fundamen
tală realistă vădită în structura adîncă a crea
ției sale de prozator și dramaturg. Nu Ia acest 
aspect însă doresc să mă refer în articolul de 
față, ci la concepția de ansamblu a lui Cara
giale privind menirea operei de artă si a crea
torului.

..Că vorba nu e să umpli lumea largă cu o 
operă, ci o operă strimtă a-o umpli cu lumea", 
Ii scria Caragiale, in 1909, lui Mihail Dragomi- 
rescu. voind a sublinia o idee care revine frec
vent in opiniile despre literatură ale marelui 
scriitor : legătura creației literare și a creato
rului cu viața, cu epoca in care acesta %crie. 
Intr-o suită de scrisori, din același an. către 
VlahuU. destinate publicării șl publicate de 
altfel, tot atunci. In foiletonul ziarului Univer
sul, sub titlul Politică și literatură, Caragiale- 
pleda pentru participarea scriitorului la viața 
politică ți sociala. Combătînd ideea prietenului 
său. poetul, că artistul trebuie să rămînă deo
parte de vălmășagul vieții politice care, afirma 
el. ar ti dăunătoare creației, autorul Scrisorii

Dim. Păcurariu
Continuări In pag. a 7-a
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consemnâri de • Pom-■ Articole • eseuri •
piliu Mareea • Șt. Cazimir • Constandina Brezu 

e Artur Silvestri

FESTIVALUL NATIONAL 
„ClNTAREA ROMÂNIEI"

Oțel ANIVERSĂRI

Elegie
la o carte ignorată

trecut aproape — cp să ru sic, 
a complet — ignorată in 1975, anul

ipanției sale, ca si mai tirziu, 
una dintre cele mai Interesante 
ți mai substanțiale cărți scrise 

la noi in ultimul timp : Tragicul, O feno
menologie a limitei și depășirii, de Ga
briel Liiceanu. Cite cronici, cite recenzii, 
cite note — oricit de modeste — s-au în
vrednicit să consemneze această apariție ? 
Nici o revistă literară, sau de cultură ge
nerală, nu a-a gîndit să ceară unui cola
borator avizat citeva rinduri despre aceas
tă carte. Mărturisesc că, înainte de a vorbi 
despre conținutul însuți al acestei lucrări 
excepționale, aș vrea să-mi lămuresc, 
mie însumi, fenomenul straniu al unei 
asemenea omisiuni.

O conspirație a tăcerii ? O. nu : prea ar 
fi frumos f. Aceasta ar presupune că au
torul, dacă nu cartea însăți, ar fi fost ținta 
unei atenții speciale, chiar dacă greșit 
orientate. Orice acțiune negativă concer
tată iși pune intr-o lumină necruțătoare 
obiectul propriu, il tabuizează prin chiar 
faptul de a interzice pronunțarea numelui 
său. Deși intelectual de rasă, autorul 
acestei cărți nu e decit un debu
tant, specie încă inofensivă de scriitor, 
incapabil să atragă asapră-ți fulgerele sau

Ștefan Aug. Doinaș
Continuare în pag. a 7-a

și cîntec
ilare pe ger. iama colindă orașul. E

întrebarea 
unei vieți

C
o seară de cristal spart pe alocuri de 
vagi irizații cafenii — piramidele de 
minereu lămurii in foc. Reșița la ora 
șarjelor. înțepenii între flăcări, meta
lul se înmoaie, apoi iși sapă albia de foc spre 

oțelării. E ora la care pe obrazul aspru al ora
șului. obraz poleit cu praf aocolatiu de mină, 
sudoarea se prelinge, apoi se pierde aidoma unui 
ued la coasta unei dune. In sfîrșit, văd șarja. 
Mi se spune : „e cea mai scurta din luna asta**. 
Apoi, oamenii. Tacă turui, sau mai degrabă pre
ocupați- refuzindu-și din capul locului plăcerea 
de a sta un minut de vorbă. Pol ei ți din cap 
pină-n picioare cu același praf cafeniu, topitorii 
are ap ti explozia flăcărilor. O clipi mai tirziu. 
limbi de foc de o indescriptibilă violență învă
luie arhitectura metalici a furnalului. Bărbații 
încep să se agite. Cu un inexplicabil fior de 
teamă cuibărit unde\*a intr-o refractară rircum- 
voJuțiune a creierului, mă apropii. Alături, ci
neva golește o sticlă de apă. A cincea după șapte 
ore de munci Flăcările se retrag la fel de brusc 
precum au apărut, supte parcă de foalele unui 
mitic fierar. Urmează o liniște asurzitoare. Băr
bați fnalti și tăcuți îmi trec în cri-încet prin tata 
ochilor. Totul pare un film tăiat la mijloc ți dat 
apoi cu încetinitorul.

Călare pe ger. arșița cuptoereîor se cuibărește 
fn oameni. Cuptoarele torc, torc și macină pe 
dinlăuntru felii de paleozoic. Se pregătește o 
nouă șarjă-

Astfel mi s-a părut a fi, în acea seară de ne
uitat, lumea din spatele halelor cenușii. Cu 
această imagine aș fi rămas și aș fi păstrat-o 
(jn mine și numai în mine) nealterată peste timp 
dacă, o seară mai tîrziu. nu m-aș fi întîlnit cu 
unul din acei oameni memorabili.

...La Ateneul tineretului din Reșița — pri
ma zi din finala pe județ a Festivalului 
„Cîntarea României" pentru elevii din li
ceele real-umaniste și de specialitate. Ni- 
culae Cuzmaș, prim-topitâr la furnalul I și-a 
scos paltonul și l-a atîrnat pe speteaza scaunului 
din față. In sală— copii, elevi, cîțiva profesori, 
juriul, în loja cocoțată deasupra ușii principal. 
In spatele scenei, în rochii lungi (un „Madrigal" 
nicidecum mimat), fetele din corul de cameră 
al Liceului 2 din Reșița. Urcă și-și iau locurile 
pe podium în amfiteatru. Douăsprezece fete. 
In dreapta, sus, Violeta Cuzmaș, fiica prim-to- 
pitorului Nicolae Cuzmaș. Cineva s-a așezat în 
scaunul din față. Nicolae iși ia paltonul, căciula 
șl fularul, le împăturește și le pune pe genunchi, 
apoi îmi spune șoptit : „Se cîntă Marin Constan

vocînd amintirea lui Ștefan Petică 
omagiem o promisiune. Puțini scrii
tori au lăsat atit de tiranic această 
impresie, instaurată in cititor odata cu 
primele pagini, fortificată după a-

ceea : in ciuda sutelor de poezii, proze și arti
cole lăsate, Ștefan Petica n-a făcut toată viata 
altceva decit să se exerseze, să compună ebauches 
din ce in ce mai perfecționate pentru viitoarea 
mare operă niciodată scrisă. Marea Promisiune 
nerealizată, in fața căreia ne înclinăm astăzi, 
nu este nici pe departe un rezultat al analizei 
noastre ulterioare. Ea se afla înscrisă în des
tinul poetului, intr-un destin asumat conștient.

Să precizăm : dacă ar fi păstrat — față de el 
însuși — statutul spiritual al poetului romantic, 
Petică s-ar fi cufundat incă de la virsta de 20 
de ani in scrierea unor „opere fundamentale" 
ți ți-ar fi liniștit conștiința cu sute de poezii 
lejere — produse, de altfel, ale unui vizibil ta
lent. Este familiar secolului al XIX-lea crudul 
destin al unui poet romantic dispărut înainte 
de 30 de ani. Dar scriitorul nostru a refuzat 
asemenea perspectivă. Degi se știa minat de o 
boală implacabilă, a respins romantismul și doza 
de improvizație impenitentă pe care o presu
pune perceperea artei sub semn romantic. Pe
tică a înțeles înaintea altora că epoca roman
tică trecuse și că etapa „simbolistă" sau „mo
dernistă" a literaturii se clădea sub un nou im
perativ : sub imperativul culturii. Pentru Româ
nia de la finele secolului trecut imperativul se 
traducea prin schimbarea sensibilității, prin ie
șirea din orbitele provinciale. Știindu-se con
damnat, Petică a făcut o opțiune — în perspec
tiva timpului — eroică : a refuzat facilitățile 
condiției de poet romantic și a adoptat condi
ția poetului simbolist, saturat de cultură, pe cea 
a hiperartistului care trăiește Ia nivelul Euro
pei timpului său. Cultură iată cheia de pă
trundere in universul artei lui Ștefan Petica. 
Nu ni se pare exagerată afirmația că, pentru a 
Înțelege opera Iui Petică, un permanent fundal 
cultural, un subtext livresc rămîne indispensa-

Mihai Zamfir
Continuare tn pag. a 6-a

tin și Palestrina. Mi-a spus fii-mea. Ai să-l
auzi". Primul cor de cameră din Reșița a debu
tat atunci. „Un debut neașteptat de reușit" —

CENACLUL 
REVISTEI «LUCEAFĂRUL»

Pavel Perfil
• Luni 31 ianuarie a.c., ora 16,30 va avea loc la 
Casă scriitorilor din Calea Victoriei 115 a 40-a 
ședință a Cenaclului revistei „Luceafărul" • Vor 

citi versuri Ioana Crăciun șl Mlrcca Brâilița
Continuare in pag. a 6-a



n eseu critic de o re-

U
marcabilă finețe scrie 
Petru Poantă despre 
poezia lui George Coș- 
buc. Criticul dezvoltă 
frumos citeva sugestii din acea 

„excursie Ia țară, la noi“ pe 
care voia să o facă Vladimir

cronica literară

Streinu recitind pe George Coș- 
buc spre a descoperi în opera 
poetului țărănimii o „sinteză de 
spirit românesc14 aflat la „vîrsta 
baladică". început însă ca o 
inofensivă „excursiune" in natu
ră prin intermediu] poeziei lui 
Coșbuc eseul lui Vladimir Strei
nu iși neagă, la un moment dat, 
in chip spectaculos premisa 
(procedeu ce trădează și un a- 
numit narcisism critic) luind for
ma unei incursiuni in „anti- 
natură". în universul cultural *i 
livresc al poeziei analizate. Dacă 
lui Gherea această poezie 1 s-a 
putut părea o creațiune care 
„exprimă gîndiri, sentimente, 
pasiuni, exprimă o viață întrea
gă străină nouă, orășenilor* din 
contră, criticului Vladimir Strei
nu noua lectură Ii dă sentimen
tul unei regăsiri intr-un alt 
plan : „Nouă,- azi, scrie criticul, 
poetul ne apare oarecum dife
rit. Cu deosebire in chestiunea 
înfățișării vieții țărănești, idilis
mul acesteia, adică deformarea 
ei In sensul inocenței, starea 
festivă sub care e văzută neîn
trerupt, fericirea muncii și a 
condiției generale țărănești sint 
elemente nu atit străine ..nouă 
orășenilor"; ele se găsesc impli
cate In Însuși modul de a vedea 
pe țăran — a! intelectualului 
orășean. Cu aceiași ochi priveau 
cîmpul și syracuzanii. pe gustul 
cărora scria Theocrtt — și curtea 
lui August, pe gustul căreia 
scria Virgil — și saloanele fran
ceze pentru a căror desfătare 
scria un De 111 le sau un Parr.y. 
Căci perspectiva bucolică se des
chide de pe „trotuar' asupra 
vieții rustice—". SL după ce 
subliniază dominanta epici a vi
ziunii, eterogenitatea motivelor 
cu care „cărturarul din el i-a 
ispitit talentul",
ritmică- (..Cu George Cnșbnr. 
din acest punct de vedere re 
aflăm în vremea procotftfior 
glorioase, după care un Haratia 
împerechea iambii ra dactilii, 
dactilii cu troheii d combcra 
cori am bit"), traducerea emoți
ilor In figuri sonore, in fine, res
pirația acordați In perfect* 
gamă retorică a celui ce a pe
trecut un timp ta tatire-.tetea 
poetici a clasicității grec»-latre 
(fiind citați ca aporUtiiad dta 
acest punct de vedere are'.esasi 
serii Emincacu. Cub ac. DulBli
Zamfirescu) criticul crnch.da eu 
acest Îndemn : „Atențtimil cri
tice, II recomandă pe-tra viitor 
natura lui da geniu borațian al 
versificație".

Pornind ded de la atari vu- 
gestii petra poantă dă curs re
comandării, supunlr.d poezia hd 
Coțbuc unei _atențjnrrf critice- 
plină de finețe și subtilitate, îns* 
dacă finețea este o formă a sen
sibilității iar sabcifitatea « joc 
al Inteligenței, o tataie* a dis
criminării. eseu] său rtasprs poe
zia lui Coșbuc «tl ota atranal
celei dinții «ubard<XiindQ-fll >- 
bilitițil* celei de a doaa. C*d a
subtilitatea dtecriml-Mzâ vara 
cum neutral, canpUrixate-aa ea 
rareori In alexandrinism _^'e-

■ prezențe
„LA T« FCVTC-TI MAOK. 

MAKE VUTOB-
— Serblrile „Sctntrtl tacrwtta 
și ale rsvlitei MLaceafArwJ" —
• Ce* de-* cine** maoifestare 

dm sulta de evocări istorie* „La 
trecutu-ți «mare, mare vinor" — 
organizată de ziarul „SclntaS* ti
neretului" și revista ^Lursafăr—’ 
a fost dedicată luni sears, ia Ate
neul tineretului, celebrăm sebuai 
istoric *1 Unirii șa centssaar-^S 
Independențe! de stat a Romăaoa. 
Spectacolul a avut, des^ur. ea 
punct de Înalta trâire paixSotxă 
momentul în cars Întreaga asis
tență, in picioare, a flatat _Hora 
Unirii". Actorii Enunofi Pctrtrj ■ 
George Paul Avram au reritat ta 

de țară. Poe- 
Dragcș. Daaa- 

Mirce* rusa*
Sandru sa

i iubirii
Nicolae

Crâsnaru.
Mircea Flortr. 
venurl proprii, dedicate pa

și partidului. Corul .Prv»^-
■ 1 Ansamblului C.T.C. * pre-

lirica

la
CU, 
Citit ’ 
triei 
diu“ i 
rentat piese de valoare dm 
mui cin tecul ui revoluyonax * pa
triotic. Munca tlnArS • avjt ba 
Adrian Antonescu, Mihai Ooo.
Zola Al ecu, Mircea Flonan. Bene 
diet Popescu 51 Constantul Mover, 
interprep de o deosebită crtgiăa- 
1 its te. Alături de acești ^eonsa- 
crați“ au clntat Silvia Illeș. Geor
ge ta Ghlțâu, Gh. Laurenpu — 
elevi ai liceului ,,Dr. Petru Grata", 
șl Alex. Ivanov. Formația vocal
ins t rumen tal A „Iris- (ion Oltean u. 
Emil Lechințeanu, Ion Dumitres
cu) a susținut, in încheierea ma
nifestării, un program antrenant, 
aplaudat cu generozitate dc un 
numeros public.
• Academia R.S.R_, Academia 

de științe sociale și politice și 
Uniunea scriitorilor patronează o 
sesiune științifică consacrată Iul 
I.L. Caragiale, de la a când naș
tere ae Împlinesc IU de ani. L* 
această manifestare, rare va avea 
loc luni 31 ianuarie a c_. ora 1, ta 
sula Academiei R.S.R.. vor pre
zenta comunicări : acad. Theodor

Petru Poantă:

„POEZIA LUI GEORGE COȘBUC44
o

Ion Bălu:

„MARIN PREDA"

a
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BurgheJe, președintei* Academiei 
R.S.R., acad. Șerhan Cioculeara 
(Portretul lui IX. CaragiaJel, Eu
gen Barbu- membru corespondent 
al Academiei (Receptare* «perei 
lui II- Caragiale), Mlhal Vomlcu. 
cercetător științific (Keailsai și 
clailelam ta opera ltd LX- Cara
giale), prof. Gheorgbe Ivănescu. 
membru corespondent al Acade
miei (l imba tui Caragiale șl a 
personajelor sale), prof. SErtan 
îoslfesru (Activitatea ziarirtieâ și 
formația lui Caragiale), Saemler 
F^renc (Prezența lai LL Caragia- 
le In literatura maghiari). Matei 
Socor, membru corespondent al 
Academiei (Un libret de «per* 
scris de I-I- CaraglaJel. Franțota 
Ram fii, grafician (Ilustrația la •- 
pera Iul IX. Caragiale).

g Comitetul de cultură șl edu
cație socialistă Prahova șl Centrul 
de Îndrumare a creației populare 
și a mișcării artistice de masă au 
editat foaia volanta ..ClXT AfDEA 
ROMÂNIEI" Publicația pune A 
disnozipa colectivelor artistice <fin 
ludeț. in sprijinul desfâșurâm 
Festivalului naponal al educației 
politica și culturii socialiste tra 
bogat material literar : poezii, 
icenete, montaje literare.

NOI APARIȚII LA EDITURA 
.JdTNERVA*

Ml hail Kogălniceanu : Scrieri ■- 
terare.

E Lev in eseu : Memorii.
Nicolae Labiș î Poezii.
Nicolae Manolescu : tetradncere 

ta opera lui Alexandru Odobeseu.
Eunpide : Electra.
Mircea Muthu : Literatura româ

ni șl spiritul sud-est european.
George Dan : Bună dimineața.
Traian Chelarlu : Teatru.
Florin MlhAllescu : Conceptul de 

critici Uterarâ in România.
G GheortthițA : Shurâtorul. 
Poezii patriotice șl revoluționara

(antologie)

tni funcția ori valoarea lor ci
vilizatoare: apoi, simullnd o ae
rie (3. de sentimente. aflrșeșta 
pnn a și le asuma : dm joc. în
deletnicire. rirranastale (for
mală an muz^eucă. e 
poena ae vede modificată, ta 

ei !str-adevăr _fee- 
trve*. intr-SD nxaal al (frama- 
t au iii șl al gravită^L (Ea ftd 
.--«■aas-.c p-*! afine pravila aa 
arZijz ea am arate p anaari 

pe Gees) O lectură i oui «rto- 
V-i r*ti_ne in c*p fatal la o 
-taxti-e* fără «ra r a ta Vta- 

r *crv_E.i ori a hi Gtarasa. 
Patxia kz Cașear ar fl. add. 
tatrasfcl parau s^rvznl dar van* 
a unui rafiMuent lormal ta- 
tr-uu cm. inr rwnoaraa ataoistl 
a aufteotad t*- tarar în ceiă- 
1-lî. Petro Poantă este la tei de 
departe, după ce s-a est an al 
partea de teScvăr din astfel de 
erori, de ambele aniuțn Șj ast
fel. recitind cu finețe si nu 
doar m subtilitate, poeziei Iul 
Cnebuc Ii este redată — dincolo 
de scenerie și perfecțiune for
mală. de masca ri Uvresc* ori 
teatrali — dimensiunea aalea- 
ticaJol eonatlnd lntr-o voce a 
n axuni unanizate de modele 
culturale, intr-un limbaj artifi
cial apt ins* de a exprima și nu 
doar mima, convingeri sincere și 
adevărate, adesea in tonalita
tea unei vehemente naturale ce 
pare c* fi-a „uitat- cultura. 
Criticul dispune de tactul de a 
lăsa, cind e cazul. finețea să 
Învingă orgoliile subtilității, scri
ind atunci, poate, paginile cele 
mai frumoase (simplitate, con
cizie. sobrietatea stilului ideo
logic al criticii In capitole pre
cum Lspta rielil. eroicei, pse- 
zi* poiriaiie* și «netei* dar na 
numai ta ele] dintr-tm eseu ia 
tocul valoros și convingător.

★

sori și contemporani totodată-. 
Monografia, de IM de pagini, es
te Împărțită in nouă capitole și 
douăzeci și trei de subcapitole 
acestea din urmă, la rindul lor, 
divizate tematic. Astfel, sub
capitolul rJntilnirea din pămin- 
tari- din secțiunea a doua inti
tulată „Redescoperirea univer
sului rural- cuprinde : a. 1 șa ani
mi*. b. EresuL c. FantMiie*L 
d. Tbanaiosul; din cea de-a tre
ia, „Odiseea Marnmețilar-, su.4»- 
capitoiul „Utapia exUalsl vo
luntar- o : d. Sainl ob Zartș- 
tea cosmică, e. Criza siruetori
lor arhaice, f Orgarisarcs na
rativă. g. Eveniment și pcrwnaj. 
h. Harta sentimeoielK amine, 
pentru ca al ț sari ea. din ace
eași secțiune, să fie Împărțit 
doar de primele patru Utere ala 
alfabetului : a. Gradai acra (!), 
b. Farțrie de apariție, e. Soli
tudinea Iad IHe Maramele, d. 
Maieutica ■ aromeiisnă_ Mai 
departe dim de „Tragica vară 
fierbinte a lai Niealaa Moro- 
mete- și de „Ceilalți- (T“Câr
lan. Valache. Tarile al MomcI) 
apoi „Universal Raziilor pier- 
dnte și regăsite (cu Fascinația 
desăvfrșirii. Image mondi, Dis- 
con și eemaricaro. Vinovăția 
■mulai și inpaahiRUlca isto
riei. Ttari. drag ■■o* șl spaima) 
ș_a w» d , cm smcar fastidios șt« 
cub să apun, plin de reminis
cențe de tot feîui C, Tragi ca va
tă fiertame-. .CefLslp-. „Vino
văția amaiuL--. „Utopia exi- 
totui volMCar—“. „Ggadul zero...- 
p akele : parcă am mai întilnit 
aaomenea tntan dar ele vin 
<t_= prea multe direcții ca sa le 
poteiB concepe la un loc alcă- 
•—«sd -n-t așa. an sumar... în 
Cae. să apmem câ monografia 
ta Ion Bălu smfoteri intr-un 
eh p cam ușuratic lecturi dintre 
eeie mal diversa (lucru altfel 
meritoriu). Intr-un fel de critică 
encomiastic* de care opera 
uniri scriitor de factura lui Ma
rin Preda nu are nici cea mal 
mică nevoie. Lipsită de orice 
noutate pagina autorului se 
îneacă ta valuri de admirație 
neîngrijită. Cind prețuirea se 
exprimă aia : „Atmosfera spe
cific* noului meridian este su
gestiv sugerată prin intuirea di
mensiunilor 1" ' temporale...' sau 
.Vorbele, încărcate de o stra
nie rezonanță, acufundă ta plin* 
enigmă anteriorul, deschizin- 
du-1 neașteptat spre plurale In
terpretări- nu-l vorba de „stil- 
d. dac* se poate, de o critică 
fără spirit cri te. Autorul mani
festă nu știu ce aer atotințele- 
gător, comunică impresii de tot 
soiul afecttad o siguranță rezu
mativ* și adopttad tonul prea 
ferm al certitudinilor definitive 
pe marginea unui text literar 
plin de febra întrebărilor, a ne
liniștilor. a căutărilor. S-ar zjce 
că. demult, critico! a depășit 
chiar șt cele mai neînsemna
te (!) îndoieli ale scrutorului pe 
urmele cărora calcă, de aceea, 
pătruns de e sănătoasă edifi
care : rareori atita neaderență în 
toiul celei mai aprinse decla
rații da prețuire si admirație 1 
Prețuire șl aitaîratie cuvenite, 
nici vorbă. Insă în eu totul altă 
formă sl eu mijloacele spiritului 
cntic aid eu desărirșire absent

C, Stăneseu

cartea de debut J

bobitR te tetei

0 poetă 
și un 

prozator
Brrr—rwiî fog rwagfi:

emoționant* : JȘi poate md ea 
ou vot atinge / Marginea eaflar 
albi descrvsdfid ta ligrtirJ : St 
pămtatnrile lor arate-n /
Semănate cu praf de aripă f 
împărțind bacuria vi texes ea 
pletele mele / Poate lua ea nu 
voi ști s* mint / Cnd ee-apro- 
pie noaptea / Ca un miel să mă 
țin de turmele-stele / Jur-tm- 
prejur deschizindu- le- arene / 
Vibrațiile ochilor le voi rimti 
oare / în trapul oilor albi fără 
vină / Cu mușchii sub ți ați de 
trufia uimirii / Si poate nici eu 
nu-i voi vedea / La capătul dru
mului ne-nceput / Expkxlind ta 
lumină". în schimb, referindu-ne 
la cea de a doua modalitate, să 
arătăm că intruziunile patetis
mului vidat de atributul sinceri-

eâruac* / Oare vrea
exe-sa pmrezsnd a* renaod-a 
Kzvaar* Cu dogastea ta câ 
K-a^=£ă pe ?" (Oara vrea
<tam fi U ti* ateta de îdeî. 
ta pi*vJ expresacu aa otau «a
prer/z£a macr asoct-er: me-

-aci eă =1 se
zb rceqra ’ ta ber^aarui eo-

uofraCRU- ; _5« recta de
ee-ș. ncareă <xaarea ît>-«eiep- 
e-w* ; „rafraai taeret;£ă da 
tafiae- . .l umi «fcijar stage- 
reazâ ttafoa- ; adora
pe dar^astf- ; „ixaagea ftaat de 
hmiină- eâe.

In prtma pane a eArțn a* aT_ă 
■a ocha d* poem de invarsțit 
patrtnrin* Aetre corv urnele stat 
refitereatata. Iasă aeest fraffner.t 
despc-XL* d_n poezaa Fodeota de 
taie*, cucentar pno cneeritataa 
ta itcnic* : -Amnar: moi on-
ror.t necuprins de taetră E 
gindol mea dtn orv-4 fac țării 
/ în fiecare ian* / Covoare de 

f In fiecare primăvară 
/ O etatăloare grăcfin* I SA nd 
ae ia pentru o vrumo trupul / 
Să rămin ploaie de raze pe frun
tea țării ' Dtn virata mea de 
aur / Să curgă stelele, toamnele, 
fructele verii / In seri Înaripate 
/ Cu podoabe de taină / Să- 
mbrac a patriei cetate-.

V
★

olumul de proză al ltd 
Sorin Holban conține 
doua nuvele de o fac
tură surprinzător „ro
manesc*- : Te urăsc.

labila mea și Pendulul. Confe
rind atributul de mai înainte ce
lor două narațiuni, nu ne gin- 
dim neapărat la dimensiu
nile lor, care, altfel, nici nu

sînt a*-: da extinse, spre a pu
tea afirma eâ. din acest 
punct de vedere. scrierile 
Întrunesc calitățile unor .jnicro- 
rornane-. Chestiunea e alta : 
atit ta enunțul lor tematic, dup* 
cum și in ceea ce privește or- 
ckxxarea confiicTului sau distri
buirea personajelor, cele dou* 
bucăți revendicau un tratament 
pe măsura premiselor de la care 
purced. In ambele ae simte tacă 
de la Începui c* prozatorul ara 
ta vedere destine umane varia
te. frrpMcate ta biografii spiri
tuale și evenimențiale comple
xe. rezultate din interferarea 
unei man diveraăiăți de planuri 
epice ori analitice, aparțini nd. la 
r.ndul ta. fie timpului revolut, 
fie prezentului narativ, lată, 
prima lucrare. Te «ră*c, iahita 
Mea. in nnrtevi ei intim un „ro- 
man" de dragoste de un melo- 
«ăramatnm straniu prin Impre- 
jurănta care D declanșează^ Ln 
afara celor doi protagoniști, 
nrrvMv. adnee ta prim plan ta- 
tia^Mări și personaje al căror 
exaznea atent, oe dăm seama 
repede, est* singurul ta măsură 
a expîica. epic și psihologic, 
ram »-a ajuns La luhtrea dintre 
ttaărol arhitect Cezar Dragnea 
ș; studenta CSeopatra Criitoio- 
veoau. eveniment, 11 prima ve
dere. desprins parc* din rubri
ca făptuita divers a unu! ziar de 
seară. Dar Sorin Holban nu 
are răbdarea necesar* să refa
că. de pcldă. «xornanul- părinți
lor Cleepatrei. unde se afla sur
sa nacacîei „filosofii de viață- 
a tinerei eroine, ori pe acela 
coctinind nefericita aventură a- 
coroa<* a aceleiași ca un anu
me doctor, aventură ce determi
nă irtreg cursul narativ al scri
erii cu episodul tentativei de &- 
Docdere din final Firește, Ta 
urăsc, italia mea, chiar ara 
cum se prezintă acum. întruneș
te calitățile unui scenariu d* 
fiica atractiv prin ritmul său a- 
lerti pnn concretețea (am spu
ne, documentară) a faptelor etc. 
Este Im* lesne de presupus că, 
artisticește, rezultatele ar fi fost 
cu tocul altele dacă aceste la- 
«uștri ar fi fost supuse unui pro
ces de creație romanesc* reve
lator. Reclamăm un atare fapt 
din partea lui Sorin Holban In
tru cit judecind mai ales după 
situația multora dintre frag
mentele celei de a doua nuve
le — Pendulai —, el dispune de 
certa însușiri și ta această di
recția. Eliberat de reziduurile 
viziunii exagerat reportericești 
din prima scriere, acum, în Pen
dulul, (superioară și ca „scrii
tură" celeilalte) autorul vădește 
un sporit sîmț analitic, o maJ 
pronunțat* detașare față de su
biect, în așa fel Incit impresia 
că ne aflăm in fața unei schițe 
de roman ce se cere reluată, 
dusă la capăt, devine de-a 
dreptul presantă.

Nicolae Ciobanu

viața cărților

! Poezie iiiiii Biliiiiiii

Călătoria 
ritualică

u ltima carte •) a Ilenei 
Mălăncioiu reintegrează 
călătoria ritualică, mono
tonă sub soarele negru al
melancoliei din volumele

Către Ieronim și Inima reginei, 
călătoria unui suflet îndoliat de o
dragoste fără noroc și care-și vi
sează Împlinirea și odihna în e- 
xerci tarea propriului său nume 
dezgolit de relativitatea corporalu
lui. Pe această polaritate inversat*, 
trup-suflet („parcă sintem undeva 
foarte aproape de tine / și tu în
suți ne spui dulcele meu domn / că 
trupul nostru nu este decît un coș
mar / al sufletului care se zvirco-
lește ta somn-) se Întemeiază gra
vurile in alb-negru ale unui dis
curi ce tinde să fixeze imaginile 
perisabile ale ființei într-o oglindă 
etern*, ca argument suprem invo
cat împotriva eroziunii biologice. 
Pe această ecuație paradoxală — 
trupul este visul» Imaginea su
fletului — ae înalță pn sis
tem de metafore orientate nu că
tre forme plastice, ci spre hiera
tice abstracțiuni care ajung să se 
nutrească din ele Însele ca In ri
tualul fabulosului personaj al lui 
Ion Barbu.

