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1 leu

O solie 
de prietenie

și pace

d
imensiunile actualității In viata Internațiaui!*  
sînt realizate prin evenimente capabile să—i 
pună amprenta asupra întregii evoluții istorie» 
■ umanității. Apariția unor noi energii pe arena 
politică a fost, încă de Ia începutul secolnlni. re«a- 

nnscută In chip de factor hot&rîtor al progresalei laterie. 
adăugind epocii noastre unele trăsături rare a dictiai fată 
do toate cele dinainte. în primul rind. creolul revelațiilor 
naționale și sociale, eum il numea Malraux. scaaMir*  
apariția. în cadrul comunității internaționale, a imt vuia 
Interesate direct in crearea unui climat de justiție 
echitate. Aceste deziderate sînt promox ate canstam de tara 
noastră, fiind un element principial de politică extero*  8 
României. Prin vocea autorizată șl reprezentativă a pre
ședintelui României socialiste, au fost reiterate »■■«*■<  
voința noastră de a construi nn climat interaatlaaai *s  
colaborare cu toate țările lumii, încrederea papara*ai  
român și a statului nostru in rapacitatea «anulai 4e a-4 
asigura un viitor de prosperitate si pare Partirîparea Urii 
noastre la activitățile și reuniunile «latrine uraliaiaie ■ 
exprimat tocmii aprecierea partidului nostru r*  Urile iu 
curs de dezvoltare constituie a realitate m atari a huaaH 
de azi. un factor de progres pe calea înfloririi nani cli
mat de colaborarea activă in viața interna ti ««aia. tair-ai 
pe respectarea independentei «i a «veranitâiH ftecOrta 
sfat. Vizitele tovarășului Ceaase-w*w  in diferH*  țărt
ale lumii au fost de flecare data orile iul ■fî»iM*rii  paiâfltati 
externe a României, caracterizai*  prin »«■ ti efica
citate. manifestîad încredere in netncierilr dewkise. tai 

1 mate de voința de a depiti impasurile iu rare «r mai 
gftseste uneori viața internațională. Frv-Migfal nerwiaaal al 
președintelui român a adus de flecare dată o ■•<*  «te au
toritate în documentele adoptate, constituind an element 
Important în realizarea continuității unor rrlatii nit de 
supuse diferitelor ocurențe din viata internaționali. 
România arc astăzi prieteni buni și st rari pe toate cooti- 
nrntele, prestigiul său extern se află la cole laimagiaaMle 
In trecut. Activitatea neohnsită a «ecrelarulai feoenl al 
partidului, președintele tării, tovarășa! Nlcolae Ceac«e«eu. 
prezența noastră in foite forurile m nod iile, suriiniad 
eauxa păcii, a progresului și bunăstării tuturor Matalw. 
capacitatea economiei românești de a partirlna la schim
burile de bunuri și Ia cooperarea Internațională, iată ritm a 
elemente ce asigură prestigiul de a*t*zi  al țării ooaote*..  
locul său respectat intre celelalte state ale IsmiL