Poveste a unei iubiri eare, trăind 
■ub regimul ascezei, Iși interzice 
bala de culori purificatoare a sen
zorialului, cartea Ilenei M&lăncioiu 
este povestea inițierii într-o iubire 
spirituală, iar îndrăgostiți! se ln- 
tilneac In lumea umbrelor, deși do
rul de lumea real* nu este com
plet abolit : „aratfi-ml-te acum căci 
tntr-o zi mă vei căuta și nu voi 
mal fl / sufletul meu lepădat de 
trup ca pruncul Înainte de vreme /

[ reportaj j

Reportaj 
în stare 
„pură“

t
ranscrierea unul Itinerar
'rin lumea americani 
est* desigur o tentație 
iar poate să Însemne ia 

același timp și o mare 
dificultate. Greutatea e a alegerii, a 
selecției reprezentative dintr-un 
imens si amețitor caleidoscop de 
imagini. Statele Unite pot fi con
siderate mai degrabă un continent, 
și nu numai ca Întindere. Fiecare 
stat federal Iși are propriile legi, 
tradiții și cbieeiurl ce 11 diferen
țiază ta tuac uneori accentuate, de 
celelalte, fir* a pierde Ins* cu
loarea unificatoare, amprenta co
rn uni. A găsi Imaginea sintetic* si 
nuanțat* a unei realități atit de 
diverse, nu de puține ori contradic
torii. cum dovedește și cartea de 
față, dar ta același timp profund 
solidar*, nu este un lucru de Ioc 
uțor. Din acest punct de vedere, 
volumul de reportaje • semnat de 
Neagu Udroiu constituie o dificul
tate Învins*. Autorul a știut să gă
sească unul din firele Ariadnei care 
•â-1 conducă prin labirintul, să le 
•punem, „impresiilor americane". 
Formula aleas* este cuprinzătoare, 
•emnif; ca tiv*. O mare cantitate da

[critical

lin dialog 
al artelor 
poetice

enunțind la distincția 
operat* de E.R. Cumus 
intre teoria despre poezie 
și poetic*, mai puțin de
finitorie pentru secolul

nostru. Nicolae Balotă prezintă in 
ultimul său volurrt o extrem de 
util* imagine a poeticii românești 
poci simboliste dintr-o triplă per
spectiv*. Sint sondate mai intil 
concepțiile despre poezie lucide si 
speculative ale poeților (de La Tu
dor Angbezi la Radu Stanca), in 
calitatea lor de artă poetică șl de 
«apalagie pro arte iu>-, de lucrări 
Rcroomatice aoemeni Paeticil lui 
AristoteL nesortite Inițial răspta- 
dirii in marele public (note, jur
nal etc.) aau. dimpotrivă, desti
nate acestuia.

Această prim* secțiune îș! pierde 
caracterul monologal. 'fiind pus* 
fată in față cu Intervențiile criti
cilor și esteticienilor români, din
tr-o aceeași perioadă, obținin- 
du-se. astfel, o poetic* dialogată a 
epocii, chiar una polifonici, în care 
ideile — mal puțin normative sau 
legislative — se completează și 
nuanțează precum în artele poe
tice difuze din dialogurile plato
niciene. în capitolul destinat criti
cilor și esteticienilor e salutar* 
prezența Iul Pius Servlen $1 Va- 
sile Pârvan. alături de Zarifopoi. 
Vianu, Călinescu. Nicolae Balotă 
nu apelează însă la toate numele

irhri h dl

va umbla gol pe drumul sufletelor 
și nu va ști / nici numele cu care 
să te cheme / / atunci vei vrea poa
te să fii carnea, mea trecătoare / și 
singele meu cald care a fost odată / 
și mîngîierea lui ureînd ușor pe 
șira spinării / ca gîndul către tine 
curată". Cuvintele, imaginile ajung 
să se ordoneze ta virtutea unui 
principiu al împăcării formelor dis
cordante ale elanului vital lntr-o 
geometrie a spațiilor rftcoroaae. sti
lizarea sentimentului mergind pin* 
la anularea oricărei nuanțe de mor- 
bidețe erotică. Nu suferința pasio
nală, fumegfndă a trupului îndră
gostit, ci tînguirea surdinizată a 
trupului astral mișcă sau, mai bine 
zis. fixează spiritul acestor poemș 
sterilizate în laboratorul asep
tic al transcendenței imobile 1 
„ci iarăși syfletul desprins de 
trup / acea adiere nespus de 
ușoară pe care / uneori în nop
țile foarte lungi / începem s-o ve
dem cum apare //...// și totuși 
cît aș vrea să văd odată un suflet / 
6ă-l țin în palmă ca pe 0 pasăre și 
să zic : / e sufletul omului acela 
care stă lingă noi sub soare / și 
din care mă temeam că n-a mal ră
mas nimic".

Epurată, eliberată de accidental, 
de formele ei pămînteștl, dragostea 
acestor suflete pure își caut* o îm
plinire stranie, o împlinire, ca să 
spunem așa, prin vid, ca-n emis
ferele de Magdeburg, la fel de in
destructibilă (ipotetic !) precum a- 
ceea realizată de anularea distan
țelor prin materia compactă, trium
fătoare. De aici senzația că nu 
participăm în realitate la specta
colul unei Iubiri „cu funerar veș- 
mint“ in care îndrăgostiți! ia cau

tă fftr* speranța e* ie vor tatllni, 
ci la o victorie, ce-l drept, * la 
Pyrrhus, victorie a sufletului Îm
potriva rătăcirilor trupului, a ima
ginii abstracte împotrivg furiei con
crete : „vin suflete din eer ca pă
sări albe / și trec ca duhul tău in 
taină peste ape / și aripile care 
le-aduc către pâmlnt / par niște 
vechi lopeți ce așteptăm să sca
pe //.../ / șl aripile lor ușoare 
precum pleoapa / ce bata peste 
ochiul deschis întru mister / lasă-n 
văzduh doar calea abstractă ca un 
unghi / prin care parcă a-au întori 
In cer-.

în planul stilistic această poezie 
a ecoului, a oglindirii și stilizării 
care se tratează pe sine ca pe În
săși sursa, originea Imanent* a lu
crurilor, a suferit o reducție hotărî- 
tă a lexicului In sensul purificării 
sale de orice reminiscențe ațartl- 
nînd la un grup sau altul lingvistic 
(de pildă, cel rural), efortul de e- 
sențializare manifestlndurse prin- 
tr-o economie a mijleaeela» dus* 
pînă la asceză. Deși au ca punct 
de plecare și finalitate două zei
tăți pe cit de temute, atit de 
telurice — Eros și Thanatos — 
poemele înaintează lntr-o pace 
netulburată, riguroasă ca Însăși or
dinea spiritual*, a Ideii pe care a 
sărbătoresc. In același sens este de 
remarcat modernitatea detașării ta 
scriitura sentimentului, flux și re
flux la „universalia sunt nomina-, 
încercarea de a ieșî din esoteris- 
mul unei experiențe particulare 
condamnate la o solitudine tntrans- 
gresabilă. Puritatea sentimentului, a 
adorației spirituale, fi-a creat un 
„trup" pe măsură ta materialitatea 
transparentă, senin* a limbajului ca 
ta acest spațiu transcris într-o ma
nieră izotermă și izomorfă, echiva
lentă doar cu progresiva sa deschi
dere semantic* : „aer rarefiat din 
ce ta ce ma! rece / un clina zace 
singur Încremenit ta ger / cu o 
ureche albă lipit* de pămlnt / și 
cealaltă deschisă către cer / i păs
torul s-a Îndepărtat demult / tur
mele șl ele s-au dus l ta tăcerea 
asta se aude / numai glasul mie
lului de sus / / el face să se-mbra- 
ce In cest* albă munții / apoi înal
ță ceața și-o risipește-n vint 7 dez
văluind mereu un ciine părăsit I 
răcind cu o ureche lipită d* pi- 
mîntM.

Dan Laurenția
•) Desna Milănrielu : .Ardere de 

iot-, Editura Cartea Românească, 
1978.

Informație prezentat* «llp^c, 
aproape in atare pură, sau fokxund 
•tilul autorului, in ..concentrate-, 
în „pilula", punctată d« comentarii 
și observații nu de puține on 
atestînd ochiul unui umorist incisiv.

Ilustrative în acest sens pot fi șl 
titlurile unor astfel de tablete î 
O raită prin scrinul bunicii. Ho
chei și politică. Caut nimicitor de 
bacterii, Pentru un snop de impul
suri In plus. Curcanul împănai cu 
reclame, Păstrează-I, poți cumpăra 
un hamburger. Vă scriu de pe Ura
nus, Un tramvai numit speranță. 
Înapoi, pe ulița copilăriei. Zid arul- 
șef Cary. Pălării și lasoul dv. dtc. 
Aspectele abordate sint din cele 
mai variate tinzînd spre o imagine 
de ansamblu cit mai completă, cit 
mai reprezentativă, de la viata eco
nomică |i politică La hochei, de La 
viața universitară la poluare și 
droguri, de la balet la viata intim* 
a străzilor și magazinelor, de La 
portretele unor senatori și oameni 
politici la cele de fermier și simpli 
muncitori, de la șomaj lâ timpul li
ber și distracții, de la aglomerările 
sufocante ale marilor orașe, lâ În
tinderea pustie Încă a preeriei, d«

la medicină șl futurolocte la pu
blicitate și consum etc.

Tehnica este aceea a scenariului, 
a decupajului semnificativ prezen
tarea devenind astfel mai alert*, 
mai dinamică. Iată un astfel de 
„decupaj41 In eare un eveniment ce 
ar solicita citeva pagini este redus 
la esențial, la citeva not știi și 
gesturi caracteristice și detițur 
„poanta- de final. ..Miine o deleaa- 
tîe a Congresului pleacă In Europa. 
Va ajunge s! la București. Se 
Inaugurează acolo o exDOritle unde 
lsi prezint* opera artiști din statele 
Vestului mijlociu. In fruntea 
grupului oficial, dl, Jam^s Pearson, 
renubllean din Ranaas. Bat 1* uț* 
cabinetului cind avea cel mai pu
țin nevoie să fie deranjat : abia 
sosise din țar* și Iși punea la 
punct hlrtille de drum. Cele trei 
secretare din primul birou care se 
numesc Jo, Jane șl Janice, mi-1 
aduc cît ai clipi din ochi ne secre
tarul de presă, care, la rîndu-1. 
pefite alte citeva clipe mă Intro
duce la senator : „N-am fost nici
odată pînă acum In tara dv. și 
aînt bucuros .«* fac asta Intr-un 
moment eînd relațiile noastre se 
dezvolt*. Sper lntr-o vizită Intere
sant* șî bună atit pentru români dt 
și nentru americani'1. îi notez fra
zele. mulțumesc pentru amabilitate 
șl roștese „bay now“ celor trei „J- 
din anticameră. %

Reportajele Iul Neagu Udrota 
constituia o lectură plăcută si in
structiv* nu numai prin Interesul 
și calitatea informației d si prin 
perspectiva din care este perceput 
materialul, prin spiritul critic, di
namismul și nu de puține ori, umo
rul expunerii.

Paul Dugneanu
") Neaga Udroiu : „Reporter pe 

Missisaipi", Editura politică, 1976.

I

reprezentative ale epocii (Dragoml- 
rescu. Ca ra cos tea ș.a.) și nu pune 
In lumină întreaga contribuție a 
unui Vladimir Streinu sau Ion 
Biberi. în sfirșit. situarea concep
țiilor naționale despre poezia în 
contextul european introduce cea 
de-a treia dimensiune în această 
lucrare ca o permanență, lărgind 
spațiul și semnificațiile acestui 
dialog al artelor poetice, dînd vo
lum și adincime unor teorii care 
de obicei sint citite univoc, „bidi
mensional". Oricît de amplă, lu
crarea lui Nicolae Balotă nu poa
te fi considerat* exhaustiv*. Com- 
paratismul ce stă la baza cărții, 
conferindu-i cea de-a treia dimen
siune poate fi el însuși lărgit, prin- 
tr-o deoășire a granițelor Europei 
și. desigur, printr-o altă compo
nentă a participanți lor la acest 
simpozion al artelor poetice. la 
care, alături de poeți, critici șl es
teticieni. ar putea fi prezențl și pro
zatori sau filosofi (tinlndu-se sea
ma astfel și de expansiunea prozei).

Semnificativ este faptul că ale- 
glnd drept problematică a studiu
lui său artele poetice ale secolului 
XX. NicoLae Balotă operează se
lecția acestora In funcție de im
pactul unor curente și crezuri poe
tice (dada, suprarealiam. futurism. 
Croce. Henri Bremond. Valery. T.S. 
Eliot. Claudel) In spațiul național, 
volumul tratind, mai eseistic, mai

sinuos decît Philippe Van Tieghem. 
In primul rind marile doctrine li
terare ale acestui secol în Româ
nia. cu excepția prozei si a dra
maturgiei.

Neîndoielnic o astfel de lucrare 
propune un orlzqnt spectaculos cu
noașterii poeticilor românești și 
celor europene de rezonantă in
tern*. orizont care nu e doar unul 
al afinităților ci și unul al diferen
țierilor. E un orizont uneori înde
părtat. de unde și mai slaba vizi
bilitate sau clarobscurul ce acoperă 
o serie de elemente specifice, in
dependente. din artele poetice na
ționale, orizont pe care, lărgindu-1, 
nu trebuie să uităm că optăm 
astfel pentru un relief al cîmpiei, 
al nivelărilor și generalizărilor. To
tuși. Nicolae Balotă — autor al unei 
Construcții critice. In care impre
sia e modelat* de erudiție, dar si 
erudiția de impresie — clădește și 
prin acest volum un edificiu arbo
rescent. labirintic, vrăjit de deta
lii si de coincidența opuselor dar 
șl de „discordia concors". sununînd 
unor tensiuni msl degrabă baroce 
decît clasice artele poetice na
ționale și internaționale ale ulti
mului secol.

Lăudabila difuzare a unor uni
versalii poetice pe eare înșiși crea
torii le-au urmărit și pus în lumină 
prin verbul lor (orfismul. poezia 
pură, antipoezia, dialectica contra
riilor. muzica numerelor etc.) poa
te pune criticului uneori orobleme 
de definire și aplicare specifică. 
Astfel, credem că substanța- orfis- 
mului se pulverizează prin recu
noașterea lui concomitent la Ton 
Barbu, Mihai Bcniuc si în genere 
la mal multi poeți.

Punîndu-ș! lucrarea sub srmnul 
preferinței lui Rilke pentru ..sfatu
rile poeților". Nicolce Balotă rea
lizează. pe parcursul acestui boeat 
studiu, o pledoarie implicită pentru 
noblețea critică a spiritului crea
tor. pentru dimensiunea axiologică 
a poeticii trăite.

Doina Uricariu
•) Nicnla? Balotă : „Arte poetire 

■le secolului XX". Editura Minerva, 
1976.



o p * i u n i
Matca

originară

d
emonstrind pers is tenta fondului nostru 
rural, poemele lui Ion Gheorghe din 
Noimele se înscriu pe linia unui pate
tic si vibrant elogiu adus țărănimii, 
văzută aceasta, deopotrivă. în laturile 

ei mitice cit si în cele istorice. Noblețea de stirpe 
a acestei clase, dăinuirea ei ancestrală, rituali- 
tatea organică, travaliu] grandios si formativ 
desfășurat la scara întregii istorii, pătimireâ se
culară. calitatea morală si valoarea socială a lu
mii satelor, iată cîteva din temele acestui lirism, 
aspru și crud, mindru si revendicativ. Îmbrăcat 
in straiele unui romantism țărănesc nu întru 
totul nou sub raportul propensiunilor sale, dar 
de un programatism sensibil conștientizat si asu
mat pină la ultimele consecințe. într-un spirit 
de afirmare deschisă si de responsabilitate indi
viduală care ii impun forța deosebită si nota 
distinctă printre manifestări congenere. Căci nu 
există nimic idilic, festiv, nostalgic exterior sau 
impus în gindirea poetului care se simte chemat 
să deslușească ..sfintele hieroglife de De țărani'1 
ori care, ca și alții, vede în țărănime ..taina 
tării". matca originară din care s-a tras civili
zația. iar in țărani ..stîlpi de pod si neclintiti 
piloni de stei" așezați la fruntariile tării, ci.
dimpotrivă, se poate observa peste tot un per
fect corp comun cu mentalitatea rurală și cu 
ceea ce Ii constituie trăsăturile caracteristice. în 
sensibilitate si în imaginație, și anume radica
lismul ei justițiar, conștiința valorii morale si a 
rezistentei în timp, credința într-un infailibil 
simt de dreptate care spune că lucrurile nu stau 
altfel decît stau în realitate. Altfel spus. Ion 
Gheorghe nu scrie despre țărani, ci vrea să s« 
simtă si se simte pină la capăt un poet de 
„obîrșie țărănească", pe atît de imperativă si do 
neocolit în impulsurile sale, pe cît este dfi pri
mordială si de-limpede în contur: ..Eu însumi 
fiint uitătura din fruntea țăranului, ce nu pot s-o 
tulbure. / toate mașinile vînturătoare de plea
vă — / am fost dat în robie acestor tnisterioasa 
ndime de pulbere. / pe care curge fluviul istoriei 
învătîndu-mă o cuvîntare grozavă".

Un mare orgoliu și profund răsplătit al apar
tenenței la această lume, un soi de mesianism 
al exprimării virtuților si pătimirilor ei istorice, 
ultim aspect sub care poetul se Intîlnește cu 
Goga. o privire dinăuntru, de un realism magic, 
a acestor organisme fabuloase care sînt satele 
si viata lor. un mod tranșant, violent si neîndu
plecat în a se rosti asupra a ceea ce crede că 
este esențial și adevărat în existenta si in desti
nul țărănimii atinse de aripa amplă a istoriei, 
toate acestea, intuitiv sau deliberat percepute, 
si îmbinate cu o vocație extraordinară de a se 
situa în centrul convulsionatei dramaturgii cos
mice. fac din Ion Gheorghe creatorul unui uni
vers în care, pe de o parte, orice lucru are va
loare și sens. înscriindu-se într-o imuabilă ie
rarhie. iar, pe de alta, se propune el însuși prin 
consistență si semnificație ca o normă morală 
si socială. Lumea construită si descrisă de Ion 
Gheorghe apare astfel ca o lume a grandorii li 
a nobleței, dar nu a unei noblețe fastuoase, ci a 
uneia dobîndite la capătul trudei si al chinului, 
al obidei și al stigmatizării. Căci ceea ce înno
bilează ..carnea si sufletul acestei sfinte făpturi" 
a tărăniei. ceea ce-i conferă sigiliul de necon
fundat al demnității, al rezistentei și identîr; i 
se constituie la Ion Gheorghe atît din atribute 
asa-zicind tradiționale. îndelung dezbătute, teo
retizate sau poetizate în literatura noastră, și 
cărora poetul Ie acordă acum nu o dată inter
pretări și semnificații noi. cît si din însușiri pe 
care imaginația sa le proiectează gigantic și 
simbolic totodată pe trupul colectiv al țărănimii. 
Personajul poetukii este. în -același timp, un 
personal -fabuioa. plămadă. a cospipsului si a mi
tologiei^ viețuind într-un. univers ce-și are des
chise porțile comtimnnri cu ’ Mumele. «d forțele 
primare, dar șt un personaj' socfcL fănrtnd isto
ria și fiind modelat la rîndu-i. de această fău
rire a istoriei- Plimbindu-ne ochiul prin perime
trul mitic al satului, unde un fapt simplu si bru
tal, cum e petrecerea cailor ori cum e vindeca
rea unei răni (De trintitară). este transferat în 
domeniul semnificației ascunse, sensibilizat si 
spiritualizat, așadar. Ion Gheorghe ne oferă 
totdeodată tabloul unei tărănimi primejduite In 
timp de capcanele istoriei, stringindu-și și trezin- 
du-și forțele amorțite printr-un fantastic efort 
cumulativ și printr-un adevărat geniu al sforță
rii. Vechea idee poetică a legăturii dintre gene
rații cade la Ion Gheorghe în adevărate hăuri 
imaginative cu rădăcini pierdute in nebuloase 
de timp și spațiu. Tot ceea ce se petrece în 
poemele sale este astfel urmarea. în genere, a 
unei grozave trudiri. nu o data însoțite de la
crimi si chin. în înfățișarea căreia poetul pune 
o imaginație hesiodică. Muncile propriu-zise, 
muncile nașterii sau ale germinației obscure, 
procesele vitale șl elementare ale materiei gă
sesc In Ion Gheorghe un poet pe potriva elanu
lui misterios care le patronează si Ie animă. O 
hâtri nă cu furca ei de tors e asemuită uniri co
pac noduros din scorbura căruia a încolțit o ra
mură : ..Cînd țăranca face gheme. / fusele sînt 
idoli goi de lemne — i tăvălintju-se jupuite de 
firul de tort. / rămin ca oasele unui mort. / albe 
de putrezire, de vreme. // Umblă de cum se lu
minează. nînă se-ntunecă. / de-o sută de ori n-a 
găsit-n moartea pe-acasă : / a dus In circă o 
sută de care de lină și cînepă. / M-a-nfmnzit 
furca în coapsa-i de salcie scorburoasă". Treie
ratul Ia locomobilă (mereu fantastica „machina" 
din mai vechi poeme ale autorului) face din 
această operație țărănească un ritual înfricoșat 
petrecut în atelierul unui Hefaistos : „Un idol 
inlăuntru mistuia ofrandele spiței mele ; / acolo 
soarele stăpînea la seceriș o mie de altare — / 
lui 1 se-njunghiau snopii, copiii blonzi ai zeiței 
Semele. / aruncat! cu nespurcate furci de lemn 
tare. // în toiul acelei sălbatice petreceri. / fetele 
cîntau lovite-n piept cu snopii si-aruncate în 
brînci — / ca niște mame nebune spintecau c-o 
sută de seceri / scutecele propriilor prunci". In 
fine, germinația antropologică presupune de 
f’ecare dată efortul inconștient al unui 1"**- * 
șir de strămoși : ..Țăranca nu știe cui dă lapte 
— pentru cine duce jugul de vită. / care stră
moș căzut în noima pintecului ei, / îi destra
mă ființa în lăcomie neistovită. / tăbărînd In 
scorbura aceasta bezmetic, precum roiul în lem
nul de tel. II Căci venindu-le sorocul să se-n- 
toarcă. > mortii se fac boare, nouri și ploaie — 
I lncît sfimînța nu-i decît o barcă / în care stră
bunul doarme somnul de mumie bălaie".

Această vocație deosebită a lui Ion Gheorghe 
pentru relevarea proceselor trudnic și enorm 
germinative, vocație care se îmbină cu viziunea 
satului ca loc al tuturor germenilor, morali șl 
biologici, este netăgăduit transformată aici ln- 
tr-un mesaj cu caracter social vizind atît o 
etică a efortului și a travaliului colectiv și In
dividual. cît și valorile și calitățile umane năs
cute dintr-0 asemenea morală tradițională. Elo
giul adus clasei țărănești poate fi astfel citit, 
implicit, ca un elogiu a tot ceea ce constituie 
spațiu pur al vieții, rezistență la clișee, 
la contrafacere șl artificiu. Țăranul lui Ion 
Gheorghe nu este numai și numai un ță
rani ci. în primul rind. un om al valorilor uma
ne organice și stabile. O etică robustă și ^sănă
toasă. infuzată de oele mai multe ori mate
riei poetice de o mare concretețe si plasticitate, 
dar cîtebdată lăsată și pe seama discursului su
biectiv. greoi și moralizator, acordă cărții lui 
Ion Gheorghe, abordînd aspecte complexe 
ale existenței țărănești, un net accent al 
francheței și sincerității, accent care nu poate 
proveni decît dintr-o reală și convingătoare 
implicare în domeniile vieții. Consemn!nd vi
ziuni, meditații sau neliniști ale poetului, chiar 
dacă toate acestea îmbracă uneori cadre ar
haice ori iau ton epopeic, citim în ele între
bări pe care ni le pune însăși actualitatea.

Dan Cristea

• Incoplnd cu analizele critice din prezenta pag In a, „Luceafărul" Iți pro
pune ca în cîteva din numerele viitoare sft treacă în revină cărți reprezentative ala 
anului literar 1976. Desfășurată sub semnul majorelor imperative tematice șl este
tice ale Congresului educației politice șl al culturii socialiste, viața literară a 
anului trecut se caracterizează prin adeziune la spiritualitatea revoluționară, 
constructivă a personalității omului de azi. angajat in nobilul efort de edificări 
In patria noastră a societății socialiste multilateral dezvoltate, a educării sale 
In spiritul patriotismului șl al solidarității internaționaliste. Acest atribut major 
își face simțită prezența In cărți semnate de numeroși autori Intre care cităm pe 
Mihai Beniuc, Virgil Teodorescu, Radu'Boureanu, Mlhai Cruceanu, Teodor Balș, 
Ion Horea, Ioan Alexandru, Adrian Păunescu, Ion Gheorghe, Dan Verona A.I. Zăi- 
nescu, Mircea Dinescu, Petre Ghelmez (poezie), D.R. Popescu, Constantin Țoiu, 
Teodor Mazilu, Dinu SAraru, Al. Ivasluc, Mlhai Stoian, Nicolae Damian, Platon 
Pardău, Vaslie Rebreanu, Viorel Știrbu, Al. Papillan, Ștefan Pirvu (proză), Șerban 
Cloculescu, Ion Vlad, Valeriu Cristea, Cornel Regman, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
Eugen Simion, Ponsplllu Mareea, Dan Laurențlu, Nicolae Balotă, Z. Ornea, 
Al. Săndulescu, Al. Călinescu (critică și Istorie literară). Analizate aproape toate 
In cadrul rubricilor de critică ale revistei, ne propunem, acum, să revenim asupra 
c&rțhor autorilor amintiți, din dorința dc a le impune atenției cititorilor intr-o 
viziune sintetică șl, desigur, revelatoare din perspectiva anului literar de-abia 
încheiat.

cărțile 
anului 
1976

Bucuria
_ ■ wcintar ii

A n volumul Imn ele Transilvaniei. 
1 poezia lui loan Alexandru se defi

nește prin nAzuiMa obiectivării. 
Poetul este mai puțin preocupat da 
or o bleme le sinelui, de reporturile 

ltd cu realitatea exterioara, de angoase.a 
sale adinei- lirica sa devine an butmmawl 
de laudă a lumii, de preamărire ■ trtorlâ 
a personalităților ei. Pnn aceasta, poezie (ta 
sine) aa este mat pafta safr'.eeriră (ndseă act 
da creație, rod al aaef rimai pentMota. 
iuritaxre a aoutf topos imagistic). Obiectiva
rea Zincti tui Ioan Alemdns denvi din 
obiectul ales p km din modificarea statutu
lui poeziei ca atare. Print tab această latu
ri, actualul volum na readuce ta memorie 
opera lut Goga. Analogia se referă ii siao 
ta teritoriul cîntat (Transilvania), ci șs ta 
structura de profunzime a universului bric, 
loan Alexandru reia (desigur ta tmwid 
unei alte retorici poetice), cîteva tUn idealu
rile fundamentale ale tiricn lai Goqo. Prin
tre ele putem aminti da năzuința unei vieți 
rinduite după datină, al cărei curs lin pi fără 
momente dramatice să se desfățoare ta sinul 
satului natal in imediata apropiere a oame
nilor pămlntului (vezi Clopotarul). Idealul 
apostolic, drag poetului din RApnart. sa r«- 
gdsețta. trreat pna iarrears metafizică btaaa- 
tiad, ta persoana tai Pten Pmcopie Pătrat. 
Ca ți Goga, Ioan Alexandru reconstituie 
gama de profiluri tipologice, defimton^ pen
tru sat: lelea Ana, Mana sau Teodosia. Ionul 
Danii ți Ion de lemn. Portretele depâțesc 
stadiul simplei descripții, capătă consistență 
existențială ți. implicit, dimensiuni simbo
lice. în sflrțit, idealul poetului care dă glas 
nu lumii sale interioare, ci Patriei sale gene
rice, formulat de Goga in Rugăciune, reapare 
în versurile: „Transilvania clopot înghețat I 
în azur icnind fără de limbă, / Smulge-mă 
de-aici de pe pămint t Și-n bătaie sacră mi 
preschimbă" (Transilvania). Poetul este un 
Demiurg care, prin actul cuvintării, dezleagă 
zăgazurile vieții: „Pruncii înăduțe pățuntle-s 
pustii I De cind nu ploi pe țară un cuvint" 
(Poetul). Patria însăți este punctul de con
vergență care unețte trecutul de sacrificiu, 
prezentul de bucurie rise ți „graiul", for
mă supremă de manifestare a ființei umane.* 
„Dormim acum 7 De bună seamă / Că asta-i 
vețnicia pe pămint i Cind osemintele au de
venit mireasmă l cind mireasma s-a făcut 
cuvint" (Teiul). Spre deosebire de Goga, 
care se dorea „poet al pătimirii noastre", 
loan Alexandru declară: „Scriu pe lumini cu 
lumină i Imne senine cum s-au scris / Pe 
vremea cind Adam era tovarăț t Cu cerul 
sfint în Paradis /> ^Simt numai bucurie si 
uimire / Iubire numai milă ți avint" (Lu
mină).

La antici, condiția imnului implica întot
deauna prezența a doi termeni : unul era 
realitatea contingență iar celălalt era mitolo
gia. Elementul cotidian era transfigurat pnn 
omologarea sa cu una din faptele conținute 
de repertoriul mitologic. Heracles, Dionisos. 
Apolo erau pe rind actualizați fn funcție de 
cerințele contextului imediat, obiect al sanc
tificării prin imn. Mitul servea ca termen 
valorizator, in măsură să redimensioneze rea
lul, să-i confere aura supremă a saxrralitdții. 
Cu mult mai dificilă este rituatia imnului in 
epoca modernă, acum cind In secolul nostru 
laic |i pozitiv, termenul considerat a fi valo
rizator este absent. Poetul va recurge atunci 
la propria lui mitologie, la reprezentările 
simbolice specifice liricii sale, transfigurând 
realitatea prin încadrarea ei ta categoriile 
țeposului său poetic. Din punct de vedere 
looic, situația este narcisiacă, dar ea este 
suficient de fecundă din punctul de vedere 
al poeziei.

Imnele pe care loan Alexandru le închină 
personalităților neamului sau plaiurilor stră- 
moțețti sînt caracterizate de acest circuit 
complex prin care realul este înglobat în 
coordonatele sistemului poetic prefigurat 
anterior. Realitatea obiectivă este astfel inte
grată in universul (subiectiv) al proiecții
lor lirice : patria poetului este Patria, adică 
rodul trăirilor ți concepțiilor sale artistice, 
o construcție poetică care distilează in 
cuvint sentimentul patriotic. în lumea poe
ziei lui Ioan Alexandru, universul este plin 
de Ființă : aici golul ontic, generator de 
îndoială ți angoase nu îți are locul. Prea
plinul acestei lumi provine din erupția nestă
vilită a vieții, a fertilității ridicată la rang 
de entelehie cosmică. Poetul reia blagienele 
incantații ale semințelor : bobul, izvor de 
virtualități, este cîntat în toate ipostazele 
sale. Semănatul este omologat cu o litanie 
grandioasă: „Despovărat de zvon de ciocîrlil / 
Bobul de griu este in pielea goală fi întins 
pe masă e spălat cu mir / Și-n zori e dus 
pe zările de apă f Sămănătorul îl rldică-n 
vint ! Și funia luminii îl îngroapă" (Mărgă
ritar). loan Alexandru redescoperă acel sim- 
țămint (atit de înrădăcinat în cultura noas
tră populară) de sacralizare a cosmosului, 
de unire osmotică între mișcările firii ți 
cele ale vieții umane ți sociale, sub oblădui
rea marelui ciclu al vieții eterne. In această 
lume in sărbătoare, nunta este ritualul su
prem : ea unește nivelele existenței, sancti
fică și alungă izolarea. Alături de alte stră
vechi mituri, și reprezentări mitologice (șar
pele, taurul, stejarul), poetul reia și temele 
mioritice. în Patria poeziei sale, pruncii sînt 
urcați, încă din leagăn, pe virfurile munți

lor, căliți în stine, hrăniți cu lapte tare, pen
tru ei, atunci rind venea ceaiul " ^.piztoml 
prunc era detpovărai ! De sarcina părintelui, 
de moștenire I Căci pe obrazul feciorelnic 
răzĂrea i Bârbia blind-a vețmenliă mire" 
(Imnul airă bunii or).

In sen ral aceztor „variațiuni" poetice pe 
marginea timbolurilor perene ale literata-i 
sg eurtsa sd ae oprim asupra reprezentării 
brice a pelicanului. Ide ea sacnficiulaa, a 
celui care te dartăe, prin creație, lumii, era 
legată, ta simbolul inițial, de poetul de ge
niu, de jertfa ia. de suferințele artistului hi- 
tr-u lama prea îngustă pentru eL La loan 
Alexandru (in. direcția aceleiași tendințe de 
obsecticKre, de renunțare ta preocupările ta- 
dindunle) pelicanul devine simbol al Patriei, 
sau, mai exact, al conștiinței de patrie, adi
că a aeetai vis eomua din care ■< hrănim de 
veacuri speranțele și hotărirea de-a lupta : 
„Pomit-a pelicanul pe pămint I Pasărea asta 
atotneputincioasi ! Măicuța asta strimbd ca 

puii după ea ! A Patrie incepe să miroasă" 
(Pelicanul). Toporul poetic fiind treptat in
stituit, transfigurarea imnici a raa^âiÂ tp 

-* face prin asimilarea ei ta categoriile- vnwer- 
suini liric. Dacă copiii generici ai Patriei sa 
inițiază ta tainele firii pnn urcarea ta 
te sx traiul ta știai, atunci <1 Mihai Eminescii: 
„Cfnd tea di a țifa maicii lapte bun f Și 
p*nar ■poi se-ndreaptd către ițind i Prin 
țara asia, coșmță din rai, albinele cu-aure-l l 
încununăm" (Imnul luî Mihai EminescuL 
Sau. iată cum este încadrată figura lui 
Mihai Viteazul la universul simbolic al poe
tului: „ Mihai Viteazul, trupul tău, t Butuc, 
ce smgeri-n istorie pe roată, / Spițele nea
mului s-au împliniat. / Ia inima Păstorului 
de piatră. ! Atita vreme cît un vrej e viu, 
|i-i tras 1 Cu rădăcinile-a Părinte, cerni cel 
sftnț / Patriarhal Mihai, cu capul tău fn 
brațe I Se învîrte. Și aste țara-i Patrie sub 
noi, f Șt tremură aici de bucurie ri-n miez 
de noapte I Se rupe de pămint și sptnzură 
acolo-n vețnicie" (Imnul Iui Mihai Viteazul). 
Ori de cite ori poetul este pus în ^situație 
imnied", el re-activează simbolurile funda
mentale ale liricii sale, iniegrind ta conste
lația lor elementul contingent- Teknica nu a 
lipsită de fisuri, căci, pnn prea frecrenla 
repetiție, unele imagini iși pierd puterea ți 
prospețimea inițială. Trăirea poetică riscă 
să devină o schemă eflorescentă de adjec
tive. în acest caz. cuvintele se golesc de 
conținutul lor simbolic, pierd contactul cu 
străfulgerarea poetică din cere s-au desprins, 
devin simplu efort de poetizare a unui 
obiect dat

Reordoninda-și spațiul liric (sub pecetea 
unei concepții estetice adeseori teoretizată), 
loan Alexandru instaurează o lume a trăi
rilor sen mc. s euforiei si beatitudinii vie
țuirii. Poezia immcrf obligă poetul la a ati
tudine de sărbătoare, la permanenta kierati- 
sare a universului sdn. Imnul, prin tnsăși 
condiția sa, este un moment de excepție, este 
„strigătul fără grai i De spaimă sacri n de 
bucurie- (Imnul), care pecetluiește realitatea 
într-o ipostază unici, irepetabilă. Transforma
rea „momentului rmnic" intr-o .atare imni- 
ed", încercarea de a aplica aceeași matrice 
tuturor aspectelor realității, nu se putea 
realiza de-a lungul acestui volum, altminteri 
remarcabil, cu aceeași intensitate a tonusului 
liric. în actuala ei alcătuire, poezia lui loan 
Alexandru marchează momentul unei evolu
ții lirice fertile »i plină da învățăminte.

Mihai Coman

Pledoarie 
pentru omenie

omanul iui Constantin Țoiu „Gale- 
rria cu viță sălbatică" reconstituie

— intr-o narațiune sinuoasă, cu sal
turi reveniri in timp, cu secvențe 
ce par distribuite intimplător, cu 

dese paranteze cuprinzind multe episoade la
terale — perioada- anilor cincizeci, unele ra
mificații epice prelungindu-se pină in 1965. 
Arborescenta construcției derivă din tipul 
de narațiune. „O altă paranteză a Galeriei 
trebuie sd adauge aici un alt fapt de istorie... 
o scent istorici", se aude într-un loc vocea 
autorului ; ta altă parte unul dintre naratori 
notează : „Povestea cerea aici ua ocol, o des
părțire vremelnică pentru o regăsire mai bo
gată in InjeZeiuri". Proze de acest gen se re
petă des in roiMt, at răgi nd atenția că na 
aflăm in fața a eeea ce am numi „narațiune 
cu etaje". Accesul de la un nivel la altul, 
adică de la un eveniment sau biografie la 
alteia distanțate ta timp, se face fie prin co
mentariul personajelor grupate în simbolica 
„Galena cu rijd sălbatică" (numită alteori 
„Echipa trecătoare pnn lume"), fie prin in
termediul lui Chinl Merișor, exponent al unei 
categorii sociale dar și individualitate preg
nantă, personajul-cheie al romanului. Desti
nul acestuia constituie axul povestirii, în ju
rul căruia se ordonează faptele ce capătă, prin 
raportare, valoare semnificanti 3 „Dar ce era 
Chin! 1 Păcătosul Chirii ? Nu era el eclero-
rul ? Cercelușul T Trimisul Galeriei, arca 
plină pină ta refuz de amintiri, și care mă
soară eu riscuri ți într-un zbor al porumbe
lului singuratic întinderea vastă, netedă in a- 
parență a conștiinței, ascunzi nd insă dedesubt 
atitea prăpăstii și piscuri ?•.

Drama lui Chinl rine din impactul tragic 
dintre încercarea de detașare contemplativă, 
de situare ta orei iluzoriu „punct ireductibil", 
deasupra evenimentelor, și modul ferm in 
care este selectat da acestea, ales, implicat. O 
sene de nenorociri se va abate wupra sa.

Cer adia, unul dintre comentatorii Galeriei, 
b reproșează „prosteasca sinceritate" cart ar 
trebui subordonată necesității istorice „lăsin- 
du-i-se friu liber (...) In mod progresiv și 
abia după ce micile sau marile defecte, date 
ta nleog, ele unei anumite etape ale revo
luției, nu mai pot să pună ta pericol nimic". 
Așadar, soluția lașității mergind spre oportu
nismul pe care Cavadia U afișează cu cinism. 
Este vorba de fapt de înțelegerea raportului 
dintre necesitate și libertate și de acceptarea 
acestuia- Chirii se sinucide ta timp ce Cava
dia prosperi. Fără să le opună explicit, au
torul oferă posibilitatea alegerii intra două 
modele da conduită morală : „Galeria miza pe 
ei ; cind pa unul cind pe altul, cunoscînd și 
legea ciștigătorului ce trebuie neapărat să lase 
pe cineva in urmă. O mingiiere exista și aici, 
dacă na gîndim ce-și spun în clipa infringeril 
Bați uMrinUa» ci ultimii vor.fi dndva oct 4ta-

„Vina" lui Chirii pare a fi aceea de a nu 
putea trăi tatr-trn singur plen al existenței. 
Presiunea naiului U anulează instinctul da 
conservare. Retragerea ta imaginar este 
supapa necesari. Același rol îl joacă .jurnalul 
de bord" (imagine reflectată de conștiință a 
dramaticei epoci) și relațiile eu membrii Ga
leriei. Cind și aceste ultime punți se rup, so
litarul Chirii nu sa mai poate împotrivi. In 
planul compoziției căderea eroulut este mar
cată prin preluarea temporară a funcției de 
narator de către un alt personaj și apoi da 
vocea autorului.

Eșecul individual el Iul Chirii, semnifici de 
fapt un triumf ta plan moral. Lecțiile despre 
legile succesului social, ținute de Cavadia, 
nu-i schimbă convingerile, suspiciunea an
chetatorului. deși 11 descumpănește (anunțin- 
du-i „prezumția da vinovăție" ca mijloc de 
șantaje re a conștiinței, despre eare-i vorbise 
înțeleptul anticar Brummer) nu-l determină 
să-și piardă încrederea in omenie, ca semn al 
integrității morale.

Destinul lui Chirii Merișor intersectează 
traiectoriile descrise de alte personaje, defi
nite ta contextul aceleiași epoci. Excelenta 
sini paginile dedicate psihologiei de grup a 
sătenilor din Jurilofca, colectivitate ce se con
duce după un cod moral propriu, ce-șl duce 
viața pe un fond de omenie ne alterată de as
primea vremurilor. Atunci cind evoci spațiul 
copilăriei, autorul împletește observația dură, 
naturalistă, eu elemente de pitoresc și poezie 
ce reamintesc lirismul tulburător al scrierilor 
a*.ai vechi.

„Galeria eu rițd sălbatici", construcție am
plă. mtnuțios elaborata, impecabilă din punct 
ăe redere stilistic, este înainte da toate un 
roman social cu puternică tentă politică, jur
nal retrospectiv al unei perioada in care „is
toriile" se confruntă cu Istorie abordată din 
unghi moral, cu adinei luciditate.

Valentin F. Mihăescu

Lectură 
și construcție

rin volumul Lecturi constructive ale

P
 criticului Ion Vlad — ca de altfel și in 
celelalte cărți ale acestui autor — sa 
afirmă o atitudine consonantă în multe 
puncte cu aceea a lui Adrian Marino. 

S-ar putea întrevedea aici liniile de forță ale 
unei ideologii literare pe cale de a se constitui 
ca o „scoală", pentru care ar fi definitorii asu
marea unei tradiții, aspirația spre ordonarea și 
clarificarea conceptelor, către erudiție și rigoare, 
către teoretizare și construcție.

Lecturi constructive este o carte constituită 
din materiale mai vechi — studii și articole pu
blicate in reviste — structurate pe armătura cî- 
torva principii fundamentale. Gruparea studiilor 
pe secțiuni sau capitole urmează criteriul tema
tic și realizează o anumită unitate în jurul unui 
articol teoretic cu rol de Introducere la fiecare 
capitol. Unitatea cărții se datorează principiilor 
estetice care o susțin. Unul dintre acestea, fun
damental. este „lectura în calitatea ei de afir
mare a valorilor si ideilor și de continuă reve
nire la operă prin re-citirea ei fidelă".

Cartea este construită pe premise teoretice ex
plicite. pornind de la „cunoașterea conceptelor", 
afirmînd ca metodă „examenul riguros și perti
nent", cu conștiința continuității tradiției inau
gurate de Titu Maiorescu și ..continuată de per
sonalitățile cele mai de seamă ale culturii româ
nești : C. Dobrogeanu-Gherea, G. Ibrăileanu. 
Eugen Lovinescu. George Călinescu. Tudor Via- 
nu. Paul Zarifopol, Pompiliu Constan tines cu, 
Vladimir Streinu". Asumarea tradiției și a con
tinuării ei este una dintre constantele gîndirii 
teoretice a lui Ion Vlad. Autorul Lecturilor con
structive își propune să urmărească „un proces 
de integrare și însumare a literaturii în contex
tul unei istorii vii. in dialectica ideilor al opțiu
nilor".

O altă constantă a cărții este încrederea în 
actul critic ca formă de afirmare, act „polemic 
prin, natura sa. întrucît el se plasează în opozi
ție cu alte serii de afirmații (judecăți de valoa
re) deloc destructive". Ideea afirmării este pre
zentă în toate studiile cuprinse în volum si în 
mod special în prima secțiune, consacrată criti
cii literare românești de la Eugen Lovinescu și 
Tudor Vianu pină la generația lui Nicolae Ma- 
nolescu și Mircea Iorgulescu. Legată de această 
idee este aceea a construcției ca condiție a cri
ticii — pilonul portant al cărții. In ceea ce scrie 
referitor la Tudor Vianu sînt cuprinse în mod 
«emnificativ dezideratele lui Ion Vlad : ..Tudor 
Vianu a construit în cea mai înaltă accepție a 
cuvîntului. o cercetare fundamentală — ca di
mensiune ideologică — cercetare aplicată la fap
tele creației și verificată prin analize, călăuzite, 
fără excepție, de o privire diacronică asupra 
culturii". Acestei atitudini critice i se alătură 
Ion Vlad. adăugind : „Pentru Tudor Vianu. cri
tica presupune intervenția activă. militantă, 
creatoare de valori (atitudine constructivă prin 
definiție)".

Lectura activă, creatoare de noi valori, ca po
lemică constructivă și ca afirmație, aceasta este 
aspirația lui Ion Vlad. explicită si implicită în 
articolele sale. Aceasta determină punctul său de 
vedere asupra criticii și teoriei literare, ca si 
asupra prozei. Construcția și afirmarea valorilor 
constituie obiectivul cârtii, dezideratul ei fun
damental : „judecăți și lecturi care sporesc uni
versul general al operelor (act de reelaborare, 
de reificare aub semnul informației, al culturii 
și al vocației analitice)". în opera de re-con- 
Mtructie și afirmare a valorilor rolul discipline! 
„călăuzită de o perspectivă intelectuală superi
oară" este considerabil. Această disciplină pre- 
•uoune în primul rind aâceptăreă tuncțlef direc
toare a conceptului, a teoretizării si a rigorii, 
pe care Ion Vlad le subliniază în repetate rîn- 
duri în studiile consacrate criticii literare româ
nești.

O componentă esențială a atitudinii critice a 
autorului este opțiunea pentru coordonatele cla
sicității. In afirmarea clasicismului ca entitate 
perenă și activă. Ion Vlad se întîlnește din nou 
cu gindirea Iui Adrian Marino, deși există, evi
dent. mari deosebiri de nuanță. Capitolul Lectura 
clasicilor și articolul teoretic Introductiv Senti
mentul clasicității constituie un exemplu de afir
mare in sensul la care aspiră Ion Vlad. pentru 
care „clasicii realizează dimensiunea cea mal 
rezistentă a unei literaturi, valorile fundamenta
le ale acesteia". Evaluarea literaturii contempo
rane im du ne raportarea Ia acest termen activ, 
receptarea clasicilor, „punerea lor în acord cu 
propriile noastră criterii și cu programul nostru 
estetic". Critic preocupat în primul rînd de 
afirmarea valorilor. Ion Vlad lși consacră stu
diile marilor creații ale literaturii române, fidel 
dezideratului său conform căruia „Critica lite
rară își validează participarea la elaborarea și te 
evaluarea literaturii în măsura în care produce 
noi lumini despre opere intrate In clasificatia 
istoriei literare si dacă propune o altă posibilă 
reprezentare a unei creații Prin eliberarea unor 
«emnificatii considerabil îmbogățite ca orizont 
ideologic și estetic". Este ceea ce încearcă să 
realizeze autorul în capitolul consacrat romanu
lui. Privind romanul Bietul Ioanide ca o posibi
lă retorică implicită a teoreticianului George 
Călinescu. Ion Vlad urmărește ordonarea epică, 
pledind pentru interpretarea romanului ca o 
carte barocă. In romanele lui Za har ia Stan cu, 
autorul .Lecturilor constructive întrevede ca do
minantă principală „discursul epic deschis" des
fășurat de la Desculț, ca operă-matcâ, pină la 
Ce mult le-im iubit, interpretat ca operă a 
..cristalizării motivelor", cu „acorduri de orato
riu și recviem". Sensuri constructive majore sînt 
evidențiate în opera lui Marin Preda, văzut ca 
explorator al unor fenomene, ordonate apoi In
tr-o serie superioară, ca un constructor de fac
tură clasică epică, aspirînd „spre totalitate, în 
sensul reprezentării plurale a ci boșului unei 
colectivități".

Toate „lecturile" lui Ion Vlad constituie ex
presia căutării elementului constructiv, a Urma- 
tiv si dinamic al creațiilor, abordate dintr-o 
perspectivă la rîndul ei constructivă. Judecățile 
criticului asupra predecesorilor și contempora
nilor săi, cu aplicare la obiect, sînt Intr-atît 
marcate de atitudinea șl de principiile sale, incit 
se pot generahza. dobindind statut teoretic. Ion 
Vlad practică o critică ce nu este nici descrip
tivă. nici normativă, dar el este și rămine un 
„universitar", pentru care teoretizarea este pre
misă metodologică, dar și concluzie. Ea tine de 
disciplină, dar și de structura autorului, care 
operează în general cu locuri comune. în mod 
conștient și poate chiar programatic : „Formulă
rile noastre, cum se vede, aparțin unui strat 
comun al teoriei literare". Meritul său constă in 
aceea că din aceste locuri comune extrage cîteva 
principii active pe care își construiește cartea și 
față de care rămîne consecvent. Ion Vlad nu 
este un teoretician cu contribuții originale, dar 
realizează ceea ce îsi propune : „comprehensiu
nea pentru valorile spirituale, românești", afir
marea lor. Iar „a afirma — cum spune el însuși 
— înseamnă să știi să alegi și aă argumentezi".

Sultana Craia
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u mai pot țipi, brusc, Lila, cind pe 
aleea pe care veneau dinspre poar
ta de la sosea spre conac, două 
găini li săriră speriate ca ți prin
tre picioare. Puțin mai încolo,

de după niște arbuțti, Maria Avram se ivi la 
strigatul ei, peste ie cu o haină militară fără 
nasturi și buzunare și coborindu-i adine spre 
genunchii ascunși de fota neagră cu fluturi 
argintii care-i încingea string mijlocul Era in- 
afcre ti și. trasă la față, arăta a avea mai pu
țin decit cei nouăsprezece ani realL Cana ta ti nd 
că doamnei nu i ae intim pi ase nimic, vru să se 
întoarcă • «lunc Lila ppă la ea de-a bine-
lea funoaaă :

— Nu p-am țXJ a*  nu te mal văd cu ghetele 
alea in picioare, nefăoite n cu șireturile tiriș ? 
M-am săturat, au mai poc. ae adresă din nou, 
ta timp ce temea ae t «răgea repede Intre ar*  
buștL aotnkd rt toarsa agasat, ce sint eu să-mi 
trec viata atei, ta mrroa de staal n nr.rtrw fâirJ 
•de • Așa a tost feșe^eraa noactră ri.nd M-arn 
hiat ? Xi ti-a pua mai oooAti ii m ml tu 
la țară ? 81 ev iaca, caati-nâ si strigi tn timp 
ce se acrapisa de cană, rti rce ce e de la o 
vme. că aa ta
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MARMAȚIA
Fragmante

Părinții
Au pcgorit pa sub pămint 
in vis sunt fluturi sub pămint 
pa oasa zări au ctitorit 
cu turle arsa-n asfințit 
prin Ierburi ard statui da gel 
numele lor urmele lor 
prin luminâri da apa strigă 
vețmintul lor țesut feriga 
albastra păsări subt pânirt 
cu aripile-n noi art 
in trupul nostru de copii 
urcând plante din noapte-a d 

deschidem ușa casei Iov 
numele lor urmele lor 
ii auzim urcind in dec Ivi 
unind arbori in alia molari 
cu graiul nostru de cepa 
mițcind casa din noapte-o d

Tatăl meu
Nici o rostiră pa prispa da 
paji?taa-n ulcele s-a aacrt 
argila părinților na-aset*ste  
in ploaie se-aprinde TatM
șl grinzile in cod de nad»a 
lovesc prin clopot cond. crtrt-« 
fereastra ) tot deschisă-a seară 
cind fulgerâ-n lowințe cvut-MK

pe miei da ceață p ca •dm-ackrtt 
urca stejarul de sub a os*  wzad 
iși luase Total nostru casa ■ speOn 
in ochiul iniaai și toartoa aocd

virl intre vârfuri um ha
ne incâlzea ca car ■artrart 
stele cioplea pe prispa de wr 
vetre in vatră Tatăl maa mimto

Vin voievozii
Pe cai mărunți 
urcâ zilele-n munfl 
p« ?ei d» piatră Jiwuaa aai 
de dragoste — 
pi ele mina eobon-i 
luminișuri de lumieă 
pe cupola Kt i pitea te tei 
la Apșa sâ « iftad «o en-. 
să-ji caute opincile de Ser 
pling femeile transparente — 
la Apșa clntecui cum Icogânai 
prins la grindă cu bmpid g-a este 
săbiile inoarelor latine 
ascultafi-le-n pădun — 
vin voievozii in opinci 
vin cu mii de țintirime 
peste Iza munți-mulțiuie 

Groapa lor 
de suflet aprinsă
Am să pot o ii fi mi-am ârtflait 
groapa lor da suflat aprinsă 
carul da piniă
cu oasala lor sic rimata stale

am săpat două zile
și-am cunoscut averea burtcid i — 
griul din blid roșu n-a invâlat aâ moară 
nici banul de-argint in lăcașul inimS

după alte zile de lucru 
mi-am găsit numele 
sigiliu pe o piatră da cetate 
(lstoricii-i zic piatră de hotar) — 
n-am săpat mai adine 
mi-a taamă-
să nu mă cuprindă clopotul 
si turla da ios
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da fioorr dală
• fcra o filării profund

ra^aaaJâ dar toc oe axU de timidă « dc dea- 
• _pra si eu o mare frxâ te a face rău. așa incit 
r_Td Pasa-teacu ar-rtaa ii-și formuleze cererea, 
b_rx: roș^du-ae -Dar aoțul meu...*,  fără lâ fie 

rara să nw. adaage o vorbă. O privi hing. 
depend fie să iertM de-*  bine tea. fie să aibă 
p-erea de a-i da M răspuns legau vorbi In'r-o 
ocară de persoane> ’-nilnite in oraș cerreflnd 
in aceiași timp cu tateres luxosul ei salon In 
care albul predomina și. pentru că starea ei 
părea mai rărind să se Înrăutățească, se retrase, 
roșu el Însuși, ca un adolescent, pini In virful 
urechi tor. Fusese ultima tai speranță. Dar cind 
cobori din tren și se iui în cabrioletă să se 
ducă la eL la Răscruci, lăsindu-1 pe vizitiu să se 
Întoarcă pe joa. din tensiunea lui nu mai rămă
sese nimic vizibil, abaorbită toată in secretul
interiorității sale.

Inirind in sat. H trebuise totuși un efort să 
se rtăpineaseă : in două rinduri, grupurile de 
oameni nu se grăbiră să se dea la o narte din 
fața calului, obligindu-I să le ocoleaacă.

— Cian. Alexandra, spuse unuia, cu voce tre
murată de enervare, tu parcă nu mă mai cu
noști !

— Ba te cunosc, domnule, cum să nu, H răs
punse acela, făcind domol un pas in lături să 
lase loc cabrioletei și ii Întoarse spatele.

Trectnd mai departe, auzi rise te morocănoase 
în urma lui. Printre ele avu impresia că-1 aude 
și pe al lui Vasile Avram, bărbatul Măriei. Din
tre ați erau strlnși in drum, cite unul, id colo, 
dacă i se uita in ochi, 11 saluta, însă ca și pa 
furiș, intordnd imediat capul in altă parte.

Maria ii intimpină in casă, pe el și pe Lila. 
Iși schimbase bocancii cu niște papuci și dăduse 
Jos de pe umeri haina militară.

— Maro, o să vmă «i Ghecrghiță. Pregătește 
cada să-i faci baie cum o intra pe ușă. Ce e 
cu ea că tremură ? o Întreabă pe soția lui după 
ce femeia ae retrase.

— Cu frămintările tSta sat. spuse Lila, VasiIa 
mi-i mai dă voie să vină la noi. ieri a bătut-o 
rău și arum U e frică să nu apară aici și să 
iasă cine știe ce. De cind cu focul de Ia Dragomi- 
resra. tremur mereu Jandarmii. Ghiță și Pla
ton. i-au ascuns, nu-i mai găsești. Ce facem 1

— Să vedem. Mă duc lă mă Întind puțin, că 
rtnz oboait.

Prinsul glrwl. după ce își Incruciși palmele sub 
ceafă și-și lăiă pleoapele, să nu mal vadă 
nimic, fu că l-a terminat. Nu mai putea amina 
nici o datorie. Iar de plătit nu avea cu ce. Pâ
ra ir tul, casa, totul va trece In miinile altora șl 
ilc asa nu va scăpa. îl vor urmări toată viața, 
m r.irte ciml. Iar al doilea gînd nu mai decurse, 
căc Lila intră pierită $i-i șopti :

— Sa adună la primărie, lingă noi. Acum o 
aâ ce pome.- 31 cu ei In curte. Să plecăm !

— La primărie ? repetă Panaitescu mașinal. 
C - - ’ A da. tordache. strigi pe fereastră logo- 
fi _<ui. să paie caii la trăsură și s-o țină ga^a. 
Vx incutați ușile să nu iasă și să nu intra 
namen: pmă nu mă întorc, se adresă Lilei. Ple
căm la oraș, dar in di să termin pe aici, cu ăst a. 
Să laa totul în ordine pentru cei care vor veni 
ea *ooa.  de ’ Încheie, și două lacrimi extra va-

i ae uacară îndată in ochi.
I>*  alee. 1 ae păru cl II zărește pe Gheor- 

gh:îă sărind pe fereastra băii in curte și aler- 
g'nd tatr-tm mod foarte curios cu Dumitru spre 
vînre dar nu avea timp să ae Încredințeze 
ci a văzut btne.

— V-etl adunat ra toții, ie adresă cmuluL 
dj mu.'time. care M stătea In drum.

— După timp, cucoane, rise acela, șl dupl 
treabă.

de a-! vedea acolo, oamenii «e rtrin- 
aeră. ae in cretă lori, cu rimbete ironice. In jurul 
•lOL.

— De ce v-ați necăjit pini aia, că tot veneam 
■ou auzi pe careva.

— Dar Marin unde este ? 11 Întrebă pe același, 
flkri să baga in seamă remarca și cu aceeași 
voce albă

Pntoarul. Încurcat, speriat. l$i făcu loc
— Uxe, Manne, de ce am venit- Să le spui

oamenilor că pot să intre cu plugurile chiar 
•cum. Du n-am nimic împotrivă și n-o să-i 
opreai că nimeni. Dacă vor el, asa să fie.

— Ca să vrem, că a ordin J rise altul în spa
tele său.

— Da ? El. cu atit mai bine.
Risul omului se transformă In încruntare :
— Vorbești de parcă dumneata ne-ai da voie I 

S-*  termuias eu domnia !
— Lasă, mă Dinule. izbucni Marin, primarul, 

nu vezi că dumnealui a venit cu binele ? De ce 
te răstești tu a$a ?

— Că n-o să-1 pup mina, făcu un gest de 
lehamite cel căruia 1 se zisese Dinu și, sub rise- 
tele dm jur, Panaitescu simți că amețește.

— Haideți cu mine, spuse tare de astă dată. 
Să facem totul In ordine, ca oamenii.

Un mare grup o și luase spre conac. Se mișcă 
el înausi. dus de puhoi, în aceeași direcție, călca 
intr-o băltoacă și pantofii i se umplură de apă 
noroioasă. Dacă totuși văzuse bine și băieții... 
Gheorghiță. acum, pe afară... Ce situație !... 
Marin vorbea de condici, toată lumea voia con
dicile și Panaitescu ii asigura, intorcindu-șl 
capul in toate părțile, că, sigur, li se va da 
Imediat ca vor ajunge, că așa se cuvine. Cu 
bunicul șl cu tatăl său nu s-au Înțeles el, dar 
el este altfel, lui ii plac dreptatea și ordinea.

— Lasă, domnule Panaitescu, îi spunea Marin, 
că știu ei cum să facă, nu-i mai agitați și dum
neavoastră ci și așa... Sint destui ăi care... Mă 
șl mir... Mă, Die, strigă deodată, fugi, mă, și 
spune-le ălora să nu mai dea foc, ce, au inebu- 
nit ? Arde, cucoane, se întoarse spre Panaitescu, 
au pus foc la hambar.