Noua vizită a tavarăaaiai Ntcolaa? Cm aurim ta Afr»ra 
se înscrie in acest context preligia*  de iniliaaivr narile 
sa promoveze iacă a dată Irăsăiurile fnodanuentaln șa să 
confirme justețea orientărilor dia furii tic*  extern*  a Inte
rnei. Lumea de astăzi rnnnaMe • nrrie de probiewe a căror 
rezolvare Impune reunirea efort ori tac politice. ABptaarra 
problemelor economi re face necesară o onn*  ordine ee*-  
nomici, evclurind lipsa de echitate iot re «Catete den of
tate și cele in curs de dezvoltare. Este vitală promovarea 
unor schimburi internaționale bazate pe interes mut trai, 
care se disting in primul rind prin stabilitate, făcind im
posibil jocul liber al manevrelor de culise, perpetuarra 
exploatării celor mai săraci de către cei mai bogați. Mili
tantă activă pentru o nouă ordine economică, țara noastră 
a urmărit constant înscrierea acestor deziderate In toate 
relațiile sale. Destinul nostru este legat de promovarea 
echității $1 a unor noi raporturi intre popoare. Sin tem de 
partea progresului, alături de ziua de miine a istoriei 
universale, in rind eu toate statele ce au scuturat jugul 
dominației străine și au pășit pe calea afirmării anei 
Identități proprii și a unei dezvoltări economice ți seriale 
de sine stătătoare. De acera, cuvintele de înaltă apreciere 
la adresa soliei de paee și colaborare a poporului român, 
adresate încă din primele zile ale vizitei in Africa, răs
pund orientării adinei a politicii noastre externe, atit din 
punct de vedere politic, cit și din cel economic, recoDes
cind o coordonată permanentă a activității noastre externe. 
România are in Africa prieteni vechi șl ssainrniea. Intre 
cele două războaie mondiale ne-im aflat printre statele 
care și-au ridicai glasul împotriva agresiunii fasciste pe 
continentul african, iar mai recent am sprijinit materiali
cește și din punct de vedere politic lupta de eliberare a 
popoarelor de sub dominație colonialistă, fiind printre 
primii care am deschis larg porțile colaborării industriale 
șt ale construcției economice cu țările ce și-au cucerit de 
curînd independența, asistinda-le în efori uri le lor de tre
cere spre o economie armonioasă și dinamică. Este vorba 
de realizarea interesului mutual, vizitele pre«cdintclni 
român înscriîndu-se pe linia inițiativelor sale de promo
vare si diversificare a schimburilor, de asigurare a tuturor 
posibilităților de afirmare a economiei românești pe arena 
mondială. Prietenia nu înseamnă numai sentimente fru
moase, ci lupta comună pentru dezvoltare, sprijin reciproc, 
crearea unor posibilități noi de bunăstare și progres. Ori- 
cit ar părea de paradoxal, cunoașterea mai bună a șan
selor de colaborare, negocierile directe intre șeful statului 
român și conducătorii de stat africani, departe, in țările 
unui continent încărcat de exotism, reprezintă o sursă 
trainică a dezvoltării economice interne, demonstrind încă 
o dată legătura dialectică intre cele două laturi ale poli
ticii partidului nostru. Economiile naționale sînt astăzi 
determinate de amploarea piețelor, de libera circulație a 
Informației tehnologice, de prestigiul produselor și de 
atiția factori Internaționali. Este de neconceput o reală 
expansiune industrială pe plan național, fără un comerț 
exterior bogat, fără trainice relații cu toate țările lumii.

Luceafărul
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r.sțion&â*  s: î s--. - '• t-w* ‘.. rj*e  -r -1 3:----
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spiât. worcoiâ’oe :»-< »«» -^rk*ci  -a 
cor/.ercporîri te -_'e«c r ~. r? :z r*  s*̂_  ~ <*
ir.tr-un fapt cvrrpitx și_ paradoxal, din ce
ir ce maj ură tar

îr. car-; socacâ^i de azi. ri~=_
aus’.ire că e p»r?^rw. :a rimă
SJ71. că cj ex'Li .--ra ;-_â--.~-rea 
dîc^ii maj vertg «ax; rrai r-:e. Eîie ra <â 
spo.-rf ?A . re» .. . r^ p- ca.-e a i-„ In »- 
c^aji «-x*:*.Lru  ca *:
a!:ă tari. c>u c ar,*r::e  rr:x-„e. rie-
r.igrir-'» =? r'.rjtiek ea’^r..’. de
tre z>i:r.E: c-r rvsir.p a: _rea — rri-
tid, âa&igrâr ri ~5Tsî:e p^ferate m
ur. -7-T jaJrzre . pe r 3. .

OââTl cu afirmarea ra'aor?: rr-rs-;.rr. L c.-a:_-a 
rorr=7.ă a trăit maic? 5X^er-.e.“-Ts-^ a> a-
ce=:t<-la De șar.iâ .?‘;o-.-.ră <-a_: b-rrara: ‘.r_Kă --- 
mai bpereîe >ar.ve“.:’^>r arLs'j vxa’
mersul: :-.a.r.îe. spre prt-g-e? s: Ser. : ‘are ar 
țir-.i. Deoâir^ce <tg^r ^sr= l* J-rrra : opc-$le . 
Io roase și d arable cr.i patr.^t.-re. Căn
V3!oar€£ a.- oțx-re — ir re>e in â 1-.*̂  - 
deaar.a —a: r.
st-iÎLic '-ra ~-e ra-c o ii re a £*x.e-
rat-L. căreia • apiri-.e rrea'.cro.. ’Ar*,
patriei autorului. O epoca vomește lrrr„; pre-