Panaitescu privi în dreapta, conținuînd iă 
mărșăluiască In Învălmășeală.

— E în regulă. Bine le-a făcut. Numai casa..., 
și grăbi pusul, împiedirindu-se de unul și de 
altul.

— Stal binișor, țipă la el o babă, sărind otră
vită de aub călcătura Iul.

Constantin Piliuțâ : „1907"

Panaitescu măsura flăcările înalte, șiroind In 
oua ca niște fintîni arteziene, gi repeta :

— Casa, băieți, feriți casa 1
— Da laz-o ciorilor da casă 1 Nu vezi că dai 

peste oameni ? țipă încă o dată, cu maximă duș
mănie, bătrina, captivă, umăr la umăr cu el, a 
mulțimii In care o supremă curiozitate o Îm
pinsese.

Dumitru II chemase prin semne, din curte. 
Tinea în mina dreaptă dteva foî de hlrtle. 
Neafilndu-și pantofii, luați de careva să-i 
curețe. Gheorghiță lși băgase picioarele în ghe
tele Măriei. Gări ușile încuiate, astfel că des
chise fereastra joasă a băii și sări în curte. Ghe
tele. foarte mari pentru el, c uaspect de bocanci 
militari și cu șireturile desfăcute, li scăpară din 
picioare. Pămintul, rece și apoe, atins cu tălpii" 
goale. U cutremură, ca și cind ar fi călcat pe 
slrme electrice. Se șterse, apăsat, pe iarbă, iși 
virl picioarele In ghetele care, întii una și ime
diat cealaltă, cu gurile spre cer. căzuseră mult

Înaintea Iul șl alergă spre Dumitru. De departe, 
logofătul care tocmai înhăma caii li văzu și le 
ștrigă, agitat, ceva, dar vorbele nu ajunseră 
pină la ei. îndată ce fură la adăpost jn spatele 
magaziei, Dumitru îi povesti cum fugise de 
acasă și la sfîrșit întinse către el mina în care 
ținea foile de hirtie :

— Am făcut niște de semn uri.
Văzuse în reviste reproduceri fotografice după 

opere de artă, dar experiența directă nu i-c 
oferiseră decit peisajele convenționale și natu
rile într-adevăr moarte agățate la ei, din loc in 
loc, pe pereți. Acum, desenele făcute de Dumitru 
cu un cărbune scos din sobă și cu trei creioane 
colorate, care mai mult zgîriaseră hirtia cadri
lată a caietului de aritmetică, îl amuțiră. Omu
leții verde-roșu-albastru cu palmele desfăcute 
în lături sau deasupra capului ca niște sori pl’xj 
de raze, porcii negri, cu gene rare, în iarba 
roșie, locomotivele cu, înfipt în coș, un copac 
de aeîntei, îi dezvăluiră o lume a mișcării și a 
culorii în ventilații aeriene imense. își spuse că 
la această lume se gindise tatăl lui Dumitru 
cind pomenise de „socotelile" fiului.

Revenind, cincizeci și ceva de ani mai tîrziu, 
în sat, cu treburile serviciului — prietenul său 
din copilărie decedase, glorios, în cart ierul mo
nahilor artei, la Paris, cu doi ani înainte —, nu 
avu nevoie să întrebe de el pe nimeni, dar nici 
nu ar fi avut ne cine să întrebe. Tatăl lui și 
lelea Florica nu mai erau în viață, murise si 
Maria Avram cu soțul ei. Vasile, iar copiii celor 
din urmă se râspîridiseră prin țară, pa la lu
crări de canalizare. *

Satul însuși arăta altfel, cu multe case noi. 
solide, parcă din beton, vopsite surprinzător. 
Familia la care trase pentru q noapte avea un 
frigider în care își putu pune alimentele aduse, 
pentru orice împrejurare, în servietă (ouă răs
coapte, brinză, citeva rOșii, trei sute de grama 
de parizer, pîine) și, seara trebui să se uite 
cîtva timp la televizorul gazdei așezat pe o mă
suță, deasupra unui vast milieu de nailon. Mai 
greu oarecum fu la plecare, căci la autobuzul 
care urma să-1 ducă la gară toate locurile se 
vinduseră. lși luă bilet pentru cursa următoare 
și profită de timpul liber neprevăzut pentru a 
se plimba, cu servieta acum ușurată, pe cîmp, 
sâ ia aer, să-si umple ochiul cu depărtări, cu 
orizont rar.

Dar atunci, peste umărul lui. Dumitru privea 
și el desenele, cu bunătate, ca și cind ar fi 
fost făcute de un frate mai mic al său, al lui 
Dumitru, apoi și el și Gheorghiță începuseră 
tușească, înecați de‘o pală de fum care se răsuci 
și pe hlrtiile lor. Abia astfel auziră voci multe, 
violente, și ieșiră de după magazie.

Ardea, în fața lor, hambarul. Prin porțile des
chise ale curții, un lung și gros roi de fluturi 
albi umplea, într-o revărsare continuă, poalele 
negre ale fumului și ale flăcărilor de care cerul 
însuși era gravid. Invazia albă se oprea In fata 
casei și, în mijlocul unui nou șuvoi, Gheorghiță 
îl recunoscu pe tatăl său.

Primarul 1 se ținea aproape și Panaitescu bătu 
și strigă pînă ce soția lui se arătă la fereastră.

— Să-i dai registrele din biroul meu, îi spusa 
Lilel. Du-te, Marine, și la-le că. dacă intru cu. 
vin oamenii după mine și cine știe <*e  se lntîm- 
plă. Si spune-1 soției mele să iasă cu băiatul, 
odată cu tine, ca să plecăm.

Gheorghiță o văzu pe mama Iul cu o valiză 
In mină, însoțită de Maria, care ducea altă va
liză. 11 atriga, Panaitescu, In panică, se uita în 
toate părțile după el și alergă. Împreună cu 
Dumitru, spre ei. Dat fiind însă că plnă acolo 
trebui să se strecoare printre genunchii oame
nilor, nu Înțelese, cind ajunse în sfirșlt, ce s-a 
întimplat, de ce tatăl 11 ținea pe Vasile Avram 
de piepții cămășii, iar acela îl lovea cu pumn/l. 
Maria, vînătă, cu broboada căzută, cu Ia ruptă, 
țipa și plingea. Băiatul, de mină cu Dumitru, 
privea bătaia fără să pătrundă ceva. II dureau 
în schimb picioarele și întii unul, apoi celălalt, 
le scoase din adincul ghetelor și-și așeză tălpile 
arse alături, pe pămint.

Cîțiva se băgară Intre bărbații încăierațî șl H 
despărțiră. Alții intrau oe ușa dată da pereți a 
casei.

— Mină repede, ririgft Lila, aflșletor. logofă
tului de pe capră, cind trăsura ieși în drum, 
căzu do banchetă si Începu să șteargă cu ba
tista sîngele de pe fața Iul Panaitescu.

— Dar ce e cu băiatul ăsta ? Întrebă el scan
dalizat cînd fu !□ atare să remarce picioarele 
goale ale lui Gheorghiță. Intrase. Intre el doi. 
oareett dincolo de bancheta de pluș a trăsurii, 
cu labele plecate, paralel, puțin Intr-o parte și 
vîrîte amlndouă în mltene de noroi.

Iși scoase pardesiul, haina, dădu Lilel vesta 
de lină pe care o purta peste cămașă si își îm
brăcă apoi haina și pardesiul.

Ca să le distragă și să-și dlstragâ atenția de 
la cele întîmplate, își compusa o figură lumi
noasă.

— Desene ? ®I-i făcu semn spre hlrtii. Vrei 
să mi le dai ?

Gheorghiță 1 le întinse.
— Foarte frumoase desene !
— Le-a făcut Dumitru, spuse băiatul, trium

fător. și pe chipul tatălui se lăsă, brusc, plic
tiseala. Întinse mina stingă, în care le ținea,_ sâ 
și-0 sprijine de coșul trăsurii. Lovite de vini, 
hlrtiile tremurau.

Lila era Încă aplecată deasupra picioarelor 
băiatului, pe care le învelea, le ascundea in 
vesta de lînă. și Panaitescu îi spuse :

— Uite că ti s-a realizat visul, acum o să 
trăiești la oraș, cum a vrut maică-ta. Dar să te 
ferești de dini.

— Adică de ce 7
— Adică de cîini.
Gheorghiță. ca să nu audă lucruri nedestinate 

urechilor Iul, ațintea din toate puterile tremurul 
în vînt al hirtiilor.

— Lasă, zise ea rididndu-se, avem timp să 
ne gîndim la asta. Numai să ajungem odată.

Drumul era pustiu. Gheorghiță văzu cum se 
desfac, hotărit, degetele sprijinite ț5e coșul tră
surii și cum zboară în urmă, in cuprinsul deșert, 
locomotive, porci, omuleți.

-- Cum te simți acum ? 11 Întrebă Panaitescu. 
Te-ai mai Încălzit ?

teatru□D Oamenii 
cavernelor Valențe
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Fiind întrebat, eindva. eare este fito- 
•ofia aa de viață, William Saroyan, a 
mărturisit : ..Oamenii trăiesc fără sâ 
facă fitosofie. dar poale că fitoaofia 
cea mai Înțeleaptă eite cea mai aun- 
plă ; și anume cea care apune : a Li 
pe pămint si' a fi bucuroa că te afli 
pe pămint." Firește că nu alta este si 
concepția desore existentă a eroilor 
autorului american. Pentru câ. perso
najele din Oamenii cavernelor nu au 
acces la nefericirea gorkiană. ori ee- 
hovtanâ (dar nld la fericirea aceas
ta I). Deși se află „la fund", histrionii 
din piesa lui Saroyan nu *e  vor 
sinucide niciodată, pentru că întot
deauna ae va găsi un teatru părăsit 
care să-i adăposteazâ si sâ-i «timulere 
..pr*>feaional “. Păgubeai, dar feriți da 
violență (la Saroyan, spre deosetaro 
de Gorki, nu se ..dă la cap" !). Rege.e 
clown Hor. Resina melodramelor si 
Ducele boxului profes.onist. rint scu
tiți de ipoteza comnlexetor ai-a ridico
lului din simplul și invidiabilul mo
tiv că trăiesc pe a scenă- în consecin
ță. orice euvînt de-al tor nu coate fl 
raportat La realitate, deoarece i ea tril 
— mai ales Ia Saroyan ! — este fic
țiune și nu document, se n° rozi late 
nu cinism. Iluzie și nu adevăr. Nld 
Fata, nici familia Ursarului, nu do* 
rămine cu cei trei artiști fin duda 
ospitalității lor) pentru că aparțin 
Realității. SI pentru că. pină la urmă, 
nu pot să renunțe la ea.

în spectacolul realizat de regizorul 
Dinu Cemescu și in scenografia Inspi
rată a Adrianei Leonescu pe scena 
Teatrului Mic. aceste două tărîmun 
erau foarte clar delimitate : unul (tea
trul) concretizat la maximum, pooulat

< _________

eu obiecie precis*,  dara. : ce
lălalt (lumea extenoarta abtezwx r»- 
preels, o lumină aburodâ prr merrA-i 
de dimensiunile ufii. Mta muh dee-X 
atit. cete două spatii de joc. afet in
vestita — drama turta c dar M specta
cular — cu aemmfceatii temporale : 
primul este trecutuL dar si preaeamî : 
celălalt — supapa către vutar.

Dar. spre suror.nderea noastră. Dt.-ra 
Cemescu. retaeor pasionat de rfr—lî 
late, de data aceasta ti-a nrooas să fie 
un foarte discret maestru <te joc. 
©ori n du-se aici ra ahmile metaforLT- 
poetiee. în coorlnzie. latentul si expe
riența «a profesională au fost cana
lizata spre mai putta spectaculosul ca
pitol numit îndeobște. ._munea cu an
toni" Vizibilă, in primul rind. ia 
e-rațiile interpretative de excepție ate 
Elizei Petrăcheseu (revenită pe scena 
teatrului, după o prea luncă absentă 3 
si Vasile Nitulescu. Ambii, ocolind 
cu îneca Labilă dibăcie melodrama si 
sentimentalismul ieftin da care putea 
predispune pe oricine textul) si eon- 
t uri nd cu mare framuaeta V inteLaen- 
U făpturile bătrânitar artiști. Nu-i 
de mirare deci, că alături de ei. dai 
buni tineri actori, ca Mitică Pooesra 
și Carmen Galin j-au văzut", mai pu
țin decit in alte di ți. u>or eclipsați de 
personalitățile celor de mai sus. Foar
te buni, in două roluri episodice. Pe
tre Moraru și Mișu Dinvate : invizibil, 
în alt rol — mai generos — Andre1 
Codarcea. Nepotrivită — cu cerințele 
unui spectacol realist — ilustrația mu
zicală.

Bogdan Ulmu

O s>oar".£ prematură d tari In e ade
sea * scoale ta e^der.tă multiplele 
satetta pe care na artist a încercat 
sâ k te satisfaci !n efortul de a crea 
• ooerâ de artă. E si cazul hii Vâslii 
Macartoria Scks.n (im—1974). scriitor, 

de fcim si remarcabil cineast, a 
ri.--. contnbuti*  dezvoltarea lite
ratura n einematoerafita sovietice 
•sss cunoscută marelui public, al cărui 
come va fi comemorat omataal si O 
fi purtătonal de onoare al unei burse, 
ta taste institutele de cinematograf ta 
ate Uniunii Sovietice.

Filmul hd Suksin. Călina roșie, este 
de multi considerat ca un fenomen 
artistic In care sint expuse trăsăturile 
generate și caracteristice ale unor 
structuri umane și ale unor fizionomii 
greu de explicat. Uluitor este ameste
cul de metafore poetice eu un narativ 
de-a dreptul primitiv. încărcat de 
detalii ate vieții la tară, de la datini 
și vestimentar la cele mai specifica 
nuanțe de vorbire dialectală. întil- 
nirea lui Ieaor Prokudin cu mestece
nii atinge aproape bizarul și poartă u 
bogată Încărcătură sentimentală Sen
sibilitatea Iul sufletească e mereu 
rănită de reh co mod ar ea cu viata obiș
nuită. după ani de penitentă și priva
țiune. suspiciunea părinților Liubei. 
curiozitatea inchizitorială a vecinilor. 
Dropriile introspecții și Îndoieli, im
pulsurile duplicitare. îl lovesc mereu, 
îi întrerup mereu cintecul de dragoste 
ce se înfiripă suav, plin de lirism, în 

contextul brutal și oarecum naiv, pe 
care celelalte prezențe îl alcătuiesc. 
Acul emoției vibrează fără încetare in
tre delicat și brutal, intre diafan și 
caricare. Intre comedie si dramă. în
tre tragedie și melodramă. Aceste 
oscilații, acest amestec eclectic, ar fi 
putut duce la un film mediocru daca 
n-ar fi avut ca armătură interioară și 
ca liant subteran, marele talent care a 
fost Sukșiru

Discordanțele aparente. întoarcerile 
brusce de La ridicol la grav, diversi
tatea temelor atacate in față, direct, 
tonalitatea atit de diversă a genurilor 
abordate, de fiecare dată surprinză
toare. aproape șocantă, realizează un 
labirint perfect construit — labirintul 
sufletesc al Iul Iegor (interpret : regi
zorul Sukșin). labirintul ridicat de 
contorsiunile spirituale ale Iul Iegor. 
în efortul și zbuciumul său de a se 
rupe din abisul moral in care căzuse 
și de a reveni la viața de o frumusețe 
pură, pe care pămfntul țării o trăia 
intens, la societatea permanent înche
gată într-o pulsație puternică, vitală, 
în stare să reabiliteze omul rătăcit 8' 
să si-J reintegreze.

Șocantul scenelor șl al stilurilor ce 
se succed în acest film nu rupe filmul, 
nu-i alterează unitatea. Călina roșie 
este un Impresionant exemplu de ci
nematografie modernă, in care sinteza 
părților analizate cu minuție se 
transformă într-un spirit al timpului

Corina Cristea

^televiziune^

tvV±F__^
✓

• Sărbătoare scumpă inimii noastre, 
„Ziua Unirii" a fost celebrată în toată 
țara prin numeroase manifestări oma
giale. Situindu-se la înălțimea mo
mentului, televiziunea a transmis pe 
micul ecran secvențe vii, pline de cu
loare, uriașe hore ale contemporanilor 
noștri strins uniți în cuget și în sim
țire. Intr-adevăr, impresionante aceste 
momente omagiale, desfășurate pe 
fundalul sonor al „Horei..." lui Alecsan- 
dri , cintecul nemuritor care ne ridică 
singele în inimă și ne redă dintr-o 
dată sentimentul istoriei și al perma
nenței idealurilor noastre. Remarcabi
le și cele trei emisiuni tematice : „Uni
tă patrie vitează", „Unirea principate
lor" și „E scris pe tricolor unire î“, prin 
care poeții de azi au adăugat noi poe
me la cântarea UniriL

• „Ora tineretului", emisiune rela
tiv nouă pe micul ecran lși definește 
din ce in ce mai mult personalitatea. 
Cele mai frumoase secvențe din emi
siunea de săptămina trecută au fost 
filmate la „Stațiunea tinerilor na- 
turaliști" din Jibou-Sălaj unde, din 
dragoste pentru natură și mal ales 
pentru flori, elevii cultivă in cimp și 
în sere peste 1 500 de soiuri de plante, 
în prim plan miini delicate de liceeni 
strîrtgind in jurul puieților veșminte de 
iarnă, miini frumoase de adolescența 
mingîind corola florilor, voci blinde de 
adolescenți răsupind in aerul umed- 
lăcrămos al serelor. Un frumos poem 
despre tinerețe și despre mirifica lume 
a florilor de seră. Mai reținem din emi
siune numeroasele dialoguri cu tinerii 
care vorbesc despre viață și idealuri, 
despre fericire și despre Iubire. Me
morabilă comparația unuia dintre ei : 
„viața e un nesfîrșit schimb de expe
riență".

Emisiuni 
de ecou

• Prin „Recitalul" său de balade 
Tudor Gheorghe pătrunde în zona de 
aur a cîntecului românesc, acolo pe 
unde se plimba odinioară Maria Tă- 
nase și unde așteaptă să fie redesco
perite multe clntece de viață și de 
moarte. Cu talentul și inteligența care-1 
caracterizează, acest original rapsod 
știe să reziste modelor trecătoare și să 
aducă la lumină clntece vechi excep
ționale, rămase in rafturi de arhivă sau 
în caietele folcloriștilor, amintindu-ne 
că muzica sufletului nostru e fără 
moarte. Hotărit lucru, baladele româ
nești și-au găsit interpretul.

• Ion Marinescu despre Ion Mari
nescu. Reluarea medalioanelor actori
cești la televiziune ni se pare foarte 
inspirată, fie și numai pentru faptul 
că avem la ora actuală o galerie de 
mari actori care merită să vină mai 
aproape de public. Ion Marinescu, acest 
actor talentat și inteligent, cu dispo
nibilități interpretative fără limite, 
acest mare actor șl-a rememorat in 
fața noastră izbînzile și ne-a convins 
că o carieră artistică se construiește 
greu, cu pasiune și Iubire.

• „Camera de alături" de Paul Eve- 
rac e o piesă in care remarcăm ascu
țimea dezbaterii despre sinceritatea 
față de noi înșine. Am urmărit un 
spectacol echilibrat (regia Ion Cojar) 
și o bună distribuție (Ion Lucian. Tina 
Ionescu, Valeria Seciu, Traian Stănes- 
cu, Valeria Gageajov, Ileana Stana Io
nescu) în partituri convingătoare, lip
site de stridențe.

Mircea Florin Șandru



lucia 
negoiță

Femeie 
pieptănîndu-și părul 
„șterg luciul oglinzii. In urmâ 
cele ce-au fost se adunâ in stol...11 
beau cu al șaselea simț 
nedesfăcut din urzeală 
apă nesfirșită, nu pot s-a înghit, 
un coș uriaș 
cu faruri de vreme uitate, 
sandalele apoi 
de zeiță crudă cu șarpe 
armura e părul

se rupe din el vocea pruncului 
se inalțâ incendiu de păpădie 
în febra înmulțirii 
adoarme pe varul ploilor stins, 
armură e pârul 
ține primăvara pe-o parte 
toamna in cealaltă, 
cind vultur cu gitlejul 
incălzind mlaștina lunii, 
cind păun cu mersul greoi 
și penet coloraL

Transfer
credeam, am crezut, Ineâ mal cred 
in vapoarele acestea 
din pinzâ de purpură ce m-au acoperit 
întinse pe sfoara subțire

ele imi aduc din cimpie flori uscate 
umilele cu zimții înghețați 
ce le fac să rămină 
monezi pentru plămada zgurei in flacără, 

credeam, încă mai cred 
că pot cîștiga un război 
cu a pereche de minji 
mu in du-și coama in aburul fugii 
peste colină,

șuvoiul auzului primul adoarme 
se infige în speteaza balanței 
coboară in adine
se ridică apoi, ia aerul peștilor 
magnetizat de-oglinda apei 
fie-mi liniștea plină

aș vrea împăcarea 
femeilor cu cefele asurzitoare 
și mersul moale pe talpa întreagă 
ele pun struguri în lăzi, sicrie cu aer 
ii despart de viață 
n-am cum să le-opresc,

mă ustură rănile strugurilor, lată 
pistruile se întind feroce pe obraz 
plîng in pumni cum mi-ar fi rușine 
de prea multă iubire.

Un plaur îmbălsămat
nu moi au lac maldărele de castane in 

rafturile vechi 
ele alunecă pe clopotul zgomotos al formei Iar 
gările auzului risipesc aer sticlos din saline 
gîfiie trenuri sentimentale împușcate de zbor, 

lovesc fereastra pină strivesc in nemișcare 
pleoapa 

via în ziduri urcă țesutul subțire, zămislit 
vinul doare 

seara varsâ-n afara bruma strugurilor de 
feciorie 

ține peretele cald rămas in picioare, 

un plaur îmbălsămat se-nmulțește pe apa 
de tînâr trup sortit m visul ploios să mâ poarte 
de parcă mirosul in trestie s-ar preschimba 
adorm fără să cint, nu se cintă la moarte.

cenaclul revistei «luceafărul»
d

ebutul ședinței l-au constituit lecturile 
Iui Ion Scorobete și Dinu Constantin, 
ambii începători, primul scriind o poezie 
„palidă și desuetă", iar al doilea una care 
„nu corespunde cu ceea ce Îndeobște se 
înțelege prin poezie", după cum i-a ca

racterizat Dan Cristea.
în așteptarea membrilor cenaclului „Columna" 

din Tg. Jiu. poetul Nicolae Dragoș a invitat să ci
tească pe cițiva dintre obișnuiții participant ai 
cenaclului nostru. Florian Grigariu. vorbitor asiduu, 
a citit cîteva poezii. Dorin Tudoran l-a caracterizat 
ca pe un „poet corect, care știe să facă versuri de 
toate genurile, în mod onorabil, dar neconvlngă- 
tor“, iar Artur Silvestri ca pe un ,.amator de poezie 
cu o conștiință artistică stimabilă în sentimente și 
destul de meșteșugărească1*.  Valter Hristescu a con
stituit, ca poet, o surpriză, cel puțin pentru Dorin 
Tudoran. Doina Urlcarlu a caracterizat versurile lui 
Valter Hrlstescu drept „pregnante șl impresionabi
le, deși autorul nu are capacitatea de a da coerență 
nici măcar unul singur poem**.  Artur Silvestri a 
spus că autorul ,,a depășit stadiul amatorismului 
pur, făcînd un auprarealism furios, de ordin vizio
nar", citind o singură poezie clară, pe cea intitulată 
Piroslstem.

Revelația primei părți a ședinței a constituit-o 
Aurel Dumltrașcu, un „suav lungan" (citat din Ni- 
chita Stănescu) de 21 de ani, care a șocat prlntr-o 
„naivitate debordantă" (Doina Urlcariu). fiind In 
același tlmn o apariție „promițătoare**  șl un „poet 
adevărat**,x  pentru Artur Silvestri, „un poet care 
3re un suflet mare" conform credinței estetice a Iul 
Neagu Vulcânescu. Dorin Tudoran a remarcat fap
tul că, făcînd o „poezie naivă" (expresie propusă 
In ședință de Doina Urlcarlu), „Aurel Dumltrașcu, 
surpriza plăcută a serii, se află In situația cea mai 
dificilă Intruclt el a impresionat așa cum cade

ADRIAN IRAfllA
Scrisoare
tinerei generații
Pămîntul, prieteni, nu e un palat 
împodobit de lungă sărbătoare 
Nici viața nu-i o blinda vinătoare 
Să-țl vină-n brațe dulcele vînat

Pâmîntul, prieteni, nu-l un cald regat 
Cu o coroană pentru fiecare 
Crude 2ăpezi șl umbre de popoare 
La temelia lui s-au adunat

Aș vrea să spun că nu-l un ral pictat 
lntr-o divină formă și culoare
Ci labirint clocotitor prin care 
iși află drumul drept cel mai bărbat

Se-nșiră unii intr-un fel ciudat
Prin piele moi înaintind călare
Și-mpart sub zdrențe semnul de rigoare 
Al biciului pe veacuri înnodat

Neguțători de pete-au aruncat 
Orașele sub droguri și ninsoare 
Cind a lupta pentru un drept mal mare 
înseamnă plumbul unui grav păcat

Fețe subțiri pe mări s-au perindat 
S-adune colonii la cingătoare
Sau ocordind prietenii amare
Pe filigranul unui fals tratat

Noi prin istorii nu am navigat
Grpind pe stemă Indii sau Canare
Nu sintem neam de păsări călătoare 
Să vinturăm planeta-n lung și-n lat

Vedeți, prieteni, noi nu am cărat
Aurul greu al lumii-n buzunare
Ne-am șters cu cinste fruntea de sudoare 
La capătul ogorului din sat

Nu scoatem Miorița la mezat
Atrași de străluciri amăgitoare
Cerul ar fi prelungă renunțare
In lacrimile noastre suspendat

Cine, nebun, de-aicl s-a depărtat
Adulmecind prin alte părți o stare
A dat peste nisipuri mișcătoare
La marginea unui târim uscat

Prieteni, munco nu e bal mascat
Risipă de confetii și pahare
Nu, viața nu-i a blinda vinătoare
Să-ți vtnă-n brațe dulcele vînat
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prima zăpadă". Tatiana Lucundra l-a definit ea pe 
un „hipersensibil", iar Mihai Coman a precizat 
că „naivitatea este, rezultatul ultim al culturii, iar 
poetul In cauză e la un început de evoluție". Ori
cum. Aurel Dumitrașeu rimlne în memoria partc:- 
panților la cenaclu o amintire deosebit de pregnant 
Poezia „Fratele meu" și cele despre ploaie, relev*  
un talent autentic.

Manana D eves el, prin cele două proze citita nu 
a făcut decit aă-șl reconfirme vocația pe care o are. 
Caracterizind-o, Dorin Tudoran a arătat că exist*  
la ea ,,o in adecva re Intre genul de sensibilitate pe

AUREL ANTONIE

mozaicul
• de ea mozaicului Ii venise Imperatoru- 
Ilui intr-una din crizele sale artisuce. 

Cochetase pe rmd cu toate artele si 
acum era in căutarea unei noi forme 
de exprimare, care să le reunească pe 

toate. Și găsise mozaicul După ci te va încercări, 
necesare pentru a se convinge că munca la 
mozaic este grea si îndelungată, chema la ej 
pe toți mozaicarii din Imperiu gi. arat in au-le 
lucrarea Începută, le ordonă s-o termine. Mo
zaicarii se apucară de lucru și in cîteva luni 
era gata. Un frumos mozaic îngrădit cu un bal
con din marmură albă cu balustradă de aoa- 
nos. O piază de apă spăla continuu supralața 
mozaicului, făcînd culorile să se miște mir-un 
joc unduitor.

Bineînțeles că mozaicul îl reprezenta pe Lm- 
perator pe calul de luptă, in armură și cu vi
ziera ridicată, imaginea degaja forță, grandoare 
și un nemăsurat orgoliu ce trecea dincolo de 
marginile înguste ale lucrai îl

La cîteva zile de La inaugurare, căpitanul găr
zii aduse in țața Imperii torului, care-și admira 
opera, un tinăr țigănos cu privirile aprinse. Pă
rea că intreaga-i făptură trăia prin ochii aceia 
puiernicL Căpitanul gărzii iși izbi dreapta în- 
mânusată de inimă și i se adresă Imperatorului 
privindu-1 in ochi :

— Omul acesta vrea să-ți vorbească. Stăpin 
al Lumu. zice că e mozaicar.

— Du-te. îl expedie Imperatorul. Apoi adre- 
sindu-se tinărului ce îngenunchease : Zici că 
ești mozaicar ?

— Da. Boare al Lumii I
— Atunci apropie-te si privește această neste

mată a artei și spune-mi dacă ochii tăi au mai 
văzut un alt mozaic care să-1 egaleze I

— Lumină a Pămintului, ochii mei sint orbiți 
de atîta frumusețe și nu cred să existe altul 
care să-1 întreacă, dar...

— Dar ce ? Se încruntă Imperatorul.
— Dar este în mintea mea un mozaic a cărui 

grandoare este De măsura strălucirii tale. Pu
tere Nemărginită Un mozaic imens pe care nici 
un ochi omenesc să nu-l poată cuprinde, un 
mozaic pentru ochii unui zeu sau ai unui Im- 
perator. Necuprinsul măreției tale nu poate fi 
închis în acest mozaic limitat pe care niște bieți 
meșteșugari l-au făurit intru nemurirea nume
lui tău. Privește-1 Putere Supremă, cum se zbu
ciumă. cum privirile-ti' mindre se împiedică in 
acest orizont limitat...