Alexandru Papilîan
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• 2sa_„- -4_ - • a .1 t*r*jora
Bev 9iaen~ a <csnaeAaă : a Miruri <xatie*hrr*aa  
c « rvaa a _C»—«î kt iauiae ia m-
wa Se an*  • Articuî^ ic « Mirrea l®r<wta»ca

• ftatoa L tx*ne  a ?r.iia s«r
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statornicie
Gna ta-a OM, paaaaMa 
wtanrtaa, sfiala 
b«i-gâ*a  ca bai^âra 
■aaâ ca vatră.
ți i-o ribaMM uanea rec*,  «ia p^tra f

Ta-aa om.
te otaa.
da cita ori na nostea. 
da ote an ama.

in m* taănațb 
ca grin

Cm* na ti-o țârului tindele 
ți au ți-a dvs ia gură murindele 
fruct cu buci, 
camoaicâturâ cu cumenicâtură 
ți n-a suațirt vorbă dulce in gură 1

In palmele țăranului 
aduni virsta de aur a anului, 
in loc de cununi 
ceri pentru setea omului 
strălimpezi fintini

Scrisoare 
unuitinăr 
prieten

Fârâ crez uman arta
râmîne un fluture cu aripi scuturate

n cei 50 de ani ai mei de activitate li
terară nu patine pațjini am scris des
pre scriitori care mai erau prezenți in
tre noi numai prin opera lor. despre 
autori din generația care mă preceda 

— cea dintre cele două războaie mondiale — 
despre cei din generația mea — cea din timpul 
șz din epoca postbelică — ori despre tinerii a 
căror aureolă se schița la orizont Aceasta fără 
a mă pretinde un critic cit mai aurind un cro
nicar literar ori un observator dornic să accen
tueze ceea ce merită, ori se cere pus in valoare.

Citeodată in vitregia timpului a fost nevoie de 
arest lucru ch’ar privitor la clasicii de mult a- 
flati in panteonul nemuririi ți chiar la clasic 
cit in viață. Dar să lăsăm aceasta. Acele tim
puri au trecut. Iar propria mea generație, măcar 
unii dintre ei. ar trebui să recunoască că am

avut, in ceea ce-i pnvețte. o mind bund. Cet 
care au luat-o razna e dalorifd fie vremurilor 
tulburi dinaintea ?i din timoul celui de-al doi
lea război mondial, fie înclinațiilor ți râzăcinior 
lor proprii, neinfelegind încotro te îndreaptă po
porul în frunte cu PCR ți pe ce drum oa 
merge, nici înainte, nici după 23 Auaust 1944 
deși semne ar fi avut destule, și nu s-ar putea 
spune că nu ar fi avut unii talent, ca să se ua- 
lorifice.

Ape tulburi au mai continuat sd apară ți 
după eliberare, unii- neințeleqind că riurile mari 
ale istoriei au drumul hotărit ți că tulbureala e

Mihai Beniuc
Continuare in pag. a 6-a

Cine la rădăcinile tale n-a umblat 
și frumusețea nu l-a săturat 
sclipire cu sclipire 
jertfe dintre cele mai scumpe 
ți n-a simțit cum pieptul de răsărituri 

i se umple î

Prin tine, 
am fost și sîntem in istorie 
pămint — 
lumină fără întrerupere — 
memorie.

Cine nu ți-a băut din aburi înălțimea 
cu geana 

intru iubirea dintre Manole și Ana, 
cine nu te cunoaște, pâmintule 
viteazule, sfintule,

Casă ne eșli — 
inaltâ alcătuire — 
de munți și de ape, de 
mănoase cimpii 
și mai ales trainica, 
nepieritoare iubire.

Florin Costinescu
\J

Scriitorii 
și Festivalul 

Cintarea României
Eugen Jebeleanu
^4rena

• '-r- 2 ..Sînt su-

P
t-T' 2-Z î-î.__ :: meu“ nu au
pev.-.r^ soar o vs'.oar> simbolică.

txar-â c pt=rT.*u".er. ‘,ă a con^tiln- 
Lr: ‘..r-.TrdișoZjbil legată de 

•.■-*■=  7- \-re-5—-ai fruir.ușeîe, entu-
r s‘ i.' — ■» spus — solidaritate

-i r t-. it? de azi și de
*£*■**. •• i -.-‘a d:r‘o-deauna sufletul 

.-'jir. t-f./n, s-a exprimat
r-<• 7-- • începind cu

xninefTSTLn pinâ la cei ..patru e-
- -. - î «ecoiuluj nostru : Ar-

. b -yria. barirj p Blaga.
>=.- j ;<xj ne-«u lăsat ..o
_7-- e-i _• laMcre de miere" și o dulce aple- 

■L*  j hk e» drvir.e in patrie-* . nu este
- . 7 iL-.-.irMt că senarii de azi, indift-
rv*--'  ea rr.aj limpede In minte rostul
c< .1. 7*:  ta.- -?-r păm nl și In societate.