— Taci ! Urlă Imperatorul stringind In miini 
balustrada de lemn. Privea încruntat obiectul 
pe care pină mai adineaori II considerase per- 
fecL „Ce este perfecțiunea ? Și mai ales, unde 
este perfecțiunea ? Cum este posibil ca cuvin
tele unui om sâ-mi schimbe dispoziția. si cum 
este posibil ca niște simple cuvinte să schimbe 
calitatea unui obiect, care, din cea mai frumoasă 
operă de artă, să devină o lucrare de duzină ? 
De fapt, nu cuvintele în sine, d imaginația mea 
stimită și orgoliul. In fond tot eu i-am dat 
această calitate de operă inegalabilă și tot eu 
pot să i-o iau. Nimic nu este ahsolut. ci totul 
depinde de mine. De mine cit timp am să tră
iesc. dar mai tirziu un alt Imperator va nega 
tot ce am creat, va crea alta moaaicuri pe care 
le va considera perfecte. Dar un mozaic imens 
ale cărui margini să nu le cuprindă nici un 
ochi omenesc, nu va putea fi negat de nici un 
alt murilor. Poate numai de zei. Dar ce min- 
drie. să Hu contestat de zei ! Nici piramidele 
n-au fost egalate nici negate d nici distruse...-

— Asculiâ omule, poți să fad un asemenea 
mozaic 1

— Pot ! Ochii tinărului străluceau intens.
Construcția mozaicului Inceoa a doua zi pe 

care o are. specific secai tr ui al XlX-lea, șl prob le- 
neie asupra c*ron  aceasta se aplică, specifice se
colului nostru".
Aim BADFȚA, ADRIAN FBATTLA șl AUREL 

ANTONIE, membri ai cenaclului din Tg. Jiu. a că
ror prezență In cenaclul nostru s-a datorat iniția
tivei poetului Nlcotaa Diaconu, unul din conducă
torii cenaclului ..Columna", au citit, primii doi, poe- 
ijc, iar al tr<dlea proză : lectura lor a «Urnit muit*  
Însuflețire în rin d urile membrilor cenaclului nostru. 
Dinu F7*n>lnd  a vorbit despre Mozaicul lui Aurel 
Antonie în termeni pozitivi, spunînd că „face un 
gen de proză fantastic*  In rigorile căruia știe să

• rfmpie întinsă da la marginea deșertului. 
Munții albaștri dinspre miază-noapte furnizau 
piatra, iar marmura colorată se âducea din pro- 
vin cule din sud. In primele zile mozaicarul puse 
sclavii să-i aducă materialele in mijlocul cim- 
piei și apoi, intr-o noapte. începu lucruL Di
mineața cărăușii I] găsiră în plină activitate. 
Stătea aplecat asupra lucrului |i nu vorbea cu 
nimeni. Mozaicarul lucră toată ziua fără să in
tre rupă lucrul nici pentru a mi nea. Dimineața, 
cind sclavii aduseră coșurile cu pietre colorate. 

.11 găsiră iucrind și mi near ea neatinsă. A doua 
zi. la feL tn fiecare dimineață îl găseau postat 
intr-un alt punct de lucru al mozaiculuL Se 
răsplndi vestea că mozaicarul nu doarme nici
odată. Mozaicul se întindea în cimpie după un 
plan ciudat lăsînd uneori locuri goale, ca niște 
ochiuri de iarbă In suprafața de piatră.

Cind Imperatorul veni să vadă lucrarea, mo
zaicul depășise marginile cimpiei și începuse să 
acopere deșertuL Era peste puterile unui om să 
construiască o suprafață atit de mare de mozaic 
oricite ajutoare ai fi avut. Imperatorul merse 
cinci ore pe suprafața mozaicului pină ce dădu 
de tinărul lucrător. Linii colorate se fugăreau și 
se intretăiau pe suprafața imensă ocolind pete 
grele de culoare închisă. Fără a coborî de pe 
cal. Imperatorul întrebă dacă acest mozaic o 
să-1 reprezinte pe el. întrucit nu deslușește ni
mic care să semene cu un chip de om. Mozai
carul. care nu lăsase lucrul, ii explică că ceea ce 
putea el cuprinde cu privirea în cîmpia aceea, 
nu reprezintă decit unul dintre zimții de la 
un pinten. Imperatorul părăsi mozaicul copleșit.

La cîteva zile. Imperatorul primi vizita vis
tiernicului. care II anunță că nou] mozaic riscă 
să înghită toate veniturile Imperiului. Se hotâ- 
riră noi impozite pentru popnlatie.

După două luni, cind toți sclavii Imperiului 
lucrau sub ordinele tinărului mozaicar, desertul 
dispăruse sub platoșa de piatră și mozaicul ame
nința să atingă granița cu poporul Nuberilor. 
Mozaicul avea nevoie de spațiu șl Imperatorul 
de aur așa că războiul izbucni. După Nuberl. 
căzură pradă mozaicului mănoasele cîmpii din 
Țara lui Bums. Cam în această perioadă se pier
du legătura cu mozaicarul, care nu mai era de 
găsit pe suprafața Imposibil de cuprins a mozai
cului. Totuși se părea că acesta continuă să lu
creze la vreuna din margini. întrucit mozaicul 
creștea mereu. începu vă circule zvonul că mo
zaicul ar crește singur și că mozaicarul ar fJ 
fost înghițit de piatra dezlănțuită.

Vastele rimnti pe care altă dată creștea griul, 
dispăruseră acoperite de piatră. Foametea în
cepu să se tacă simțită, șî In Imperiu izbucniră 
primele răscoale Constrina de situătla creată. 
Imperatorul hotărî încetarea lucrărilor la mo
zaic. Dar era prea tirziu TI nărui mozaicar nu 
era de găsit și mozaicul creștea neîntrerupt. 
Războaiele purtate undeva la granițele Im
periului, pierdură sensul atunci cind
mozaicul in va dă ci m puri le de bătaie. învinși si 
Învingători d.gpărpan mghițiti de această imagi
ne de piatră a unui orgoliu nemăsurat

începu un exod spre marginile mozaicului, dar 
acesta creștea mal repede decit puteau merge oa
menii care piereau de foame pe suprafața stră
lucitoare. Cadavrele erau absorbite în piatră și 
doar oasele se integrau cu strălucirea lor albă 
In arabescurile desenului. Munți și ape dispă
reau acoperite de piatră. Pfimlntul întreg se su
foca sub platoșa multicoloră a mozaiculuL

Cind tntreaRa planetă sucombă sub platoșa de 
piatră. Imperatorul rămase singurul supraviețui
tor. Atunci avu posibilitatea să vadă mozaicul in 
imensa lui desfășurare. Giganticul mozaic, care 
încătușase planeta. II reprezenta pe Imperator 
ghemuit plingind. 

se înscrie". Dintre poeți l-a preferat pe Artur Bădița 
care are „o rigoare internă, e mal deschis și ne
complexat, cu o metaforă proaspătă și cu unelte 
noi, netocite, cu toate că încă e dispersat șl nefixat 
intr-un univers tematic". Despre Adrian Frfițilă — 
„un caz foarte interesant" — același a apus că în 
ciuda „științei efective de a versifica, nu-șl suspec
tează propriile facilități care-i vin din atracția rimei 
șl a ritmului". Despre același poet. Dorin Tudoran 
• spua c*  „deși e un poet evident talentat, cu șanse 
previzibile, se găsește In situația Îngrijorătoare de-a 
fi marcat de influența masivă a lui Adrian Pfiunes- 
cu, de al cărui patent va trebui să scape". Dan 
Cristea a precizat că deși este vorba de ecouri din 
Adrian Păunescu și din Mircea Dlnescu, In poezia 
lui Adrian Frățilă se observă „fluența verbală, for
ța imaginației, puterea de asociație șl o stare de 
spirit salutară, coerență, această poezie fiind lipsită 
de incongruența apăsătoare a modelului". Despre 
Artur Bădița, același critic a spus că este „un poet 
excelent, impresionant, cu multă finețe de spirit, 
cultur*  poetică, știință a construcției, avînd ver
suri sintagme care strălucesc în montura poeziilor". 
Proza iul Aurel Antonie a satisfăcut și pretențiile 
altor vorbitori ca Dorm Tudoran („proză care vine 
din stil"). Ion Stratan („emoționantă tocmai pentru 
că lese din rigorile genului") și Mihai Coman („un 
fantastic foarte rațional, amkntlndu-1 pe Borges").

Remareînd nivelul discuțiilor, determinat de va
loarea Crescîndă a textelor citite, In încheiere, poe
tul Nicolae Dragoș a exprimat încă o dată dorința 
revistei „Luceafărul" de a-șl îndeplini răspunderile 
ce-i revin, lnvltind aă citească în cenaclu șl publi- 
cînd cele mal bune texte pe care le ofer*  autorii 
din Întreaga țară.

Cronkar

ARTUR DADITA
Poem©

De trei ori In trei dimineți 
ochii tăi lovesc pămîntul ca un val, 
de trei ori trei corăbii 
nu se clintesc șl nu ie întunecă.

Deasupra-I mult coprifol cu florile nea — 
nimic n-a țipat mai grav decit norii, 
nimic nu s-a destrămat ca pasul vietăților 
in părul tău despletit peste umbrite dumbrăvi.

E liniște ! otita purpură string! Intre buzo 
incit ți s-ar putea spune otravă — 
la tine strig : fulger, joc, amforă, 
la tine strig ca la metaforă.

Ți-ol aduce lalele din Carpațl 
cu duhul zâpezli-n petale, 
ți-oi aduce scoici din lemn tatuat 
de pe stincile sterpe din nord.

Dacă toate acestea dispar, 
râmîne cenușa — 
de trei ori trei dimineți 
ochii tai lovesc pâmîntul ca un val.

« $

Sâ vezi și să spui totul despre vlrsta 
la care e arzător să fii liber ; 
să rămii asemeni amiezii uitat pe cimpurl, 
ca somnul și toți ai tăi de acasă, întreg ;

să dorești ceva șl in așteptare să vezi șl sâ 
ț simți

cum lumea se îngroapă In limpezi zăpezi ; 
sâ guști piinea : sâ te înalți ; sâ crezi in ea< 
în iarba pură cînd o strivești intre dinți ;

să gindești : oamenii se înțeleg după 
anotimpuri — 

șiruri prelungi ;
încep o convorbire care n-ajung® la noi j 
drumul lor la fabried și drumul lor spr® easfl 
înseamnă o stare, o pîine :

să gindești ! omul e un poem.

5e presupune a fi o toamnă fără com șl 
sălbăticiuni 

in mișcările iuți ale apel 
și-ale însoțitorilor ei călăreți.
Iși așează inima pe fața marelui astrolog 
și iscă un flagel de fînlini 
cind trecătorii par ca visele 
pe limpezile ei coarde.
Sintaxă a mișcării, omul devine liber 
ca un miros de rășini pe pâmint

^plastică muzică

Memoria 
pietrei

Realizatorii emisiunii ..Merid^an- 
club“ au avut o excelentă idee : evo
carea războiului de independentă pnn- 
tr-un ciclu ce pornește de la monu
mentele în piatră și bronz ridicate in 
memoria faptelor de vitejie săvlrșlta 
de ostașii români în dreapta si nobila 
lor luptă de la 1877. Frumoasei, pa
trioticei inițiative i s-a adăugat si in
geniozitate pentru că fiecare evocare 
esțe urmată de cîteva Întrebări. în
trebări la care sint invitați să răspundă 
toți cei care urmăresc emisiunea.

Cinstindu-si eroii, un pooor Ișl 
cinstește istoria, se cinstește De *ine.  
Și cine oare, călător de aici sau de 
aiurea, nu a fost uimit de mulțimea 
de monumente semănate de-a lungul 
unor vremi vitrege Dentru dodohjI ro
mân ? încrustate in piatră faptele 
rămin aduceri-aminte ..a acelor tim
puri eroice" care — așa cum spunea 
Bălcescu — „să deștepte in noi simti- 
mentul datorinței ce avem d-a păstra 
și d-a mări pentru viitorime" această 
prețioasă moștenire.

Primul — din cele 14 — popas a 
fost făcut de către col. Florian Tucâ. 
dr. în istorie, la Calafat, oraș de nu
mele căruia se leagă intiie'e fapte de 
vitejie ale anului 1877. fante cinstite 
prin două monumente. Pe faleza de 
la Calafat se ridică o coloană memo
rials în cinstea artileriștilor români 
care au ripostat ferm la provocarea 
artileriei otomane instalată la Vidin. 
Să derulăm și noi faptele asa cum e’e 
au fost povestite de co!. Florian Tucâ : 
la 20 aprilie 1877 marele cartier ge
neral român a ordonat -artileriei- sâ 
intre în dispozitiv de acoperire. Re
gimentele 1 și 2 artilerie au primit 
misiunea de a ..nu trage nici un fcx*

înainte de a fi atacate sau ea trecerea 
Dunării să fie amenințată-*.  La 26 apri
lie artileria otomană de la Vidin des
chide focul fără declarație de război. 
Tunarii noștri răspund vehement. Pri
mul proiectil a fost tras de tunul nu
mărul 1 de calibru 88. al bateriei 7 
condusă de sublocotenent Petre Vas;- 
liu. av^nd ca servanți pe sergent-ma- 
jor Petre Mihăiescu, sg. Dumitru 
Dragnea. sold. Dumitru Vlad ș.a. Cro
nicile consemnează : „Această baterie 
cauzară multe stricăciuni in portul 
Vidin-. Monumentul de pe faleză glo
rifică faptele de bărbăție ale primilor 
noștri .oșteni care și-au Îndeplinit 
exemplar misiunea în campania pen
tru dobindirea independenței

Un al doilea monument aflat în 
centrii Calafatului este de fapt an 
complex monumental ridicat eroilor 
de La 1877. Tot aici se află și un obe
lisc închinat primului tunar român. 
răpu1» la datorie în ziua de 14 iu
nie 1877.

Să transcriem și cele două intrebă:- 
ce-au urmat evocării : 1. Precizați ce 
scrie pe frontispiciul monumentului 
de pe faleza de la CafaLat : si 2. Care 
este numele tunarului român căzut La 
datorie In ziua de 14 iunie 1877 ?

Remarrind forma atractivă a aces
tui moment al emisiunii „Meridlan- 
club-. modul activ de a face cuno®cu‘e 
momentele esențiale ale desfășurării 
războiului pentru independentă. sin
tem convinși că, de fapt, concursul 
va avea nenumărat! ciștigători. Adică 
pe toți cei care vor urmări aceste pa
sionante evocări semnate de col. Flo
rian Tucâ.

Constantin Stan

Faptul ci Salonul municipal a reflec
tat in linii mari realitatea din atelierele 
multor pictori, este, cum arătam in 
numărul trecut cit se poate de pozitiv. 
Trebuie să facem insă precizarea că Ln 
general, și lucrul este știut, nivelul unei 
manifestări expoziționale trebuie con
siderat in ansamblul său, ținind cont, 
evident, atit de ponderea numerică a 
lucrărilor de bună factură artistică cit 
și a celor ce indică realizări revelatoare 
pentru direcția fertilă in care evoluea
ză arta unor artiști de talent recunos
cut Nu este de ignorat insă nici un alt 
ispect. acela legat de eveptuala re
crudescență a unor formule depășite, a 
unor modali Lăți de exprimare desuete, 
a altora de a vizibilă artificialitate, 
dublate In multe cazuri de o evidentă 
lipsă de talent ln asemenea cazuri cri
tica și odată cu ea juriile, nu se poaie 
exprima decit după ce s-a eliberat pu
țin de graba ce nu permite a sesiza 
disimularea. Căci in cele mai multe 
cazuri rateul se salvează prin drapa
rea operei In haine ce par a-i fi pe 
măsură. Practicantul formulei depășite 
va fi, spre exemplu, prezent la mal 
toate manifestările cu naturi moarte. 
In pictura cărora, cu timpul, s-a specia
lizat ; modalitatea de exprimare de
suetă se maschează foarte bine prin In
troducerea unui instrument mecanic, 
de regulă tractor, într-un cîmp de cu
loare cenușie ; artificialitatea se evită, 
de pildă, prin intensificarea culorilor 
fundalurilor unor convenționale pei
saje Industriale. In unele din ca
zuri, să o spunem fără ocoluri, lipsa 
de forță de exprimare, de prospețime 
în rezolvarea plastică a temei încearcă

Precizări 
necesare 

să se salveze prin revendicarea unul 
anume orizont tematic ie actualitate. 
Este de neînțeles cum cineva iși 
mai poate imagina că simplu] enunț al 
unei teme poate stirni emoție in privi
tor. Cum s-ar putea taxa, de pildă. în
cercarea de a prezenta un dreptunghi de 
pînză cu două zone de culoare ca pe o 
imagine simbol a răscoalei de la 1907. 
Să fim bine înțeleși : nu avem 
obiecții de principiu împotriva prac
ticării nonfigurativului. dar înțe
legem ca el să nu fie văduvit de orice 
sens. Despre o anume formă a sa 
Brăncuși nu a spus niciodată că repre
zintă cu rabla sau chiar oul lui Columb. 
A intitulat-o Facerea lumii, ceea ce. 
pe de altă parte, era foarte sugestiv. 
De lecția aceasta ar trebui să-și aducă 
aminte unii autori de titluri din ta
blouri !

In ce ne privește găsim exagerate 
laudele nediferențiate aduse Salonului 
municipal în unele articole. Plutește 
în unele articole, un anume miros 
de tămiie ori de cite ori se des
chide o expoziție de anvergură. Luațî 
de valul dorinței de a cita eu zel tot 
ce este foarte reușit, promițător, pa
sabil, uneori uităm că mal există me
diocritate, lipsă de talent, impostură.

Cit despre sculptura acestui Salon, 
cu rare excepții, ni s-a părut modestă 
și ca idei și ca execuție tehnică. Au 
lipsit de altfel unele nume marcante 
(Apostu, Maitec).

Grigore Arbore

Mo numentul
Oricite pagini sau volume al scrie, 

tot trebuie să alegi intre toate uimirile 
și n ecu prinderile pe care oratoriul 
„Matthaus passion*  — de curind la 
Filarmonică — poate cea mai nesfirșită 
capodoperă a muzicii, ți le suscită. 
Mulțimea, densitatea ideilor și suges
tiilor ce te traversează in cele trei ore 
de audiție fac imposibilă întrezărirea 
marginilor. In cantitatea de calitate 
artistică ce o revarsă partitura trebuie 
sâ te prinzi de un tir. chiar subțire, 
cd care să străbați prin valurile de 
frumusețe aruncate asupra-ți de atit 
de puțin zgirdîul intru geniu Bach și 
să nu te Ined Intr-o mută uimire.

Poate atîta fertilitate ideatică se da- 
torește modului in care Bach te face 
să intuiești din primele note amploarea 
excepțională a capodoperei. Uvertura 
primului cor are înscrise in fiecare in
terval intensitatea geniului, simți ime
diat. în afara oricărei preconcepții, căl- 
cătura pasului gigantic. Oratoriul acce
de in rindul monumentelor muzicale 
nu prin cite o idee formidabilă, ci 
prin orice întorsătură melodică, prin 
oricare din înlănțuirile armonice atit 
de frumos, savant, stereotipe.

Claude L^vi-Strauss socotea cultura 
și societatea, pornind de la orînduirile 
primitive, ca două răspunsuri comple
mentare date perisabilității. La Bach, 
totul este cultură, aș zice hipercultură, 
din impactul autorității gestuale asupra 
fiecărei fraze sau conduct armonic. A- 
ceastă exacerbare a manevrei compo
nistice a făcut ca oratoriul să fie ca
talogat ca teatral, dar Bach și-a luat 
și el precauțiile necesare ; ostentativ 
parcă , nici un personaj nu se adre
sează și nu răspunde direct altuia, ci 
numai prin intermediul povestitorului, 
compozitorul accentuînd astfel că, în 
ciuda rolurilor fixe și evidente, ne

aflăm In genul epic șl nu dramatic 
(același lucru s-a menționat și despre 
dramaturgia wagneriană — Th. W. 
Adorno),

Priza partiturii se argumentează în- 
tr-o sumă de procedee mai locale sau 
mai generale. (Compozitorul Dieter 
Schnebel observa pedala din primul cor 
și senzația corespondentă de claustra
re). Trecind peste rezolvările uimitor 
inventive ale fiecărui moment, ceea ce 
dă tragismul dar și echilibrul partiturii 
este economia muzicală virtuoasă. Fo
losirea Infinită'a’acelorași cadențe, a 
aceluiași tip de declamație, a întorsă
turilor odihnitor previzibile și totuși 
niciodată suficiente, generează trăsă
tura cea mai captivantă a opus-ului, 
(ale cărei consecințe ideatice nu pot fi 
elucidate atit de lesne, dar consecin
țele le simt milioane de ascultători) — 
circularitatea. mobilitatea sferică a de
mersurilor muzicale.

între atîția titani ai Interpretării care 
și-au măsurat forțele cu redutabila 
partitură a rămas loc pentru a elogia 
și această versiune propusă de diri
jorul Mircea Cristescu, evidențiată prin 
neafectare și înțelegere a esențelor. în 
ordinea volumului de efort și talent 
cheltuit aici se remarcă Valentin Teo- 

«dorian. un recitator de aleasă cultură 
și intenție declamatorie și Nicolae Li- 
careț, revenindu-i dificila șarcină a 
asigurării basului cifrat, la clavecin. 
Si celelalte partituri vocale au găsit ln 
Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Gheorghe Crăsnaru și Nicolae Constan- 
tinescu acea garnitură omogenă de in- 
terpreți. răspunzind solicitărilor în 
acord cu exigențele textului.

Costin Cazaban
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ine a fost TUI 7 Am cetit clndva 
o carte prezentată de Lemonnier 
și Romain Rolland drept -«Biblia 
Flamanzilor*,  epitet pretențios 
și bombastic — al cărui erou 
purta acest nume asociat meta- 
for ei gongorice alcătuită dintr-o 

j oglindă și o bufniță. Cartea, un 
k’u fel de hibrid cu elemente da 

roman picaresc, epopee și ope
retă cam îndoielnică, înfățișa un personaj 
flamand, născut și mort nu departe de Bru
ges unde stăruie și azi mormintul lui lingă 
turnul unei biserici de țară. Era ln prima 
jumătate a veacului al XlV-lea. Erou națio
nal rabelaisian, cervantesc, cu obișnuitul fond 
tragic descoperit întotdeauna de criticii sub
tili in literatura de facturi comică, acest Till 
colindă și azi Europa, călare pe un catir 
conventional și livresc, încoronat cu laurii 
locurilor comune ale tuturor graiurilor, pe 
care eroii celebri au fost blestemați dintoi- 
deauna să le suporte. Dar iată cd mai există 
și un alt Till, rare, în mod bizar, pare a fi 
totuși același. El a trăit șl a murit In aceeași 
vreme, are un mormint aflat tot lingă turnul 
unei biserici numai că respectivul turn se 
înalță la Molln, pe drumul ce coboară de ta 
Lubeck spre Luneburg. locul nașterii sale 
e altul ! nu mai este satul de lingă Bruges 
ci Schdppenstadt, o localitate situată undeva 
nu departe de Braunschweig, de unde și 
rostul statuii pe care o privesc tn aceastd 
piață a orașului, în ansamblul fintinii cu 
două maimuțe. Are și acest Till legendele 
sale ce s-au și tipărit ln vremea Renașterii, 
una dintre ediții, apărută la Strassburg pa 
la începutul secolului al XVl-lea, atribuit! 
fiind chiar ți unui autor Thomas Mumer, ve
hement adversar al Reformei, care nu para 
s-o fi scris in realitate — dar cel de al doilea 
Till a rămas mai obscur ți n-are aureolă de 
erou național, ceea ce mă face țd cred cd 
va fi existat cu adevărat. Oricum, pentru 
mine statuia de la Braunschweig rimina re
prezentarea unei abstracțiuni : cum există î*  
lume statui ale Libertății sau ale Justiției, 
de ce n-ar exista, la urma urmelor ți o sta
tuie a înțelepciunii bufe, a clowneriei și a 
rîsului ? Figura de pe soclu pălăvrăgind jo
vial cu maimuțele nu e decit o posibil! 
Germania ludibunda, țară ce are din cind in 
cind complexul propriei sale seriozități țt 
simte nevoia de a izbucni intr-un enorm 
hohot de ris compensator, impenitent, poate 
și ușor forțat, mai cu seamă aici. In părțile 
de miazd-noapte unde toate par a se înver
șuna să te învețe catehismul singurdtdfrii ți 
al mutismului. Si această nevoie inexorabilă 
de farsă, de bufonerie, de ris. mariată eu 
axiomatica înțelepciune germanică, a ed- 
pâtat un nume ; Till EulenspiegeL

eu turn urile Iui octooo- 
cu insolita clopotniță e. 
spațiul germanic, de «n

Domul St. Blasius 
riale neterminate și 
ca foarte adesea in r . 
Tomanic goticizat. cu numeroase excrescențe 
ulterioare cqre nu-i afectează armonia eh.ar 
dacă dau o impresie de eterocUt. Rareori poțs

e. b ca

..Antologia
e ta c prrjna exp^x_;;e Tia r- > — . --«c 
rl -:a p.<n — rvp= sa^carm. v:-U

de oeîi! — aetifeie ealâe. fu
rare imprestlie p_ne <Se -s — e-^rton- 
-.a:ea agaă a eopi_lor — raedeie •: a psc-
toriței, acest „ochi ta arte", iesacperîn- 

du-M, minun!r.du-se-
Recenta expoziție a riel Peitz. de J GaSerrLia Mu

nicipiului București Înseamnă o întoarcere la acele 
prime etape ? Da și nu. Fiind dedicată Ar.uîui in
ternațional aJ copilului, se remarcă din nou pr.n 
asemenea înfloriri a pe rent spontane — octx uimi
rile. «eriozltățile — expresiile k>r inepuizabile : st 
totuși, recenta expotiție nu «e întearee. pur și sim
plu, la datele celeilalte etape. r.u reia ntjte experiențe artistice părăsite (pentru că. de fapt, eiilp-J 
copilului a rămas o permanentă a arsei valet. Tta 
Peltz aprofundează, vine cu tm odd lucid — aceea 
de-a cum este etapa unei tnaturitatl — nu nxni‘. a 
te!micii fokMtta, d •> a anul meuj da gnvâ ama
nita te.

Trecînd prin «apele mal recente, pris wreasm®- 
le de spectator al armelor — Ore, strlinătăp — 
pr*n  contrastele șl stridentele tznor medU. ochiul 
artistei aduce din acele experiențe, numai aa p?js 
de dragoste pentru puritatea copilăriei, dar g frica 
de uri tul, de golul, de cari ca tern da dineclo. Aceea 
de azi este. cred, o altă înțelegere, a aprofundare a 
semnificațiilor lumii ooțjPârteL Peste chipurile doo- 
fane, drăgălașe, strinae ta brațele unor mame, ade
sea desfigurate de dragoste «1 spaimă, planează a- 
menlnțările unei lumi deloc pacuioe. de^oe roze. 
„Contopire". ..Marea dragoste". J<a te raita ie*.  „Via
ță" sînt cîteva din desenele care retin aterrtla pri.n 
sublimul sentimentului — un fe! de a da viată, ee 
a prinde viață, dramatic. Este sacrificiu!, maternită
țile acestea vorbesc. în toate uic-jn.e luminoase, 
despre sa critici uL despre prețul vieții. Chiar și co
piii văd parcă mal mult dec*t  cel din primele ach:- 
țe ale Tie! peîtz : ochii lor se bucuri, taftorene încă 
de toate minunile unei omeniri care naște, renaște : 
dar ochii aceștia văd mai mult, uneori văd diacoâo 
de numai vă2ul. ln fața ochilor acestor ropfi ai 
senzația unul hlper-rea’dsm : ochii acestor copii t-au 
născut cu memoria unei lumi Întregi — tint eopUl 
maturizați — adesea, nu numai gura lor, el si oafati 
întreabă, devoră necunoscutul. Aceste chipuri a e 
inocenței slnt, adetea, umbrite de conflictul lumii, 
de foamea, de neliniștile el. SI aid, tocmai a:ci. 
descopăr mesajul artiitei. în acest avertisment. Co
lorile slnt, nu numai rozul, auriul, verdeȘ®. frăge
zimile, ci 91 cenușiul, negrul, umbrirea. Dar ma- 
sînt ți „bAsmăluțele", „spectatorii*  numai ochi si 
urechi, grădinițele de copil. .AlbumO de familie*  
ale unei copilării triumfătoare. Artista a’iHige :a 
acea simplitate a expresiei care presupune, 
de-a cum, tnaumăn, cunoaștere, tnțelegere dină im

vedea o catedrală mai sobră, ai cărei con
structori necunoscuți par a-și fi propus să 
evite cu orice preț tot ceea ce depășește 
stricta articulare a formelor și a volumelor, 
pentru a accentua asupra monumentalității 
de ansamblu intr-adevăr impresionantă. Pie
trele acestui Dom au canonul muțeniei. Nici 
o vibrație. Nici a muzică. Masivitatea se al
cătuiește sub cerul înalt într-o deplină tă
cere. Chiar șt In interior domină sobrietatea, 
ea și cind ar menaja un spațiu de rezonanlă 
celor eiteva capodopere singulare care ta 
•urprind și te tulbură. Pictura murală din 
secolul al XIII-lea descoperită abia in veacul 
trecut e, din păcate, încă aproape necunos
cuta deși anvergura ei artistică nu este deloc 
neglijabilă. Atitea lucrări savante și consa
crate nici nu pomenesc despre existența ei. 
Ca și da altfel despre ciudatul crucifix 
sculptat in lemn, provenit din vechea bise
rică romanică aflată la originile Domului și 
cuprinsă in structura Iui actuală, fi așezat In 
fundul navei laterale de la nord care este ea 
însăși o capodoperă a goticului tirziu, eu su
perbele ei coloane răsucite in spirală, un go
tic de o eleganță manieristă ji de un rafina
ment sesizant, ce l-ar fi entuziasmat pe 
Parmigianino cei obsedat de -«anamorphosis» 
fi de jocul perspectivelor deviate.

Crucifixul din Domul de la Braunschweig e 
una dintre operele pe care nu le poți uita 
niciodată, chiar dacă ești neinițiat în istoria 
artelor. Un Crist răstignit învesmîntat intr-o 
lungă fi largă hlamidă, cu o figură alungită 
la modul El Greco dar fi cu sugestii de ex
presionism asiat. mai eu seamă sesizabil in 
stilizarea pletelor și a mustății. Un exeget 
amintește, in contingența lui, despre o ima
gine de la Lucea dar, cu excepția vestmintului 
care coincide Intr-adevăr, nimic nu mi se 
pare a justifica o asemenea apropiere, cruci
fixul de la Braunschweig fiind, in realitate, 
tot ce poate fi mai opus artei italiene fi în
tregului Sud european. Figura e aceea a unui 
călugăr posomorit sau, mai curînd, a unui 
pustnic silvestru, strămoș milenar, primitiv, 
al genealogiei Iui Kierkegaard, care trăia as
cuns intr-a colibă de lemn, halucinind Țara 
S*intd  de la miază-zi și străduindu-se să tra
duci Scripturile ln graiul emblematic al ve
chilor lui amintiri păgîne... apoi barbarii nor
dici cw focuri nocturne și berbeci fripți în
tregi, martiriul solitarului inflexibil, împăca
rea și moartea sălbatică, în pustiul pădurilor, 
fără știre, fără plingere. fără cuvînt.

Pe cingătoarea de lemn o inscripție de pe 
U 1160 spune ln limba latină : „Imervard me 
fecit", eludată iscălitură de artist in plin ev 
mediu al anonimatului. Sau poate că numele 
acesta enigmatic n-a fost transcris decît in 
temeiul devoțiunii artistului ți astfel nu re
prezintă decît o rugă eternizată, o invocare 
a harului ți a indurdrii cerești. Căci despre 
un Imerward al sculpturii nu se știe nimic. 
Arest cap alungit ft rtreniu, semănînd a fe- 
r.oă stilizată antropomorf, e poate capul lu1.. 
el arțistului imufi. Cred cd va fi fost monah 
Lj claustrul benedictin St. Aegzd’.en. Acolo ffi 
petecea timpul cetind vechi manuscrise la- 
t.ne n tăind in trunchiuri de arbori forme 
prelungi dintre care multe vor fi pierit in tn- 
cendii ui*ate  ca fi mormintul lui unde, eu ei- 
teva sute de ani mai tîrriu. insenanehia. p’ n 
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poeților
a te inutil să mai Înșirăm aici toate 
argumentele *oe  explică interesul nos
tru pentru critica (eseistica) poeților. 
Unul dintre ele trebuie, totuși, amin
tit : citim cărțile de eseuri scrise de

poeți cu speranța ascunsă să descoperim, într-o 
exprimare mai liberă și mai directă, o conștiin
ță lirică judecîndu-se pe sine. Uneori citim aces
te texte critice pentru frumusețea lor demon
strativă. Cind nu se mulțumesc să facă metafora 
In proză, poeții pot ti interesați prin modul lor 
de a gindi problemele artei și ale existenței, 
uneori chiar prin judecățile critice pe care le 
dau despre alții. Nu sînt de acord cu G. Căli- 
nescu că cel mal buni critici sînt cei care ra
tează «au izbutesc Ln alt gen literar, dar poate 
fi acceptată ideea că un poet are intuiții fine 
despre o operă și intuițiile lui ajung să se ex
prime analitic Intr-un text coerent și demon
strativ.

Pa scurt, dnd nu este convențională ?i fasti
dios „Lirică", critica scrisă de poeți poate inte
resa în cel mai înalt grad, și n-ar fi poate fără 
rost ca un autor care a ajuns, să zicem, ia 
15—20 de volume de versuri, să se țină o vreme 
departe de poezie (in manifestarea ei publica, 
cel puțin) pentru a avea răgazul să ae confrunte 
cu lumea ideilor sub forma, mai abstractă, a 
eseisticii.

Mă apropriu cu aceste gîndurl de Palărierul 
silabelor, masivul volum de eseuri publicat nu 
de mult de Ion Caraion. Este a treia culegere 
de acest fel datorată unui poet înzestrat — e 
limpede — cu dar polemic, informat și cu o cul
tură literară ce se observă nu atît din numărul 
mare de referințe- pe care le cuprinde textul său 
critic, cit, mai ales, din modul ingenios de a 
conduce o idee si de a grupa în jurul ei toate 
aoele subtilități ale unei gîndiri iscoditoare și 
fecunde. Ion Caraion este un poet care împinge 
limbajul spre limita de sus a posibilului ; eseis
tul procedează in același chip, fraza lui este 
crispată (trădînd o Încordare extremă a gîndirii) 
șl explozivă, revendicativă intr-un mod ce im
pune gravitate și simpatie. Ion Caraion pare 
veșnic supărat, mereu în stare de pîndă, modul 
Iui de a primi ideile altora impune, întii, o re
tragere tactică într-o suspiciune ce »e dovedește 
pînă la urmă fecundă. El nu se hotărăște să 
primească ușor o operă, o idee, obiectul trebuia 
ținut oarecare vreme la distanță, tatonat, lncer-

întrebarea
Urmare din pag. 1

bil. Poezia ia • născută din ideea aproape ab
stractă ■ muzicalității, a unui fluid armonic din
colo de cuvinte, în care fiecare termen are o 
valoare exclusiv fonică. în cimpul reprezentă
rilor, poetul operează cu clișee : parcuri sălbă
ticit®. cailele, fecioara palide în decor decrepit, 
recluziuni monastice, personaje masculine la 
limita dir.tre poet rătăcitor și cavaler medieval 
— prin urmare cu toate aparițiile simbolismu
lui mediu oa tip Th. de Banville sau Henri de 
R-?gnier. Dar nu inovațiile tematice contează, ci 
trecerea tuturor cuvintelor !n scheme de melo- 
djcitate. Verwnle lui Petică nu pot fi traduse 
în schițe plastice, a pe portativ muzical Poate 
p^r.tru prima dată ir.ainte de ultimele compu
neri marerionacene, poezia românească înceta 
*t*  a «timi reprezentări vizuale pentru a s® 
transforma ta melodie. Credem că poetul nu în
căpea aerlerea unei poezii avind in minte • 

temă aau motiv poetic, ci aflindu-sa ruh 
o^vn keb aanmit r:tm : plutea a durere ca-n 
tainele sfinte ' Pe sala cea veche și-n flăcări 
a; nașe. Marea nu a albă pe stofe le-ntinse, / 
Iar flautul magie pHngea Înainte." în poemul 
Ia proci, instaura! odată cu Petică sub forme 
novatoare perfect izolate, această tentație de 
r-ferire ta portativul livresc este și mai vizi
bilă. Aia. soi .torul privește un banal colț de 
realitate printr-o „ceață livrelei", urmărind 
contururile inedite obtmute : astfel ar putea fi 
rezumat prinapzul stilistic ce stă la bara po
emelor sale in proză. Dacă ^iminlm melodiile 
spaniole, catedralele gotice sau aluziile la ta
blourile clasice, aceste compuneri ae destramă. 
Uri pierd orice consistentă interioară. Idila cu 
vecina de mansardă devine semnificativă doar 
amintindu-i scriitorului „ce episodul din Vita 
nnava cind Beatrice salută pe Dante" (Idilei® 
din mansarde) : Tecuciul capătă semnificație 
doar fiindcă pare „un mic Trianon, un Trianon 
aproape asiatic, dar un Trianon ta ruina" (Ta- 
meinl depărtat) : melodia de pe o stradă bucu- 
rerteană — numai pentru d «voci „toate bo

tor de istorie cu o firească 
•ervație asupra naturii și 
făuritoare de adăpost |i acut ocrotitor.

Lj poeții antici apar acești doi oameni ai 
locului slăviți !n poeme. Pindar 0 cîntâ p pe 
A pol o 51 pe un constructor ce canale de iri
gație sau pe un pr.mar intr-o cetate mai pu
țin cunoacută .Turnurile si sanctuarele celor 
▼echi sint folosite ca ți firea naturii, în 
euvînt Tntîmplârilor din rinul naturii le co
respundeau evenimente din fapta oamenilor.

Istoria unui popor lucrează cu amîndouă 
aceste mădulare. O pădure defrișată înainte 
de a fi păstorită înseamnă pustiire, precum 
o cetate, un sanctuar neridicate în cuvîr.t în
seamnă tot pustiire. După păstor urmează 
meșterul ți după meșter iarăși păstorul care 
de data asta ea te cu necesitate poet 

aplecare spre ob- 
cu o mini ageri

I

cat cu dinții unul spirit decis să nu Ierte nimic, 
£ă nu protejeze nici o reputație în clipa în care 
reputația a coborî t sub o anumită linie. Pălă- 
rierul pune silabelor sale o cujmă însîngeratâ, 
afirmația are nevoie, pentru a se impune, de o 
negație dublă, uneori triplă, altfel bucuria n-ar 
fi întreagă, talentul n-ar avea spațiul necesar 
pentru a-și întinde, în libertate, aripile.

Virgll Almâjan ■ „Compoziție - grup II'

Textele critica ala Iul Caraiom dau, la aupra- 
fața lor, o impresie de interminabilă luptă de 
gherilă, de hărțuialA cu fantomele. Fantomele 
aînt, uneori, criticii, văzuți In altă parte (Duelul 
cu crinii) ca niște indivizi aberanți, Imbătriniți 
„la porțile legendei". Fantomele rămîn lruă, de 
regulă, sub forma lor abstractă, aluzivă, coborîtâ 
aub înfățișări de fum în vreun specimen da 
provincie cerebrală care (aflăm Intr-un loc) „se

unei vieți
gățiile țării superbilor Cid «1 Don Qulchote" 
(Cîntec vechi) etc. Realitatea și cultura se re
flectă în cele două oglinzi paralele manevrate 
continuu și care lșl împrumută reflexele. Li
vrescul autorului român cu destin balzacian 
este atît de acaparant șl întț,-atita substanțial 
creațiunii sale, încît încetează de a fi un re
proș sau un elogiu. Aluzia de artă este rațiu
nea existenței operei lui Petică. în paranteză 
fie spus, aceste simple adevăruri sînt suficiente 
pentru a contrazice eventualul „prerafaelism" al 
poetului român : admirația pentru anumite
■crieri ale lui Ruskin nu l-a dus niciodată la 
acceptarea naivității voluntare prerafaelite. 
Autor al unei subtile âcriiure d’»ri, trecîndu-și 
fiecare frază prin filtrul aluziilor estetice. Pe
tică este mult mai aproape de un Oscar Wilde 
sau chiar de un William Morris (cf. Hopes and 
Fean of Arts. 1888), atunci cind condamnă opa
citatea publicului si căderea gustului in limi
tele Înțelegerii burgheze.

Realizările concrete ale Im Ștefan Petică nu 
trec de stadiul promisiunii. Dar familiarizarea 
cu lumea spirituală pe care și-a construit-o 
■criitorul român deschide o perspectivă nebă
nuită asupra culturii noastre din secolul al XX- 
lea. Dacă analizăm, fie si sumar, referințele 
culturale ca reflex al mentalității poetului, 
stofa excepțională cu care avem a face iese 
rapid la iveală. Nume exotice pentru publicul 
românesc — deși astăîi de primă mărime — ră
sar cu o spontaneitate uimitoare. A-l cita fa
miliar pe Maeterlinck. Mallarmă, Stephan 
George, Hugo von Hotfmannsthal, Gide sau 
Wilde la 1900 denota deja o cultură contempo
rană de gust sigur și de nivel superior ; dar a 
cunoaște perfect semnificațiile operei lui Leon 
Blor, Nietzsche sau Gorki (cel din anii debutu
lui !) — ■cmiignorați ta nivel european — a-i 
pune ta locul lor, cu nonșalanță și justețe, pa 
Alecsandri. Gherea sau Maiorescu, ■ arăta di
mensiunile literare modeste ale lui Lamartine 
(idolul oficial al poeților români) Însemna mai 
mult decît informație culturală : era prefigura
rea mentalității ce se va dezvolta la noi abia 
către mijlocul secolului al XX-lea. Rîndurile lui 
Petică despre Emineacu, valorificat pe linie pur 
muzicală fi incantatorie aau despre influența 
hii Wagner asupra literaturii contemporane a- 
testă cel mai fin estet pe care, la 1900. îl avea 
critica românească. între mentalitatea generației 
lui Maioreccu. aflată atunci Ia zenit, și propria 
sa mentalitate. Petică sapă prăpastia dintre două 
viziuni artistice.

Destinul crud al poetului, mort la numai 27 
de anî. In 1904, constituie, doar, o circumstanță 
suplimentară in a ni-1 face fi mai atașat Con
sumat de arderi rimbaudlene In numai cițiva 
ani. Petică și-a făcut din întrebarea „Spre ce 
se îndreaptă arta ?“ Întrebarea propriei sale 
vieți, ln literatura română, el inaugurează tipul 
de creator specific epocii noastre, pentru care 
clarificarea problemelor teoretice ale artei este 
ta fel de importantă ca și propria-i operă. Iar 
elucidarea acestora în termeni teoretici Înseam
nă o condiție a 
Fără. îndoială, 
seama, din lipsa 
aveau a face : ei
Iul existenței acestui Trubadur, de cultura sa 
neobișnuită, de destinul lui. Noi avem, Insă, mo
tive mai profunde pentru a omagia astăzi pe 
Ștefan Petică : în literatura noastră, este intre 
primii oameni ai secolului XX.

■crierii versurilor mu prozei, 
contemporanii nu și-au dat 
perspectivei istorice, cu cine 
rămîneau impresionați de sti*-

«carpină de rîia neghiobiei personale lingă za- 
plazul acestui copleșitor arbore". Arborele este, 
aici. Tudor Arg he zi, în altă parte Blaga, Voi- 
culescu, Bacovia. Despre ei. Ion Caraion acrie 
niște pagini ofensive, iritate, nu de poezia mare 
pe care o are sub ochi și o ocrotește, ci față de 
prostul gust, indiferența, reaua credință a altora. 
Cind aceștia nu țjxistă, eseistul îi inventează, 
fără ei articolul n-ar fi posibil. Poezia este o 
materie imponderabilă, virginală, împresurată 
(așa ne fac să credem niște însemnări de prin 
1944—1945 !) de forțe agresive, uneori poezia 
trebuie apărată de omul ce o face, capricios și 
violent. Ion Caraion, relatează in niște amu
zante „întimplări ale neuitării", pățaniile lui cu 
poeții, ființe fragile și, nu de puține ori, vani
toase, Imprevizibile. Ion Barbu apare in redac
ția unei reviste și mulțumește în fraze mari, 
oraculare, pentru un articol care tocmai a apă
rut, apoi același poet mare protestează împo
triva unei mici erori de datare, avind senti
mentul că la mijloc este o cabală. împotriva 
ideii unui Blaga taciturn, Caraion aduce imaginea 
unui poet sociabil, „cu virginități și prospețimi 
de copil", ceea ce contravine, intr-adevăr, mi
tului pus în circulație chiar de poet și explicitat, 
apoi, de critică, despre un line „mut ca o le
bădă", exprimat prin tăceri.

Chestiunea n-are. in fond, prea mare Impor
tantă, singurul fapt important este că aceste 
ciudate „întimplări ale neuitării" vor să sfișie 
vălul ce ascunde un mister poetic și să dea o 
idee mai limpede despre omul ce se ascunde 
dincolo. Ele dau, în același timp, o sugestie despre 
cel (mai ales despre cel) care primește cu o 
simpatică făgăduință spectacolul unei persona
lități complexe. Spectacolul se repetă la alte 
dimensiuni ori de cîte ori sensibilitatea acută 
a lui Ion Caraion întîlnește în drumul ei im
previzibil ceva sau pe cineva față de care tre
buie să se replieze, să ia distanță sau să-1 Îm
brățișeze cu o iubire revendicativă, neîmpăcata. 
Frazele acestea aspre ce izvorăsc dintr-o abrup
tă dragoste pentru literatură ca profesiune (rari 
poeți să creadă și să apere, ca Ion Caraion, pro
fesiunea demnă de acru tor I) se concentrează 
într-o metaforă războinică și Insolită. Lirismul 
lui Zaharia Stancu este „discret și ciufulit", prin 
proza lui Ionel Teodoreanu trec — „cargouri de 
metafore și mentolări de cuvinte", lirica lui Ion 
Vinea, profundă si originală în ochii criticului, 
nu-și dovedește personalitatea decît dacă este 
purtată prin încăperile „de lut, Idilism, cucuruz 
și apă goală, ori de trandafiri, ata liricii noastre 
din zorii veacului" etc.

Proza critică reproduce, în acest chip, tensiu
nea și iregularitățile unui spirit care Înțeleg® 
poezia ca o sinteză, imposibilă pentru logica 
obișnuită, între lucruri îndepărtate. Intr-un Ioc 
Caraion citează cele 38 de Încercări ale lui 
Sandburg de a defini poezia și ochii noștri cad, 
surprinși. asupra acestei propozițiuni : ..poe- 
zia-i realizarea sintezei dintre zamEile și bis
cuiți-. Propoziție provocantă, menită să sugereza 
lupta poetului cu limitele limbajului. Ea tra
duce, intr-un anumit sens, și efortul lui Ion 
Caraion (continuat gi in eseistică) de a străpun
ge frontierele dintre noțiuni și de a sili limbajul 
să primească și să exprime legături noi. Pagina 
nu este, din această pricină, fluentă, nu are 
ceea ce se cheamă „poezie" șl nu sugerează o 
stare de contemplație senină. Ieșită din reacții 
in control abile și pusă sub semnul unei „hege
monii a incertitudinilor", pagina critică est® 
fragmentară, ruptă, în ritmul unui jurnal fără o 
cronologie și fără disciplină.

O bună parte din aceste text® biciuite de 
apaime vechi și blciultoare, la rfndul lor, ae 
ocupă de ceea, c® Ion Caraion numește Intr-o 
fericită formulare „anonimii nîrîdarl ai hlmerii". 
El dă o listă de poeți nedreptățiți, uitați, pieriți 
înainte de vreme și. evocindu-i, zpiritul lui se 
inflamează din nou. cere sînge, reparație ur
gentă, apoi, după ce supapele au evacuat veni
nul, el ee liniștește și trece la o demonstrație 
constructivă. Sergiu Ludescu. C. T. Lituon. 
Dem. Iliescu sînt analizați pe larg, cu multe și 
edificatoare citate. Demonstrația iși atinge sco
pul ; citind aceste rinduri reparatorii, noi, cri
ticii avem un sentiment de culpă, aîntem ruși
nați de a fi scăpat din vedere niște poeme 
ee nu merită ■ fi ignora*®.  Eseistica lui Caraion 
are această latură culturală pozitivă, ea vrea 
să recupereze (ceea ce este, indiscutabil nobil 
și just) aoele „așchii (din) catalogul frumos" al 
poeziei pierdute în naufragiile vieții.

Nu toate observațiile, obstinațiile eseistului 
primesc adeziunea noastră (Nichita Stănescu si 
Marin Sorescu sînt și aid ironizați), dar eseis
tica aceasta strinsă Intre coperțile unui volum 
cu un titlu așa de neobișnuit, lasă, în ansamblu, 
o impresie de mobilitate și îndirjire a spiritului 
în sfera 
ticitatea

unei confesiuni superioare prin auten- 
și vitalitatea el.

Eugen Simion

și cîntec

mi s® destăinuia mai tîrzlu profesoara 
Trică. inițiatorul, îndrumătorul și din

avea sft
Mariana ____  __ ,__ ___ , ____ ___ ___ ______
jorul corului. în hol. cu Violeta .alături, topitorul 
Cuzmaș îmi spune : „Nu-i asa că au cîntat ca 
alea de la operă ? Ce mi-e Reșița, ce ml-e Ti
misoara ? Atita numa' că sala de acolo « ceva 
mai mare“.

Călare pe ger. Iarna colindă orașul, Coborlm 
cîteșitrei spre albia Bîr2avei. O noapte nefiresc 
de senină. Pe fondul munților de calcar vechi 
cele două coșuri ale oțelăriel. Fumul subțire- 
taie în trei felii munții și ceru] apoi .se pierde 
In aerul rarefiat al nopții. Simt cum iarna se 
topește Ia buza marilor hale. Din streașină lor 
picură frinturi dintr-o fantastică melodie. Poate 
e chiar ecoul pe care Violeta ni-1 așează pe su
flet. Coborîm odată cu el, apoi intrăm, frumoși 
și curați. în peisajul fierbinte al orașului. Doar 
prim-topitorul se grăbește. Pînă la intrarea în 
schimbul trei n-a mai rămas decît o oră.

Luna cărții la sate 30 ianoarie — 28 februarie
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Manifestare cultural-edu- 
cativă de masă „Luna căr
ții la sate" aflată la cea de a 
17-a ediție, se desfășoară in 
contextul etapei de masă a 
Festivalului național al edu
cației și culturii socialiste 
„Cîntarea României", sub 
semnul Centenarului inde
pendenței de stat a României 
și al împlinirii a 70 de ani de 
la răscoalele țărănești din 
1907.

Acțiunile de popularizare 
și difuzare la sate a cărții 
social-politice, agrotehnice, 
de informare științifică și de 
beletristică ce vor avea loc 
cu acest prilej sînt chemate 
să contribuie la transpunerea 
în viață a prevederilor Pro
gramului de măsuri pentru 
aplicarea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidu

lui și ala Congresului educa
ției politice și al culturii so
cialiste, în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural 
-educative.

Manifestările din cadrul a- 
cestei ediții a „Lunii cărții la 
sate" vor fi coordonate de 
Comitetele județene de cul
tură și educație socialistă și 
de Uniunile județene ale co
operativelor de consum, sub 
conducerea directă a Consi
liilor județene de educație 
politică și cultură socialistă 
„Luna cărții la sate*  se va 
desfășura in perioada 30 ia
nuarie — 28 februarie și va 
cuprinde manifestări dedica
te aniversarilor enunțate, 
precum și „zile" ale cărții so
cial-politice, de informare 
științifică, agrozootehnică și 
beletristică.

Pe tot parcursul „Lunii 
cărții la sate*  se vor organiza 
— cu concursul scriitorilor, 
al cenaclurilor literare, al 
editurilor, ți al organizațiilor 
de masă ți obștețti, dezbate
rea unor lucrări reprezentati
ve social-politice. științifice, 
tehnice și beletristice, lansa
rea unor lucrări în curs de 
apariție, recitaluri de poezie 
patriotică etc.

Pentru buna desfășurare 
a manifestărilor organizate 
cu acest prilej, uniunile ju
dețene ale cooperativelor de 
consum vor asigura prin re
țeaua de difuzare a cărții, 
organizarea de ștanduri cu 
vînzare în toate comunele ți 
satele țării, în întreprinderi 
și unități agricole, în școli, 
piețe și tîrguri, în scopul 
formării și completării bi

bliotecilor personale. în a- 
ceastă amplă acțiune vor fi 
antrenați toți factorii educa
ționali locali, organizațiile de 
masă și obștești, scriitori, e- 
ditori ți cei ce se ocupă de 
difuzarea cărții — librari și 
bibliotecari.

Activitatea de difuzare ■ 
cărții la sate este desfășu
rată de cooperația de con
sum. Rețeaua sa de librării 
și raioane s-a extins an de 
an, ajungînd în cursul anului 
1976 la peste 2 200 unități, 
la care se adaugă cele 6 500 
puncte de desfacere a cărții 
in cadrul magazinelor să
tești, 5 500 difuzori de carte 
din rîndul cadrelor didactice, 
care asigură răspîridirea căr
ții în rîndul elevilor, 4 677 
standuri mobile organizate 

in cadrul unităților agricole 
socialiste, întreprinderilor și 
instituțiilor din mediul rural, 
543 librării școlare cu carac
ter obștesc, conduse de elevi 
sub îndrumarea cadrelor di
dactice, precum și cele 34 
secții județene „Cartea prin 
poștă" și secția centrală din 
București, care primește zil
nic peste 1 000 de scrisori- 
comenzi din partea cititori
lor de la sate.

Organizațiile cooperatiste 
de consum, în strînsă cola
borare cu factorii educațio
nali locali ți organizațiile de 
masă ți obștești au organizat 
pe tot parcursul anului tre
cut numeroase concursuri 
ca : „Cel mai bun difuzor de 
carte", „Cel mai bun librar", 
„Elevi fruntași în difuzarea 

cărții*,  „Cine citește folo
sește", „Fiecare casă cu bi
bliotecă proprie", etc., care 
s-au soldat cu realizări im
portante în difuzarea cărții.

în cursul anului 1976 s-au 
răspîndit la sate prin rețeaua 
cooperației de consum de di
fuzare a cărții, 2 300 titluri 
într-un tiraj de peste 11 mi
lioane exemplare în valoare 
de 137 500 000 lei, reprezen- 
tînd o creștere de 8,2 la sută 
față de 1975.

Călăuzite nemijlocit de-or
ganizațiile locale de partid, 
cu concursul calificat al crea
torilor, editorilor și difuzo- 
rilor de carte, manifestările 
din cadrul „Lunii cărții la 
sate" îmbogățesc o tradiție 
prețioasă a timpurilor noas
tre.



atelier literar
C posta redacției j

I. GOGEANU : S-ar putea bă
nui un. zvon liric, dincolo de 
haina scorțoasă, greoaie, vetusta, 
care îmbracă poemul. Dar, din- 
tr-o singură pagină, încă nu 
putem trage concluzii.

G.M. BUCOVICIOR : Frag
mentul e scris curat, are cali
tățile narative pe care le cere 
specia abordată. Nu știm cum va 
arăta întregul, îndeminarea 
construcției rămînînd, în acest 
caz specific, decisivă. Versurile, 
însă, sînt în scădere de tonus, 
de substanță, parcă lipsite de 
clorofilă, palide, evazive (ceva 
mai bine, în „Iți aștept căderea", 
„Minus").

BOGZA DANIEL : Acolo 
unde joaca vorbelor, fără sens, 
fără vibrație, face loc unui gînd, 
unei imagini, se poate vorbi șl 
de un Început de poezie („Tai
na", „îngeri desculți").

ION MARTIN • Ar fi o adiere 
lirică, pe ici-pe colo, dar aglo
merația retorică a cuvintelor o 
stingherește și o împuținează 
vizibil. Oricum, e cazul să mai 
încercați.

MIHAELA NEAGU î E ceva, 
încă tulbure, nedefinit, șovăi
tor. dar e un semn că ar putea 
fi, la un moment dat, mai bine.

R. FOTIADE : Lucruri mii 
slabe de data asta (ceva mai 
bine, în „Apus"). Trebuie să 
puneți accentul principal pe lec
tură și studiu.

I. ZAVERA : „In visul meu a 
cobră", „Strania devenire", 
„Cîntec nepieritor".

DAN POPESCU : Răspundem, 
pe scurt. întrebărilor dv : 1. Ori
cine poate publica la „Luceafă
rul “ schițe, nuvele (romane nu, 
pentru că, după cum se vede, 
nu încap). 2. Manuscrisele care 
se publică se șl „renumerează", 
cum ziceți (îndeamnă că lucră
rile au întrunit condițiile nece
sare publicării, autorul nefiind 
agramat). 3. Romanele se trimit 
direct uneia (sau mal multora) 
din editurile noastre, care abia 
așteaptă sâ le publice.

M.H. SIM : Fragmentul nu ne

apune nimic In piua, față d« 
paginile anterioare.

MIRCEA POPESCU : Textul. • 
neglijent redactat, învălmășit, 
haotic, nu se poate înțelege a- 
proape nimic din desfășurarea 
faptelor, a dialogului etc.

EM. GV. : Ne-a mihnit ves
tea dv., dar sintern siguri că

Viorica lacob i 
„Șantier"

veți răzbi. Intr-un fel sau în al
tul. întrebarea pe care ne-o pu
neți e nespus de grea ; de alt
fel, cam știți și dv. — nu fie 
poate altfel — cum merg lucru
rile In această problemă (cine 
ar putea calcula exact o șan
să Trebuie să încercați, to
tuși — vă dorim succes ! în ver
surile din ultimele două plicuri, 
citeva lucruri bune : „Singur", 
„Devenire", „Scrisoare", „Să 
plecăm", „Partea", „Noapte", 
„Poeții", „Credeam", Citeva care 
mai trebuie lucrate : „Poezie" 
(primele două strofe, frumoase), 
„Prin cărți" (cu finalul '.căzut*  
— „condiția mea anonimă"...),

• IN SERIA „ARTA POLONEZA- A EDITURII 
W.A.F., a apărut o interesantă monografie, ARTA 
POLONEZA IN LUPTA, 1939—194S, semnată de Ja
nina Jaworska, care spune, printre altele, ln In
troducere: „Soarta națiunii era aceea a artiștilor 
și a artei — o manifestare ln plus de revolta îm
potriva realității' crude- Lucrarea > este o remar
cabilă încercare de a prezenta. într-o schiță con ci ă,
participarea artiștilor plastici la lupta întregului 
popor pentru libertate. Autoarea prezintă arta po

„Pe-aid“ (cu atrofele 1 și B 
nereușite).

L NEGREȘ : In fiecare pagi
nă, sînt și bune semne de poe
zie. Compoziția incă n-are des
tulă rigoare și limpezime, proce
sul de cristalizare e încă incipi
ent, dar perspectivele sînt, după 
cit se pare, favorabile.

MELANIE ; Sînt și unele sem
ne bune (mai cu *eamă  în 
„Tristeți de toamnă", ..Monoto
nie"). Merită să insistați.

Hanenora Menzaros, Dan Mi
hail Popa, Dom Petric, Apostol 
George. Pulbere Petrică, Marin 
Tudor Decatane, Mihai Poenaru, 
N.M. Ciuc&șu, Dorin M. Ștefă- 
neacu, Ana Solomeș (pe viitor, 
mai citeț), loan Ionel, Mariane 
S. Gligor, Iulian Crudu : Nimic 
nou !

Popa Valerin, lonescu Cornel, 
Imnimus, Augustîna Coravu, Se- 
bestyen Paul, Rodiei Neve Stih, 
Iosîf Șutlc. Cărășel Aurel, Pa- 
naitescu Doina. Tudor Lavinia, 
P.G., Contele de S., Paul Spi- 
rescu, Buda Maria, Nlcolae Vi- 
ziteu, Baicea Ion, Ion Crețu 
Delarimbru, Carmen, Teleanu 
Cristina, Boga Alex.-Țuny, Ga- 
vrilă Mariana, C. Bulboacă, Ana 
Țarină, Zoicaș Vasile, Doralin 
Ama. Mircea Ioanid, Canachs 
Gheorghe (e nevoie, mai întîl 
de multă lectură, tentă, studioa
să). Ion Stupina, Doina Suciu, 
Lukacs lanoș, Vancea D., Roșu 
Teodor, Dan S. Cioca. Iulian 
Mocanu. N. Stroescu-Șovarna, 
Petre Valentin. Paris Daphne, 
Boban Liviu, Dan Dorian : în
cercări de nivel modest, fără 
calități deosebite.