£.$*?.  as o 53“pentru scriitorul de
~3 a-jot? trăj jj ere*  t.n acest „miez de ev a- 

«r ar-, ră ooaie £j cs#1*și  implicat di- 
-- soeetat-uk^a-’wr c transformări ce se pro- 

rs; oatrse :i :r .; ct>, mu profunde revou- 
tîi. pe rare a trăit-o popcrul român Nu este 
*-arba. rv±3 <e s.He dsait'e’. numai de un 
rf-vrt Ur.Lird o cr*$Lcre  • bunăstării materiale a 
’ --ăruix c "'re cc-v. ri de o acțiune complexă 
3- — 7777 nr faza re a cofirtrntelor. de eradicare
cu»-rr'.«-â ■ vechilor tar*  lăsate moștenire de o 
s*w->'-3ie  defi-itiv apusă. Dar. ambiția noaștră, 
a '--• -oc. trece dincolo de această tentativă de 
cemo --® a bordeielor spirituale. Ea are în ve
dere r^-z^uzarea unui nou mod de a gin di 
ds a acționa in fața realităților vremii de azi. 
Isr misiunea scriitorului, in această formidabilă 
dinamică socială și piihologicfi, nu este deloc 
0608ră.

Dincolo de unele imperfecțiuni organizatorice, 
Cintarea României*',  acest mare festival al 

<o:rifc£!;Uhil națiunii noastre, exprimă eloc
vent prsiblH-apie enorme pe care le avem. Un
tezaur loecumabrl de talent <1 sensibilitate est« 
îms ta valoare in cadrul unor manifestări artis- 
i r*  5C toa’e securile.

Ra icriitorului. in această complexă ac- 
h -£> —j'.lurv’ă. este cu atit mal mare cu cit 
r-vsiaâsnsl sâj poa-e influența, un eon butăritor, 
eov.eeph a cj perspectivele de dezvoltare ale ta 
i«r-teor car*,  miîne. *or  B purtătorii de cuvinl 
a: «crî®s*s;  romăneac.

A te apveca cu grijă, dragoste si înțelegere 
rr.lâdiț*  de frumuaet*  zămislită 

tftn gă&dtâ ți inima anul oca *st«  pentru scriitor 
eu numai un imperativ moral dar ri o datorie 
patriotici Cd atit mal mult ccrisul nostru tre- 
ty»e U ea ;.E!egre2*  armenioe gj definitiv tn 
ar** ’ e=»n unanim de înălțare a conștiinței $i 
g“l fiâȘvj'î’i care este „Cintarea României". 

*i autoritatea artistică, dobîndite 
D7 r. ’ruăă in rr.răe de nopți albe, aplecat deasu
pra rr.an-i«cri'u?-j:. trebuie certificat prin parti- 
rioarea nerr.-: pocită la viața Cetății. Este, cum 
s-ar «pune. _ cer»-fi cat ol de garanție*  a valorii 

nostru de bioe p frumusețe.

Corneliu Sturzu

După 
douăzeci de ani

r-ju^jiuat la apariție de o teribil*  po-

I
leffîic^. insă bine clasificat. romanul 
..Groapa- d*  ți o idee asupra litera- 
iftini iui Eugen Barbu. Er» mai intii 
iTOjo proza unui mediu : reîntors in 
ca-ru citacfeTi. rumânul descoperea prtMjresr’V 
urbană, cu începere de la mahaia. 