MANUSCRISE NEISCALITE : 
„Singurătate", „Cuvintul", „Fru
moasă Penelopă", „Seară de 
toamnă", „Neliniște". „Flămînde 
întrebări" etc. ; „Numire", „Cli
pa așteptării", „Căderea frunze
lor" etc. ; „Nebunul", „Cînd tu“, 
„Jocul nostru ne desparte", 
„Cei singurătatea ?“ ; „Către 
steaua", „E legea" „Pe rlu", „Fu
gara", „Pierdere".

Geo Dumitrescu

Balada planetei albastre
— Planeta albastra devine un mit, 

planeta albastra se tulburei foarte, 
aici m-am născut, am trudit, m-am Jertfit 
cu dragostea mea să o apăr de moarte

— Cu laptele ei pâmîntesc ne-a hrănit, 
miracolu-i curge prin mrinile noastre, 
întinde-ți aripile, dor infinit, 
purifică visul planetei albastre

— De geamătul ei sînt profund zguduit, 
mi-î sete de-a liniștii pură licoare, 
Planeta albastră e singurul mit 
creat de lumină-n lumină să zboare I

PETRE VLAD

Minus o umbră
toate sînt legate de soare 
a mea
de-o floare.

Minus o bucurie
toate sînt legate de marc 
a mea
de uitare

Minus a Iubire 
toate Izvorăsc din cînt 
a mea
din pămint.

G. M. BUCOVICIOR

învață
învață de la pietre 
învață de la păsări 
învață de la rădăcini 
de la oameni și 
de la flori 
învață de la tot 
cît poți învăța 
și cînd vei putea sâ arzi 
pe rugul atîtor existențe 
întreg și pur universul tău 
învață din risipa luminii 
sâ te dărui mereu lor 
precum soarele se dăruie mereu 
pămintului. ,

AUREL ALBU

Oameni buni
Oameni buni, toamna tîrzîu
Sunetele rămase, din cîntecul păsărilor 
Ișl caută loc de taină in cuvînt
Și aleargă prin ploile reci 
Pină cînd odd rădăcina ierbii 
Rotunjindu-se-n pămînt.
Oameni buni, In orice cuvînt

Henri Catargl : 
„Fete la malul mării”

Tremură o fărâmă din încrederea izvoarelor 
Că dincolo de fiecare stîncă e marea 
De vin mereu din adîncul pămîntului. 
Oameni buni, în fiecare cuvînt
E □ fărîmă din bucuria pîinii de a se frîng® 
Să crească lumina din ochii copiilor
Și mai e, oameni buni, in cuvînt,
O fărîmă care se preface în stîncă
Dacă nu sînteți drepți ca brazii
Și statornici ca munții,
De care se izbește și se fringe
Sufletul meu
Pe care mama l-a crescut șl l-a modelat 
După chipul singurului ei mister ;
Cîntecul privighetorii.

IOANA CIOANCAȘ

Lut $i ulcioare
stropesc argila care va f| arsă 
opă stătută va închide in mijloc 
de aceea nu promit sâ întrerup 
gindul violent fără întoarceri 
sâ nu mai scriu în jurnal 
nici un rînd dar din nou 
înflorește speranța câ 
mărturisirea ne ușurează și 
rămin ca lutul crăpat 
în arșița verilor respirind 
cu toți porii 
a mărturisi unei fol albe fără ecou 
unei urechi puritane unui prieten 
și string cuvinte și le risipesc 
cercuri concentrice în aceeași apă 
spin de alinare.

! VIORICA IONESCU

Dragoste
Dragostea animalelor către plante șl 
dragostea peștilor către apă, 
dragostea păsărilor către văzduh 
și dragostea punctului către linia
dragostea verbului către vers 
și dragostea cuvintulul către idee
dragostea cercului către sferă 
și dragostea pămintului către cer.
E-o dragoste in aer, e-o dragoste în apâ 
în soare, pe pămint, în plante tot 
iubire este, numai gindul meu 
rătăcitor Intre rătăcitori m-a pierdut 
și inima mea s-a robit neliniștii,

VICTOR CROITORU

Unghi
Mi se pare ciudat uneori
felul meu
de a privi lumea.

Astfel iubesc mai mult
lujerul
ce crește la umbra
unui copac mare
sau între sferă șl ou,
aleg oul
teribil ecou
pe drumul , rotunzlmll.

ȘTEFANESCU L COSTEL

Menelaos Ludemis
In ziua de 22 ianuarie l®n « încetat din vlațâ 

cunoscutul scriitor grec Menelaos Ludemis. Năs
cut la 27 octombrie 1813, de-a lungul prodigioa
sei sale activități literare, Menelaos Ludemis a-a 
impus ca unul dintre cel mal Importanți scrii
tori greci contemporani. Poet, prozator și publi
cist de o remarcabilă înzestrare, el a scria un 
mare număr de lucrări avînd o înaltă ținută ar
tistică. străbătute de un adine spirit militant. 
Imagine distinctă, revelatoare a existenței uma
ne din epoca noastră. Credincios tradițiilor pro
gresiste ale literaturii grecești moderne, devotat 
aspirațiilor de libertate ale poporului, Menelaos 
Ludemla, prin scrisul său, se impune ca una 
dintre cele mal patetice conștiințe artistice ale 
literaturii patriei sale. Consacrarea l-au adUa-O 
volumul de deosebită valoare artistică precum : 
„Vapoarele n-au ancorat încă", „Noapte, viață-, 
„Amintirile unul sfînt ambulant" și multe altele. 
O bună parte din ce’.a mal mult de Sfl de volu

Ion Istrati
a încetat din vlațâ scriitorul ion istrati, năs

cut la 19 ianuarie 1919 in localitatea Hudeștl, ju
dețul Botoșani. Incepindu-și activitatea ca re
porter și publicist In timpul celui de-al doilea 
război mondial, dup*  Eliberare ion Istrati des
fășoară o constantă activitate de prozator, oglin
dind In romanele și povestirile «ale (Bostanii, 
1950, Grin tnfrâțit, idem. Trandafir de la Mol
dova, 1952, Macazul, 19S5, La ftnttna cn găleata, 
1982 5») aspecte legata de transformările so-

revista 'î 
( străină j

• S-A ÎNCHEIAT EDITAREA OPERELOR eom- 
pleie ale Iul Fiodor Dostolevski. In 17 volume. Loi- 
p a fost pregătită de Academia de Științe a 
U.R.S.S. șl tipărit*  în so*  000 exemplare. Va apara 
o ediție a Operelor iul Dostolevski In 13 volume, 
care va cuprinde articole, recenzii, cu vin Uri. jur
nalul scriitorului, opera ta epistolară.

• UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE Șl 
MAI INTERESANTE CORESPONDENTE LITER ARE, 
cunoscută pină în prezent. — Proust-Riviere — 
a apărut in collection B.ancne a editurii Ga 11 im ar O, 
sub titlul ..Marcel Proust-Jacques Riviere — Cor- 
respondance — 1914—1M2". Îmbogățită de 12 scri
sori inedite — respectiv șapte ale Iui Proust șl 
cinei ale lui Riviera — volumul cate precedat de 
două prefețe : Philip Kolb (1853 — Pion) și Jean 
Mouton (1976). Corespondența relevi două prietend, 
două portrete și o dramă : una din prieteniile ce
lebre ale epocii noastre, portretele a doi oameni 
de litere care au marcat marea reînnoire literară 
franceză și drama unui orp de geniu care simțin- 
du-șl sflrșitul luptă cu disperare sâ-șl termine 
opera. De altfel, toate scrisorile gravitează În jurul 
giganticei opere a lui Proust, pe care a dorit cu 
ardoare să o desăvlrșească.

• REGIZORUL POLONEZ DE FILM TOMASZ 
ZYGADLO, deținător a mai multor premii pentru 
scurt-metrăje și mai cu seamă Marele Premiu al 
Festivalului de la Cracovia, a început turnarea 
primului său lung-metraj care poartă titlul „Re
bus-. Acțiunea se desfășoară În mediul tineretului, 
dezbătând toate problemele legate de preocupările

a lor-
• IN CIMPIA RINULUI, LA GONNERSDORF, 

8-au Încheiat, după opt ani de muncă, săpăturile 
unei tabere de vinâtorl din era glaciară. Plnâ Ln 
prezent, nici o așezare preistoria^ din lume nu a 
adăpostit un număr de documente atlt de bine con
servate privind viața oamenilor care au trăit acum 
12.500 de ani. Operele de artă paleolitică, Îndeosebi 
gravuri pe plăci de șisturi, au trezit un deosebit 
interes. Se apreciază că vor fi necesari cel puțin 
elncl ani pentru a extrage și descifra toate aceste 
vestigii.

me, cite însumează opera sa, au fost traduse In 
numeroase limbi străine, ducînd astfel mesajul 
umanist al operei scriitorului. Menelaos Ludemis 
a fost, de asemenea, un militant revoluționar re
marcabil, ceea ce l-a atras privarea de libertate, 
Întemnițarea.

în 1958, scriitorul a-a atabilit în România, unde 
a creat o bună parte a operei sale, bucurtndu-se 
de multă simpatie șl apreciere, Dobîndlnd o te
meinică cunoaștere a culturii șl literaturii ro
mâne, pe care le-a admirat In chip deosebit, în 
același timp, Menelaos Ludemis a desfășurat o 
prețioasă activitate d,e r^spîndira peste hotare 
b operei multor scriitori români contemporani, 
în acest fel, contribuția lui Menelaos Ludemis 
la întărirea prieteniei șl a adineiril cunoașterii 
dintre poporul român și poporul grec ie Înscria 
la Ioc de cinste în biografia sa.

Obștea acrii tori ceașcă din România, din rînd ui 
căreia a avut numeroși buni prieteni, aduce un 
ultim și caid omagiu Iul Menelaos Ludemis.

clal-polltice petrecute In viața satului moldo
vean Intre anii 50—60. Partea cea mal trainică 
a scrisului Iul Ion Istrati o formează lucrările 
cu caracter memorialistic, din rlndul cărora se 
detașează volumul Din neagra țărănla (1157), 
cuceritor prin tonul nostalgic-evocator șl prin 
limbajul pitoresc de o savoare aparte. Prin 
moartea Iul Ion Istrati, viața noastră literară 
«ufară o grea pierdere.

loneză ln lupta ln cl mp urile de concentrare. In 
Închisori, în lagărele de prizonieri de război cit 
și lucrărilor artiștilor pe care lntîmplarea l-a îm- 
prâștiai în toatâ lumea. Volumu] este completat 
cj peste o -sută de reproduceri ln alb-negru și 
color.

• REGIZORII SOVIETICI ALEXANDR ALOV ȘI 
VLADIMIR NAUMOV au realizat un Mim în patru 
■em. „Legenda lui Tiel". Autorii au urmat cu fi
delitate textul originalului literar ai au menținut 
ln film majoritatea scenelor șl dialogurilor. O mare 
atenție s-a acordat reproducerii pe ecran a fondu
lui Istoric, a detaliilor privind viața șl moravurile 
din Flandra. Unele scene au fost turnate în Bel
gia. Olanda, Polonia precum și în republicile bal
tice sovietice. „Legenda lui Tiel" este una din cele 
mai mari producții sovietice de film. O grandoare 
deosebită a fost realizată ln scenele bătăliilor na
vale, precum și ceie legate de istoria bătăliei pen
tru Leiden.

• FESTIVALUL DE LA SALZBURG a achizițio
nat pentru anul 1977 drepturile de creație asupra 
Monologului Hemingway din ..Moartea unul 
vinâtor- de Rolf Hochhuth. Regizorul Ernst Haeus- 
lerman a distribuit ln rolul lui Hemingway doi 
mari actori : Kurt Jilrgens șl Bernhard Wicki. 
Teatrul din Salzburg nefiind disponibil din cauza 
unor lucrări, piesa va fi montată ln marea sală 
Mozarteum. Cu ocazia festivalului din 1979 a fost 
Inclusă în program, pentru prima oară după 30 
de ani. piesa poetului dramatic Franz Grillparzer 
(1791—1872), „Visul, o viață".

• IN EDITURA AMERICANA HOUGHTON MIF
FLIN CO. a apărut de curind o antologie a poe
melor publicate în Statele Unite de către Archi
bald Mac Lelsh. între anil 1917—1976. Bucurlndu-se 
tie o mare notorietate, poetul a avut o carieră pu
țin ^obișnuită. Exercltînd mal multe profesiuni — 
avocat, autor de piese succes, jucate pe Broad
way, profesor la Harvard, jurnalist, asistent secre
tar de Stăt, — Mifflin a mal fost și de trei ori 
laureat al Premiului Pulitzer. In 1920. cînd trăia 
la Paris, s-a împrietenit cu Hemingway. Do*  Pas- 
sos șl Fitzgerald. In timpul guvernului Roosvelt, 
el a fost bibliotecar al Congresului, In care eperă 
a scris majoritatea operelor sale. In această anto
logie «înt incluse toate poemele care l-au făcut 
celebru.

• MUZEUL NAȚIONAL „GHEORGHI DIMITROV- 
tn cel douăzeci șl cinci de ani de existență s-a 
transformat într-un tezaur valoros de documente, 
fotografii, relicve prețioase, care constituie o «ursă 
de cunoaștere nu numai a vieții șl operei Iul Gh. 
Dimitrov, dar și a cunoașterii istoriei Partidului 
Comunist Bulgar și a mișcării muncitorești și co
muniste din întreaga lume. în fondul muzeului sînt 
păstrate aproximativ 400 009 documente, printre 
care se află documente unicate, privind procesul 
de la Leipzig din perioada luptei de rezistență 
antifascistă, precum și perioada de după victoria 
revoluției socialiste din Bulgaria. O sursă impor
tantă pentru lstorțe o constituie și ceie peste 530 de 
memorii, publicate In două volume.
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pierdute cita, in sprijinul opiniei sale, exemplul 
lui Dante, a cărui experiență de luptător politic 
a îmbogățit opera poetului. De asemenea. Ca- 
ragiale nu împărtășea părerea lui Vlahuță că 
Eminescu, dacă ar mai ti trăit și ar fi partici
pat la viața politică, ar fi încetat să mai fie 
poetul pe care-i admirăm. „în vremea asta așa 
de tulbure, de acră și lipsită de orice credință", 
subliniază el chiar la începutul primei scrisori, 
„rostul literaților ar fi, credea, s-o limpezeas
că, s-o îndulcească și să-i inspire un pic de 
credință". De aci nu rezultă, precizează scriito
rul în încheiere, că e partizanul artei cu ten
dință, ci „al tendinței cu artă", cu talent adică.

„Tendința cu artă" se simte peste tdt în scri
sul lui Caragiale, de la comedii la schița și nu
vele ; iar în articole și în corespondență, atitu
dinea sa militantă se exprimă deschis. Conclu
dentă, în această privință, e poziția scriitoru
lui fată de răscoalele țărănești din 1907. Litera
tura românească a epocii aproape că nu cu
noaște scriere mai vehement protestatară și 
mai acuzatoare la adresa guvernanților vremii 
și a celor două partide politice care-și disputau 
puterea în stat, decît pamfletul caragialian 1907 
din primăvară pină in toamnă, publicat în zia
rul vienez Die Zeit, apoi in broșură șl in ver
siune românească Ia București. D« la Berlin, 
scriitorul se interesa de impresia produsă de 
scrierea sa, sesizat deja de primele reacții ofi
ciale și hotărît, dacă aceste reacții ostile s-ar fi 
înmulțit, să pornească o întreagă campanie îm
potriva „oligarhiei". „Dacă m-ar sicii prea 
mult", li scria, la 15 noiembrie, aceluiași Mihail 
Dragomirescu, „apoi, atunci nu-i departe din 
Wilmersdorf pină-ntr-o mahala a Bucureștilor ! 
să nu te pomenești că vin să scot cu o -Țintă 
a Democrațiunii Române cu sufragiu universal» 
mai abitir decît a lui Venturianu, prefăcînd re
dacția Convorbirilor noastre atit de inocentă 
într-o strajnică vi2UÎnă jacobină. Pină acuma 
am arătat partea ridiculă a oligarhiei ; să nu 
■chimb cîntecul și perdeaua, și să m-apuc, mai 
ru dinadinsul, a-i arăta partea sinistră 1"

Caragiale repudiază poezia romantico-pesimis
tă, de factură epigonică, larg cultivată la tfir- 
șitul veacului trecut, ca și „novela sentimen
tală și lăcrimoasă" (Citeva păreri anonime). în 
numeroase articole despre teatru, a criticat cu 
vehemență localizările |i traducerile din teatrul
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lltatea, naivitatea, prostia, servilismul. Intere
santă este observația existenței unor cupluri co
mice precum acelea ale iui Jupin Dumitrache 
și Ipingescu (primul opac și violent, al doilea 
receptiv și împăciuitor). Leonida și Efimița (el 
fals atotștiutor, fanfaron și laș, ea ignorantă, 
dar de hun simț). Farfuridi și Brinzovenescu 
(unul activ, chiar impulsiv, celălalt pasiv, ponde
rat). Pampon și Crăcăuel (cel dinții dinamic 
și agresiv, cel de-al doilea resemnat, defensiv). 
Toate aceste personaje reprezintă destine de re
petiție. au adică o mișcare în cerc, acțiunea adu- 
cîndu-le totdeauna la punctul de plecare. Poves
tea lui Jupin Dumitrache rămine la sfirșit fără 
deznodămint. fiindcă eroul nu bănuiește pe 
Chiriac stricător al onoarei sale de familist, ci 
pe Ricâ Venturiano. inofensiv din acest punct 
de vedere. Cazul lui Zaharia Trahanache e ase
mănător. Adversar real nu e pentru el Tipă- 
tescu. ci Cațavencu. Deznodămîntul ne Întoarce 
la început. Trahanache rămine Încornoratul de 
mai înainte, Cațavencu rămine mai departe de
magogul oportunist. Mai discutabilă este afir
mația că personajele lui Caragiale apar. Intr-un 
teatru în care intriga și acțiunea nu mai sînt 
e’emente fundamentale, de o „vitalitate debor
dantă". ca si „posedate de demonul mișcării". 
Dacă ar fi asa. ele n-ar mai putea fi lovite în 
același timp de un ..deficit de umanitate", han
dicapate biologic. Adevărul e că mișcările lor 
cricit de vii sînt sterentip-automate, de mario
nete neînsuflețite. Relațiile umane autentice sint 
absente din această lume, reduse la tropisme 
sau truisme. De remarcat totuși, respectul pe 
care femeile îl au pentru soții lor fie și dezo
norați sau dovediți ei înșiși de mistificatie : 
pentru Veta. Dumitrache e „dumnealui", pentru 
7oe. Trahanache e „nene", pentru Efimița e, 
confratem. ..soro".

I. Constantinescu nu contestă prudhommismul 
eroilor lui Caragiale asupra cătuia a insistat 
G. Călinescu. Dar prudhommismul nu mai este 
un accident într-o pîesă și nu aparține unul sin
gur erou ca la Monnier. el e la Caragiale sta
rea normală a mai multor personaje care toate 
snun nonsensuri sau tautologii de tipul : „Da- 
ți-mi republica si monarhia e desființată".

în fine. Caragiale. ne informează T. Constan- 
flnescu, a folosit ce! dîntH la noi. îna'nte de 
Tristan Tzara, cuvîntul Dada în srhlța Temă «1 
vnrîetîiini publicată înt’î în Voința nsțlanală 
din 22 august 1395. Desigur sensul dl**»ră  ! la 
Carnetele Dada înseamnă cal de bătaie, la Tzara 
si dadaiști Dada va să zică întimplare. hazard 
(..enfourcher son dada" - a o lua razna). 

bulevardier străin, plagiatele, . pledînd pentru 
promovarea consecventă, în repertoriul teatre
lor noastre, a creației dramatice originale și a 
operelor valoroase din dramaturgia universală. 
Intr-un raport către scriitorul Delavrancea, pri
marul Capitalei. Caragiale propunea înființarea 
unui teatru popular, alături de Teatru] Națio
nal, slujit de „talente reale" și în care sâ se 
dea reprezentații de comedie și operă, de ba
let și de varietăți, concerte, să se țină confe
rințe etc. O atenție aparte acorda raportului creă
rii unei mari orchestre permanente (un fel de 
filarmonică), care să dea concerte, cu prețuri 
mici și care, se sublinia, „ar deschide era linei 
serioase dezvoltări a gustului muzical la noi". 
Orchestre existau în București, dar erau im
provizate, cu „elemente de strînsură", fără cul
tură muzicală, riu aveau stabilitate și serveau 
doar distracțiilor din localuri. Muzica național?, 
cea populară în primul rînd, cu adevărat fru
moasă. e cîntatâ, se spunea în raport, doar de 
taratele de lăutari. Ea, adevărată comoară, iși 
așteaptă muzicienii și interpreții cara să o ri
dice „la demnitatea artei europene".

Importantă este nu numai ideia unui teatru 
popular, înțeles ca o instituție de cultură com
plexă. „focar de mișcare intelectuală" pentru 
educație obștească, ci și faptul că în concepția 
lui Caragiale o atare instituție urma să desfă
șoare o activitate de calitate, „la nivel euro
pean". Noțiunea de popular nu Însemna, prin 
urmare, doar divertisment pe Înțelesul și gustul 
tuturor, ci artă la nivelul cel mai înalt destinată 
poporului, menită a forma gustul artistic, edu
cația intelectuală și cetățenească In pături largi 
ale societății. Proiectul scriitorului anticipează, 
cum' se vede, inițiative și realizări ale anilor 
noștri.

Scriitorul și-a iubit poporul, l-a împărtășit 
durerile și bucuriile și a fost încrezător in des
tinul acestuia. „Românii sint astăzi un neam 
întreg de peste zece milioane de «uflete, avind 
una și aceeași limbă (nu ca i-o lăudăm noi), 
extraordinar de frumoasă și de... grea". îi «crîa, 
cu mindrie, lui Vlahută. in 1910 ; „avind -un mod 
de gindire deosebit al lui, o comoară neprețuită 
de filozofie morală, de humor și de poezie — 
atit mai originală avuție cu cit este un amestec 
de moștenitori și de dobindiri antice... pecetluite 
toate cu netăgăduita lui nobilă pecetie romanică, 
latină, care-1 arătă bun |i netăgăduit stăpîn 
al lor".

egenerarea schiței a-a produs, icrie Al. 
Călinescu, la ifîrșitul secolului al 
XlX-lea. conform demonstrației poeti- 
cienilor din ..Societatea pentru studiul 
limbajului poetic" (Tinianov. Șklovski,

Tomașevski) prin .«asimilarea formelor literatu
rii minore și a elementelor din viața cotidiană". 
Tehnica e vizibilă la Alphonse Allais (Vive la 
vie ! 1892. On n'a pas des bocals, 1896) și Alfred 
Jarry (Almanach du pere Uba. 1899). La Jarry 
intilnim mofturi, varietăți, fapte diverse, cazuri 
judiciare, specific caragialești. la Allais desco- 
uerim coincidențe : Allais propune nivelarea co
linei Montmartre. Caragiale dă ln Ghimpele din 
1874 (Zi^-zag) ideea răzuirii Carpaților. Allau 
sugerează iluminatul cu ochi de tigru. Caragiale 
are în vedere, ln Moftul ramă a din 1*K  (Sa vas
tul). utilizarea licuricilor.

Se poete accepta ideea că autoru”. Mcmestcler 
(Al. Călinescu se ocupă indeoaebi de proza lui 
Caragiale) e primul poetician modern, adică un 
partizan al antiretoricei pe baza principiului că 
esența operei e coerenta, logica ei Internă, si 
decisivă e construcția, felul cum se înfăptuiește 
arhitectura operei. Scriitorul imaginează dezvol
tările posibile ale narațiunii, transformă un text 
în altul, arată chipul in care modificarea unor 
elemente ale narațiunii duce la restructurarea 
textului. Autodenuntindu-ri procedeul, face. In 
același timp, literatură potențială in felul lui 
Queneau. literatură de ale cărei chel s-a ocu
pat Paul Fournel (Clefs poor la litteritnre po- 
tentielle, 1972).

După modelul faimosului Dictionnaire des 
Idces recues al lui Flaubert, AL Călinescu 
adaugă antolog’ei sale de texte raraeialiene un 
Dicționar de Idei primite deschis, adică puțind 
fi refăcut, îmbogățit, continuat.

Recunoscînd ideea de polisemie a textelor pro
clamată de critica actuală. Al. Călinescu res
pectă și necesitatea întoarcerii la text, a obli
gației lecturii imnuse de adevărul textului. Dară 
prin lumea lui Caragiale înțelegem o lume pe 
dos un univers carnavalesc, cam a^a cum o în
țelege și I. Constantinescu, atunci figura predo
minantă. emblematică a acestei lumi este exi- 
mnronul, eonstlnd din asocierea ironică a doi 
termeni contradictorii de tipul „curat-murd?.r“. 
„foifcrescența sumbră", „vechituri nouă". Cfnd 
Caragiale apunea despre el că e vechi, desigur 
tă subînțelesul era că ■ un clasic, prin refe
rința la lumea morală, la proporție și echili
bru. dar și un reformator al scrisului, un remo- 
delator al lui. un modern.

Elegie 
la o carte
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ignorarea metodică a confraților. Cit despre tema 
cârtii, ea constituie un subiect dlntr-un domeniu 
in care, cel puțin la noi, nu există incă rivalități.

Un subiect care nu mai e „la modă" ? Mă 
îndoiesc. E adevărat că,in ultimele decenii, de- 
clarațiile despre „moartea tragediei'1 s-au înmul
țit. Dar aceasta nu este, oare, cea mai bună do
vadă a atenției de care se bucură categoria 
estetică a tragicului, chiar dacă nu judecată in 
sine, ci in reflexul ei — tragedia, ca gen teatral ? 
Căci toate aceste declarații vorbesc tocmai des
pre dispariția tragediei, adică a unui anume gen 
literar, dar nicidecum despre absența din artă 
sau din istorie a fenomenului tragic.

Să ne aflăm in fața unei probleme prea „spe
ciale" și a unei abordări prea... filozofice ? Mă 
tem câ da, fi regret, — dar nu pentru autorul 
ei. Ce-i drept, problematica tragicului nu este 
o temă la îndemina oricui ; e adevărat că miș
carea intelectului în sfera ideilor generale nece
sită o pregătire filozofică serioasă, ți că e de
parte de a fi un simplu „sport intelectual" pen
tru care cineva ar putea sd se „antreneze" ușor, 
consultind dicționare de termeni sau izvoare de 
mina a doua. Or, cronicarii noștri de azi, cu 
foarte pufine excepții, din păcate, scriu mai 
ales despre autori care nu le pun astfel de pro
bleme, care — intr-un fel sau altul — le pot 
oferi o mică anecdotă, și despre o seamă de cărți 
pe care le transformă ei însi$i in pretext anec
dotic : — oare actul critic n-a devenit un fel de 
succedaneu narativ ? n-avem chiar critici de 
poezie care ..povestesc" subiectul unui poem li
ric, cu o rivnă de premîanțî la Limba Română ?

Fără îndoială, cartea lui Gabriel Liiceanu poate 
sâ-! înspâiminie pe asemenea critici „slabi de 
înger" prin nivelul ei teoretic, prin seriozitatea 
cercetării, prin originalitatea ideilor, — tot atltea 
calități care resping lectura improvizată, mare 
amatoare de Improvizații literare. E o carte care 
obligă la efort intelectual susținut, eu totul de
ranjant pentru comoditatea unei gindiri leneșe. 
Virtuțile ei majore se situează inafara climatului 
intelectual călduț, hrănii eu lecturi superficiale, 
eu răsfoirea grăbită a lummelor filozofice • ele 
se recunosc abia într-o sferă ■ lecturii de spe
cialitate, pe cit de substanțială, pe atit de îndrăz
neață, efectuată de pe poziții personale (aț putea 
să vorbesc aici chiar despre un parti-pris al fi
șelor de lectură, care țin locul unei simple biblio
grafii, la finele cdrțit) ți intr-o zonă in care me
ditația la obiect, lulnd „pe cont propriu" pro
blematica tragicului, are șansa de a fi cristalizat 
intr-o concepție originală. Și atunci, mă întreb : 
oare o „teorie a tropicului", prima — după cite 
știu — elaborată la noi. nu merita sâ trezească 
din dulcea lor amorțire atitea spirite în căutare 
de contribuții specific românești de valoare ?

Ca unul care, in tinerețe, m-am ocupat de a- 
ceeați problemă (teza mea de licență în Filozofia 
Culturii se intitula „Tragic ți demonic"), mărtu
risesc că nu sunt de acord cu „teoria tragicului", 
ața cum o fundează Gabriel Liiceanu în subca
pitolul determinarea tragicului In limitele geo
grafiei ființei", simburele ideatic al întregii cărți. 
Dar, dincolo de acest dezacord teoretic, nu pot 
să nu admir rigoarea gindirii sale, fundamenta
rea aproape more geometrico a noțiunii de tra
gic : o gindire in care claritatea și precizia ide
ilor, forța argumentării, eleganța expresiei și 
vibrația intelectuală converg fericit pentru a în
chega un text filozofic dens și limpid. In același 
timp, dacă e vorba să utilizeze sugestiva expresie 
a criticului Gelu lonescu, nu pot să nu dau ca 
exemplu de adevărat „roman al lecturii" partea 
a doua a cărții lui Gabriel Liiceanu, aceea in 
care Nietzsche este supus, pe rind, unei lecturi 
ontologice ți, apoi, unei lecturi hermeneutice, 
iar — după aceea — diverși topoi ai culturii 
mediteramene — de la parabola ,Jialui risipitor" 
pină la „corabia beată" a lui Rimbaud — 
sunt citiți cu o mare prospețime a ochiului și cu 
un farmec aparte al rostirii. La urma urmelor, 
chiar pentru cititorul care cunoaște problematica 
tragicului doar „din auzite", dar nu este lipsit de 
agerimea de minte necesară parcurgerii în adine 
a unui text teoretic, paginile acestei cărți sunt 
incitante datorită tonului ferm in care sunt 
scrise, siguranței cu care sunt formulate opiniile 
personale.

Pe fondul — și în pofida —unei absențe de la 
datorie (regretabilă, dar vai ! explicabilă) a cro
nicarilor noștri, mulți și de tot felul, cartea lui 
Gabriel Liiceanu rămtne, incontestabil, o pre
zență. Personal, îmi rezerv nu dreptul, ci dat' 
ria de a stirni nisipul unui pustiu...



tinerețea clasicilor

ion iuca caragiale
Conștiința socială

spiritul creației
entru multi contemporani imaginea P marelui scriitor era cea a unui indi
ferent sub raportul idealului social. 
Gherea însuși, critic atit de pătrunză
tor al teatrului caragialian și prieten 

apropiat al dramaturgului, a acreditat o aseme
nea idee in cunoscutul său studiu plin de altfel 
de sugestii fertile. Criticul socialist, militant 
deschis pentru o atitudine socială explicită și 
fermă, regreta că in scrisul lui Caragiale „nu 
se simte nici amărăciunea, nici revolta... și de 
aceea rîsul lui nu poate să aibă acea adinei 
seriozitate, acea mare Însemnătate socială pe 
care ar putea să o aibă, dacă autorul nostru ar 
ride cu același talent, dar pătruns de un ideal 
social înalt". §i mai departe : „Dl Caragiale e 
indiferent in materie de politică socială ; el 
n-are acel înalt ideal trebuincios, ceea ce scade 
în parte însemnătatea satirei sale“. De o per
fectă bunăcredință, aceste observații ale lui 
Gherea sînt. în realitate, evidente injustiții față 
de un autor care și-a extras partea covîrșitoare 
a operei sale din realitatea imediată pe care o 
oglindește în spiritul deplinei verosimilități. 
Avea, de aceea, dreptate Ibrăileanu, contestind 
indiferența și absența idealului social și demon- 
stiind că autorul Scrisorii pierdute este „cel 
mai mare istoric al epocii dintre 1870—1900“ și 
care „a aruncat asupra realității noastre sociale 
privirea cea mai sigură, cea mai scrutătoare și 
cea mai pătrunzătoare**.  Dar „indiferența" cara- 
gialiană, acceptată și de alțl experți. trebuie să 
fi fost urmarea unei erori de apreciere psiho
logică. adică o asimilare a obiectivitătii, a dis
tanței suverane față de obiect, ca absenta ati
tudinii. Umorul suprem al scriitorului a fost 
identificat cu lipsa combativității pentru o 
cauză, ceea ce era. iarăși, o eroare, căci această 
cauză trebui^ căutată tocmai într-un ideal 
foarte înalt, ce depășește un program efemer, 
circumscriindu-se în sfera unui umanism eman
cipat de tutelă și de sloganuri, așa de frec
vente în epoca de după I860, atît de fierbinte 
în inovații de doctrină. De aceea are multă 
dreptate Ibrăileanu cînd, în. Spiritul critic in 
cultura românească. încadrează pe Caragiale, ca 
și pe Eminescu (deși credem că situația celor 
doi diferă) în „critica socială extremă", alături 
de socialiști. Altfel spus, Caragiale depășește 
programul ideologiei liberale ori conservatoare, 
dominante în epocă. afiliindu-se spiritualității 
populare (în care intrau și socialiștii) care, prin 
faptul câ reprezintă cele mai largi și cele mai 
legitime aspirații, tind, ele însele, prin aceasta, 
spre un înalt grad de obiectivitate.

Afirmasem că I. L. Caragiale este un autor al 
contemporaneităției, opera sa este inspirau de 
contextul social, de evenimentele și de umani
tatea vremii pe care a trăit-o. N-a uzat de fan
tezie, deși imaginația nu-i lipsea : ..Simt enorm 
și văd monstruos**,  a declarat o dată, iar unele 
din scrierile sale precum poveștile și pavelele 
psihologice o atestă. “N-a foot fascinai ae men
talitatea romantică ilustrată de ..laudatio te*n-  
poris actîa și nu și-a proiectat eroi și den ine 
intr-o perspectivă nebuloasă. Materia primă a 
operei sale o constituia realitatea imediată, ața 
cum s-a intimplat totdeauna in cazul marilor 
scriitori realiști. Și este, desigur, la Indemina 
oricărui comentator să demonstreze adincimea 
conștiinței sociale a scriitorului aducind probe 
din publicistica sa, inspirată, și nu se putea alt
fel, din cele mai acute probleme ale vremii. 
Sint, de asemenea, evidente probele furnizate 
de schițe precum Arendașul român, in care 
scriitorul „indiferent" ia apărarea celei mai 
oropsite categorii a vieții sociale românești a 
veacului trecut, pentru care dovedește nu nu
mai cea mai largă comprehensiune dar și cea 
mai umană compasiune, ceea ce este cu totiil 
elocvent pentru un scriitor care-și reprima, 
programatic, sentimentalismul, față de care pro
punea o „onorabilă distanță**.  Dar proba cea 
mai decisivă, prin care scriitorul își divulgă 
credințele sociale este reacția fața de eveni
mentele lui 1907. Departe de țară, autorul Nă
pastei vibrează profund la represiunea sălbatecă 
dezlănțuită de autoritățile burghezo-moșierești, 
luind apărarea miilor de Ioni la nefericirea că
rora se întristase încă dinainte (interesant că 
țăranii din scrisul său se numesc Ion : In 
Arendașul român, Năpasta, Bietul Ion, fapt 
semnificativ pentru solidaritatea cu ei a mare
lui Ion Luca). Pamfletul 1901 din primăvară 
pină-n toamnă, publicat chiar în toiul singeroa- 
selor evenimente în ziarul vienez Die Zeit, este 
cea mai convingătoare probă a atașamentului 
față de această categorie socială și a adeziunii 
sale față de idealurile de egalitate socială, de 
omenie și de dreptate.

Dacă faptele de mai sus sînt probante prin ele 
Insele, râmîne de demonstrat în ce măsură cele
lalte scrieri, adică teatrul său comic, exprimă, 
desigur indirect, o conștiință socială. Am și în
cercat să sugerăm evidența acestui adevăr toc
mai prin ceea ce 1 s-a reproșat ca limită, ca 
„absență a unui ideal social mai înalt", adică 
prin disponibilitatea de obiectivare superioară a 
scriitorului. Altfel spus, doza de veridicitate a 
celor comunicate, prin însuși faptul că autorul 
vede totul de la o mare înălțime, iese sporiți 
Căci totdeauna subiectivitatea. chiar cea mai 
acceptabilă sub raport moral, limitează perspec
tiva care, în mod ideal, trebuie să fie cea^abso- 
lută. Cînd dramaturgul, ezitînd între a da ciștig 
de cauză în obținerea scaunului de deputat lui 
Catavencu sau Farfuridi, găsește, după luni de 
căutare, soluția cu Dandanache. o sinteză a ce
lor doi („mai prost decit Farfuridi și mai ca
nalie decît Cațavencu"). el nu exprimă numai 
o opțiune artistică, cî, implicit, una socială- Ața 
cum se știe, conflictul din Scrisoarea pierduta 
se petrece în legătură cu un eveniment „arză
tor la ordinea zilei**  și anume revizuirea consti
tuției preconizată de partidul liberal și compor- 
tind, Odată CU dizolvarea corpurilor legiuitoare, 
alegeri generale noi. Protagoniștii sînt, nu asa 
cum se spune de regulă, conservatori și liberali 
ci partizani, mai deciși sau mai rezervați ai re
formei constituționale. Desigur, autorul nu s-a 
afiliat niciuneia din cele două categorii, ridi- 
culizîndu-le pe amindouă. Dar ridiculizarea nu 
s-a produs, niciodată, în absența unei conștiințe 
sociale, mai afirmată sau mai disimulată, n-are 
importanță. Faptul în sine că marele artist n-a 
găsit, în- societatea înaltă a vremii, precum și 
în ierarhia administrativă, nici un punct de re
per etic, nu este, în sine, o atitudine ? Iar în 
împrejurările lui 1907 opțiunile, dar mai ales 
convingerile sale demofile, antiburgheze și anti- 
boierești — proba conștiinței sociale a scriito
rului — ies deasupra oricărui echivoc.

Pompiliu Mareea

Lumi și esențe
pcalr 
lui o

fost Caragiale un filozof, se 
extrage ca atare din opera 
idee unitară despre univers ? In 
înțelesul didactic, se înțelege cd nu 
putea fi. intrucit. informat pe apu

cate, de la Eminescu. era de părere că Scho
penhauer ți Kant ar fi nițte „moftangii". Nu 
simpatiza cu omul înflăcărat, ca vorbirea 
ardentă ți era departe de acea teribilă m- 
flamare morală a lui Eminescu. A stat rn- 
totdeauna de o parte ți dacă s-a amestecat 
in politică, a fost din acel demon nepedepsit 
al cunoațterii șj al ironiei sub formele cele 
mai pătrunzătoare. Caragiale era aa spirit de 
„dix-hnitteme". an ilumirât tarrfio tnrt 
firi mn o aptitudine de apostol. Dar expre
sia e pretutindeni modernă.

Ornai era sesm^or. cmx end de 
senxaps grozave, «rea ra si se ins
truiesc!. fifrird prin tot QIsI de că-
Uforsd n toare »>oaerte, atent aproape 
urixni Le earfrhl jmot ta niBniuwtatr Mc 
parte lai. tn proza bsi Caragiale, se călăto
rește : n trenul,' cu brițea. cu trăsura. Insă 
artistul e străin, el desfășoară totul fără e- 
moție ca pe an _dc>a peew-. Impari ¥.I:*a:ea  
lui Caragiale stă in aceea el el este instruit 
și explici aceste narațiuni ra scopul de a ne 
clarifica ți pe noi. Proza ltd este proza des
pre călătorii a unul sedentar. Aceasta ar fi 
intita treaptă a operei lui l. L. Caragsale : 
instinctul migrației contemplat la rece. Au
torul are de găsit o judecată despre umani
tate, ți a găsit-a. Căutarea ei este repera- 
bilă in proze. Dar teatrul ? Aici instrucția e 
dată, mecanismul ți-a pierdut finețea lui 
inefabilă. Nici o emoție epistemică ■■ mai 
tulbură pe scriitor. Spațiile s-au mic forai m 
timpul (ți mai înainte se inchiseseri : va
goane, berărit, terase de restaurant) ți s-an 
închis (bufet, frizerie) („D’ale Carnavalului-), 
orațul provincial („O scrisoare pierdută"), 
camera vetustă („Conu Leonida față cu trac
țiunea").

De altfel, omenirea acestui ..teatru" e fan
tastă. visătoare, iubește mistificația, artifi
ciul, surprizele, ..lucrătura", t rd ie ; te, într-un 
curint, in voite lumi fictive. Stimabilă, in 
fond, această complicată stare se prâbuțețte 
cind esența neagă suprafața, ucide masca ți 
pirjolețte orgoliul sub focul tare al clasifică
rii. Personajul comic e un palimpsest a că
rui scriere dinții se arată la cea mai ușoară 
ștergere a filei sufletețti.

La Caragiale toți viețuiesc in această com
plicitate a iluziilor, făcind din lumea come
diilor — copiată după naturi, o țară fantas
tică, steiftiană. Ceea ce izbețte la Caragiale 
este normalitatea superficială a cieții. Oa
menii citesc ziare, se urmăresc, fac intrigi, 
se bat pini la singe ți „pupat piața ende- 
pendenței". mânincă. beau. Nimic aberant au 
pare a-i tulbura. Insă îndărătul acestei nor- 
malități suflă vintul pustiului, fiindcă min
țile sînt golite, raționamentul are o impeca
bilă ilogicitate. veracitatea se înconjoară de 
o duzind de ipoteze. Figura lumi*  caragia- 
lești este irit abilitatea. .

De altfel. unitatea acestei fărimîțate 
utopii e învederată. Lumii voia forjor 
U corespunde umanitatea presei. Repor
terul, eu prototipul in Caracudi. este 
această zeitate a informației, a noatdfii. a 
știrilor, in fine, a neîntreruptei sncestigațn. 
Nu o dată Caragiale ți-a revărsat acizu asu
pra Tiarelor contemporane eu eL Oare numai 
dintr-o superiori tale de gazetar cu aptitu
dine scriitoricească ? Presa rmit e. in to
pografia lumilor caragialețti, agentul mtsti- 
ficației. Ea întrețină iluzia fi exhortează ia 
fapte fără cuget, ea ucide adevărul asupra 
lumii obiective fi o înconjoară de o ceată 
groasă. Nimeni de la el pină azi n-a pictai 
mai subtil această manie a comentariului 
facțios. tipici ziaristicii crema de atunci. 
Cinei ziare, cinci partale. cinci versiuni — 
aceasta este ideea foarte modernă despre 
adevăr a lui Caragiale. Și nn este numai 
atit — insă fi stilurile sini schimbătoare, 
semn că ziaristul e o puri expresie a tatei 
ideologii carț se exprimă in el aproape me
canic. Presa e, la Caragiale, mitologia lumii 
utopice.

Dar urbea ? Ea este locuită ți condu
să de funcționari. Nu e oorba numai de 
amploaiatul fără importanță, de omul umil 
care iți pune speranța in „două loturi", nici 
de pensionarul speriat de „revuluție". „Func
ționar*  e fi Tipătescu, e ți Trahanache. la 
fel ca ți Nae Cațavencu sau „dipolatul*  Dan
danache. Toți sînt o expresie a unei legi 
străine, sint niște mecanisme care funcțio
nează fără a hotărî singuri, deți au această 
profundă iluzie, a puterii proprii de a de
cide.
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Artwr Silvestri

In imagini și

cbeia*.  aceexbi rxporițir * fam pmfatMâ ta t—br 
ml teatrala! Oin Weimar, Orcpi ^re£aș* a ta pre
miera Uia seara da 11 septembrie W«. eu piesa 
U)al*  earna ral ului**.  Venind s*-l  taJailaoae pubU- 
cnM pe autorul pe rare repumsa meinnțta fl taene 
pe afișele sala, „prefața" la speaaralni preprln-izia 
e-eia ■■ numai aunoetera nrreenri tnirbrM ta aaU; 
d demenscra, Implicit, ta ritmatul ta caro «ini atit 
de rtl șl pretutladenl prezente rm^ .-ațiile lui 
Gambe p ScbUler la dersoltaren leatrnlm clasic 
german, că numai peste etkesa derenH do la ei, 
ta epatml tâa spiritual, raragiile aven aâ fie un 
mare prametnr al teatrului modem enropean.

★Canextad grafic mOrtunl Mseran, aspecte cam 
privesc „realitatea leatrală" la Caragiale, dar 
transfigurate ta inftnjiaiea da lpevtaxe ale terito
riului pi epocii earagialeștL expoziția m sUesie — 
eu aHe cuvinte — sâ restituie, tocmai, unitatea fl- 
reaseb a conviețuirii, tntr-o l’XKA naiwă. a ha
rului regizoral șl aetorlemc, a rirtatUer gren ega
la bila — de LUniSeitor, cit si a gem ului dramatic 
eara Ineanuneaxâ fruntea origin&in!al creator; firi 
a omite alei talentul cronicarului teatral, dublat 
de percutanta intuiție a glndltornlul. Traaeul aces
tei experirate biografice, proiectat !n imagini, in- 
trochipeazi sintetic chipul OUILU DE TE1TBU 
COMPLET CAKE A FOST, la vremea lui, Caragiale.

Postfața expoziției are drept temi, perioada ber
lin ezi a scriitorului. Peisajul local apare In reda
rea existenței de la acel Început de secol, cind 
prietenia lui Caragiale ca Paul Zarifopol (aflat 
atud la Leipzig) devine foarte strinsg. Pentru cA 
schimbul de scrisori dintre cei dai prieteni, purtat 
a cola, contribuie la reconstituirea atmosferei, prin 
det^UJe grafice ale epistolelor, ca șl prin cârțUe 
poștale ilustrate. Una dintre cărțile poștale, adre- 
■ată unui prieten din țari, reproduce istorica Ale- 
xanderplatz. Pe fundalul acesteia sint reconstituite 
dani principale momente: unu! amintește de o 
ultimă s ir*  dan ie a dramaturgului de a scrie o 
noul piesă „Titirci, Sottrescu & Cle". Beneficiind 
de faptul câ singurul caiet — manuscris — (restul 
pierdute) se aflâ la Muzeul literaturii române, a- 
crsta a fost „râsfoit*  anume pentru public, pagi
nile demonstrind reluarea vechilor personaje, schi
țarea actelor I șl al II-lea ale piesei. Celâialt im
portant moment ține de atitudinea pamfletarului.

Aspecte ale construcției
dramatice în comedii

t
ehnica dramatică a autorului Scrisorii 
pierdute — iată, dacă trecem cu ve
derea elogiile fugitive și mai mult sau 
mai puțin convenționale, o problemă 
neglijată aproape complet de comenta

torii scrisului său.1 Aprecierea din 1885 a lui 
Titu Maioroscu, eemnalind în comediile lui Ca- 
r^giaJe „multă cunoștință a artei dramatice", 
n-a primit pină acum sprijinul unor demonstra
ții aplicate. Lucru cu atit mai regretabil, cu cit 
este vorba de un aspect al înzestrării scriitoru
lui umbrit intr-c măsură Însemnată de vechea 
noastră obișnuință cu opera. Cine mai percepe 
astăzi, ca in vremea premierelor absolute, știința 
dramaturgului de a trezi și întreține curiozita
tea, de a crea suspensii și a rezerva surprize, 
de a produce lovituri de teatru, cînd aproapa 
orice ins care pășește în sala de spectacol cu
noaște piesa pe dinafară ? Situația realmente 
stranie, în care privitorul avizat l-ar putea in
vidia sincer pe cel total neprevenit, mai apt de
cit el să surprindă și să guste unele elemente 
ale sintezei artistice, și nu dintre cele mai puțin 
importante.

Interesul lui Caragiale față de problemele 
construcției dramatice, privite sub aspectul lor 
pur tehnic, este consecința firească a marii aten
ții ce li s-a acordat lntr-o lungă perioadă a se
colului trecut, cînd comediografii de succes ai 
vremii, în frunte cu cei francezi (Scribe, La- 
biche. Victorien Sardou), se afirmau mai presus 
de orice ca niște foarte abili artizani, stăpînind 
fără greș toate secretele meseriei, și cînd cri
tica dramatică, prin Jules Janin și prin alți ex
ponent! cu autoritate, mergea în prețuirea piesei 
..bine construite" pină la o veritabilă fetișizare 
a ei. Considerațiile directe ale lui Caragiale asu
pra domeniului în discuție sint puține, dar reve
latoare. La Berlin. în Interviul acordat tînărului 
publicist ardelean Horia Petra-Petreseu. scriito
rul (preocupat la acea dată de proiectul come
diei Titireă, Sotircsca & c-ia) sublinia CU insis
tență imperativul menținerii neslăbite a Intere
sului („Trebuie Să-ți ții publicul cu răsuflarea 
reținută, intr-c comedie, să-1 duci din emoție în 
emoție" ; „Publicul care să-i dai ghionturi, ca 
să spun așa... Cind iese din teatru să ae în
trebe : ^.Ce a fost asta, nene ?“), abordind In 
același spirit unele chestiuni de tehnică a expo
ziției. rum ar fi .regizarea intrărilor în scenă 
(..Și să pregătești terenuL Să-i vorbești de 
Tache. de Mache. ș! cind apar aceștia pe scenă 
— să-și zică plin de satisfacție : Lată-I ’ Aces- 
ta-i T^ache ’ îl cunosc eu prea bine !“) și impor
tanța decisivă a primei ridicări de cortină (..De 
la început stimă de multe ori soarta unei piese 
teatrale. După cum e începutul, andante ua 
rMbrio. au se predispune gi publicul pentru 
arenele viitoare^.

Este suficient să ne fixăm Mențin aaupra expo
ziției la O noapte fnrtnMaaă șa asupra aceleia a 
Seri «arii pierdate spre a observa cită ingeniozi
tate tehnica gi mai ales c* ’.A știință a scensa ” aJlâ 

trate iatr-un spațiu rertrla*.  Realizarea 
r-j-. evpoztț:! onnsrtuie. după op’nia spe-
--trl c -rr — rlrai test al iaatasir.îa:’ teatral*  
Sspxia âf * fi aa«rr<ii=r£ arSartd

țxra MainMM3=<£*.  •■mania conține te CP
inevitabil O bni Anrră de artificiu. Să ne măr
ginim a a Ihiitra prin supliciul impus confiden- 
ți’.or. obli piti să asculte cu răbdare — din ne
voia informării publicului — ceea ce de fapt. In 

propriei Jor funcții, s-ar fi cuvenit să 
șt * d*  frr-It Greutatea cea mare este, așadar, 
de a împetmn expoziției o țintă firească : ,.ex- 
paz-țih cea mac bură va fi aceea care nu va 
z ca aerrJ de a fi o expoziție* 1. Cum trece 
Cwașiale acest dificil oxameix in cadrul primei 

rerri _• Expozi: NspțH furtunasse noate
fi cv -v—' rU. pornind de la faptul
ci — în vâri-? —a iis-â a piesei, ană rută in

H7S numerele 7 și 8 — 
e-i. tihio-j dtdiact : convorbirea din-
z-» J_— și I pingea cu (scenele
I—m •A-ifr.-'j.a in aer Kber. cei doi jezind
pe o ’-a> 'j in fsț^ ch-restegiriet Conceperea 
expoz ca o entitate deosebită și modul reali-

dincolo de ele
AJd serie al re^ixftnrlul «1M7, - din primâvarâ 
ptaâ ta iMoal*  lpabtkdndn-1, cum se știe, In ga
leta Zen-). Frlmhiiânie din țară, ca |1 rtec-
M anirolnlod. fac •hleciuj corespomlenței rn prir- 
seob eeofrap — Vlahatâ, Detavrancea. Acum, la 
r-ti H da aal de la râs coal ele din 1M7, înțelegem 
mad siriei aMtniu] biografic Uusirat, datorllâ CU-

ALșul premierei comediei ..O scrisoare pierdută" pe 
scena naționalului bucureștean (stingă) ; „Convorbiri 
livrare- din 1 februarie 1885 In care a fost publicată 

piesa.

Țintelor lui Tudor VLxnn: „Cind »e vor produce 
râs coaiele țârânești din 1JV7, revulsla din adine uri 
a (Arii adevArate, Caragiale va face Inel o dată 
rechizitoriul lumii lui, dar nu prin Imagine artis
tici, ci In forma analizei politice de o deosebită 
luciditate, In articolul „1907, din primăvară pină 
tn toamnă**.  Caragiale ne-a pus atunci In mină 
cheia operei sale, una din cele mai însemnate ale 
realismului european". (Tudor Vianu — „Cara- 
giale in literatura lumii").

Exponatele insistă asupra începuturilor, suprapu- 
nlndu-se In cazul lui Caragiale, cu Însăși descen
dența scriitorului ; relevă travaliul de traducător, 
care l-a șl adus o binemeritată izhindă In epocă. 
Manifestarea dramaturgului — in tripla Ipostază : a 
elaborării pieselor, a lecturilor Ia „Junimea" cit și 
a reprezentațiilor scenice — constituie, prin gru
pajele manuscriptice șl iconografice, centrul de 
greutate al expunerii. Sint remarrate astfel, ritmu
rile și formele energiei creatoare, tribulațiile eșecu
rilor, dar și cucerirea cu răbdare a gloriei cu care 
0 re compensează capodopera „O scrisoare pierdută".

Constandina Brezu 

zării ei atestă asimilarea locției Iul Scribe (dm 
opera căruia Caragiale tradusese, în 1878. La 
camaraderie). Principalul reper al filiației 11 
marchează folosirea conversației a două perso
naje ca mijloc de a le trece in revistă pe ce
lelalte și de a le fixa astfel locul în cadrul con
flictului potențial. Pe această schemă de efi
ciență verificată, suflul creator al lui Caragiale 
se manifestă plenar și liber. Stîlpii expoziției, 
care nu vor lipsi nici o clipă din scenă, sint 
Jupîn Dumitrache și Ipingescu. Rolul celui din
ții este de a povesti, al celuilalt — de a sti
mula narațiunea. Întrebările lui Ipingescu, In 
spiritul unei logici riguroase de polițist („Care 
bagabont ?“, „de unde știi că-i ba ga bont T*.  „De 
unde știi că era amploiat ?“ ș.a.m.d.), asigură 
progresul expunerii și extrag la momentul opor
tun toate dezvoltările necesare. Temele discu
ției, la o privire rapidă, se vădesc în număr de 
patru : 1. tema „ba ga bon tu lui", cu ideea conexă 
a primejdiei care amenință „onoarea de fami
list" a Juptnului ; 2. tema Chiriac-Veta, cu ideea 
securității conjugale garantate de „omul de în
credere" ; 3. tema Zițel, cu ideea disponibilității 
ei după divorț („Lac să fie, că broaște des
tule !“) ; 4. lectura articolului din Voce*  Patrio
tului Naționale, cu manifestarea unei admirații 
fără limite față de autor. E de remarcat că pla
nul geometric al expoziției nu ni se dezvăluia 
decît prin analiză, iar succesiunea temelor — 
deși riguros calculată — pare rodul unor tranzi
ții spontane. Prezența, de pildă, a lui Ghiță 
Tircădău pe lista celor rebeli la obligațiile găr
zii civice asigură în chipul cel mai firesc intro
ducerea in discuție a Zitei (..Om stricat, dom
nule ! Păi de ce am dezvorțat-o pe Zița de el, 
gindești ?**).  Arta scriitorului se face simțită si 
în modul de a estompa caracterul static al expo
ziției. Puținătatea mișcării scenice e compensată 
prin varietatea temelor discuției, prin interesul 
faptelor povestite si — lntr-o măsură aprecia-

„O scrisoare pierdută" u teatrul din Tampers — 
S-jedia — !n re<L* Iul RV-a .*/-rr-ndr^cu

hui — prfn votaoaea mis-rlri- evocata. CioojG 
c**'  •pEc.Uul închis aî . (mtimptarea de la
„lunion", apoi drumul pină In Dealul Spirii cu 
„moftangiul după noi“ ele.). In sfirșit. ceea ce
— cum spuneam la început — ne apare astăzi 
cu mai puțină claritate : expoziția conține o se
rie de „trepte" prin falsele informații pe care 
ni le oferă, trecute prin prisma deformantă a 
personajelor. „Bagabontul" hulit în scena I și 
publicistul admirat in scena a IV-a sînt una și 
aceeași persoană, dar asta n-o vom afla (dacă

ști—a dinainte 1) decît în cuprinsul actului 
I- O surpriza și mai intensă ne va produce (ar 
uebui să ne producă !) dezvăluirea adevăratelor 
relații dintre Veta si Chiriac. după ce despre 
cea dinții aflasem câ .jiu-l prea are la ochi 
buni" pe tejghetar. Expoziția ne plasează, ast
fel, sub cel mai autentic sigiliu caragialesc. in
tr-o lume a iluziilor tandra, a căror apropiată 
destrămare o pregătește, acid, autorul.

Cum se prezintă lucrurile in Scrisoarea pier
dută ? Expoziția înregistrează aici un spor apre
ciabil de dinamism și realizează mai deplin con
diția adecvării optime, adică aceea de a nu pă
rea o expoziție. Formula însăși e inedită. In 
Noaptea furtunoasă, convorbirea a două perso
naje aborda succesiv cîteva teme distincte. In 
Scrisoarea pierdută mai multe personaje abor
dează succesiv o temă unică : tema scrisorii. 
Cel dinții e Pristanda relatind reuniunea de Ia 
Cațavencu, al cărei martor neștiut fusese, căță
rat pe ulucile gardului. Narațiunea lui se între
rupe din lipsă de informații complete (deficitul 
acestora e un mijloc de atitare a curiozității : 
„Cine să fie ? Ce scrisoare ?“), introducînd insă 
ideea unei scrisori enigmatice — posibilă sursă 
de surprize electorale. Tema va fi reluată de 
Trahanache. din gura căruia aflăm textul inte
gral al scrisorii („Am citit-o de zece ori poate : 
o Știu pe dinafară !"). fără totuși a putea fi 
siguri de autenticitatea documentului, pe care
— ca spectatori neavizați — l-am putea crede 
și rodul unei „plastografii". Dubiile se vor ri
sipi prin abordarea temei de către Zoe. de Ia 
care vom afla și pretențiile Iui Cațavencu 
(..Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea, cu 
condiția să-1 asigurăm alegerea. Aminteri. pu
blică scrisoarea poimîine..."). Replica nemijlo
cită a lui Tipătescu („Lupta este desperată. 
Vrea să ne omoare, trebuie să-1 omorîm !...“) 
marchează, în fapt. încheierea expoziției : tabe
rele s-au definit cu claritate, miza conflictului 
de asemenea.

Prin comparație cu Noaptea furtunoasă, expo
ziția Scrisorii pierdute nl se pare mai apropiată 
de condiția veridicității totale. Unele deslușiri 
oferite lui Ipingescu de către Jupîn Dumitrache 
(,,Aș 1 de el nu mă sfiesc. (...) Atîta om de în
credere am...“) puteau să pară ușor tardive. în 
raport cu vechimea prezumată a amiciției celor 
doi. Nimic de acest fel in Scrisoarea pierdută, 
unde totul e subordonat nevoii de informare a 
personajelor, și nicidecum a celor din sală. Din
colo de aceasta, cele două expoziții ne apar în
rudite prin structura lor „muzicală", adică prin 
sugestiile de acest tip pe care le imnlicft în for
mula lor de construcție. Expoziția Nopții furtu
noase, prin fixarea citorva motive in vederea 
dezvoltării ulterioare, are aspectul unei aven
turi. Expoziția Scrisorii pierdute, prin tratarea 
succesivă a unui motiv unic de către mai multe 
instrumente, e o „temă cu variațiuni".

Șt. Cazimir
* Două excepții notabile : Anton Hoihan. Ci- 

teva reflexii în preajma „Scrisorii pierdute", in 
Opere, 3, Minerva, 1975, p. 181—188 ; V. Mindra, 
Structura situațiilor în comedia „O scrisoare 
pierdută**,  în Incursiuni în istoria dramaturgiei 
române, Minerva, 1971, p. 104—112.

2 Jacques Scherer, La dramaturgie classique «*n  
France, Paris, 1959, p. 59.
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