țn=*  ceva dm Gorki (totuși prozaîurul 
i^3 itfvă <5 se vad*  aota^La} și o tag*  -idee de 
D-rozj rU-'--e»"a. ins*  «rr.T^’ -ul de raport e aci 
G. M. Za.TJirescu p acea literatură interbelică 
a „ma:d2?Aei!uî- (T. C. Start Sloi an Gh. Tudor, 
Au re!iu Cornea». Vasâzlcă „Groapa**  Înnoda un 
fir sempitem și inc*  nedep&nat pină la capăt, 
resuscita medii umane investigate pină atunci 
fragmentar sau cu tendință- Acestei lumi cre
pusculare. de mahala pe calea dispariției. Eu
gen Barbu ii va fi rapsodul.

Critica a clasificat ..Groapa" drept o carte In 
tot cazul bizară fiindcă ieșea din faimosul prin
cipiu al „tipizării", sprijinîndu-se pe un sistem 
pitoresc (susținut si teoreticește de prozator). 
Insă „pitorescul- in sine nu-i o formă prosas- 
tică adincă ; el distrage, nu instruiește, dă țtiri 
despre superficla lumii și ocolește eserița. 
Eugen Barbu susținea „pitorescul" literar nu 
pentru culoare ci din pasiune pentru ..stra- 
nietâ“. dintr-o atracție pentru excentric și ex
travagant. „Groapa" Cuțarîda era. la acea oră. 
aproape un orizont imaginar prin raport la miș
cările prozei coetanee. De altfel ..pitorești" insă 
la moduri felurite, vor fi și celelalte producți- 
uni ale scriitorului pină la ..Princepele14.

Initial naturalist. Eugen Barbu a ciștigat In 
viziune pe baza unei instruct» continue, spo
rind continutistic o „perspectivă despre uni
vers" aflată în schiță de Ia întîia carte. Trebuie 
să se vadă aci sforțarea unui spirit. în esența 
lui vitalist, de a se înconjura de categorii, de 
a transfigura pura energie prin agentul inte
lectual. .

Prozatorul a încercat „Groapa" în focul, ne 
declară, a 13 versiuni : semn că Eugen Barbu,

Artur Silvestri
Continuare în pag. a 2-a

Sd vină tuciul
Acumf să vina tuciul, 
acum sâ vină zgura, 
acum sâ vină himalaiei*  
de schijei mai dezgustătoare și mai atrăgătoare 
decât pielea rinocerului, 
schijele care-au plouat pe noi 
in cel de-al doilea 
si in primul războîu
Mondial 
și in toate războaiele 
ce-au râs de noi 
cu boturile tunurilor 
cu razei*  săbiilor, 
cu grâul infam al praștiilor. 
De la inceput până acum. 
Căci am ajuns la metalele 
cele mai lucioase. 
Ați putea sâ terminați. 
Voi, care — prin alții — din berna minelor 
ați tras aurul tulburător, 
și spada, care a fost 
cea mai curată 
până ce s-a umplut de sânge 
și care ne*ați  invâțai 
sâ ne recunoaștem ochii 
albaștri in luciul baionetelor.
Acum — sâ vină tuciul 
tuciul fârâ nici o lucire, 
tuciul sobelor In jurul cărora 
să ne adunam în pieile goale, 
tuciul lipsit de glorie, 
tuciul ca o negresă muribunda 
fârâ nici o speranță 
Sâ vină metalul care nu duce pe oameni 
nici in pâmânt, nici in lună 
Metalul frate cu pielea rinocerului 
io vinâ tuciul.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Varia

O carte
și șapte personaje

ub acest titlu Dun Păcurarlu și Claude 
SPichois. profesor francez la Unlversila-,

,ea Vanderbilt din Nashville (U.S.A.), 
urmăresc soarta culegerii de poezii din 
D. Bolintineanu publicate In versiune 

franceză la editorul Dentu în I860, fi rises d'Ori- 
eni. Traducerea poeziilor a făcut-o Intr-o primă 
formă autorul Insusi. deci primul personal din 
cele șapte este D Bolintineanu. Al doilea. Ulysse 
de Marsillac. a făcut prima verificare a tradu
cerii. Al treilea. Ange Pechmeja. era prietenul ?i 
colaboratorul Iul Marsillac șl a tradus tn limba 
franceză 10 capitole din romanul lui Ntcolae Ei- 
limon Cîucuiî vechi $i nul. Al patrulea. George 
Marianu. pe atunci student în drept la Parl9. a 
fost principalul organizator al publicării volu
mului Brises d'Orient. Leon Ple€. al cincilea, a 
sprijinit entuziast publicarea volumului, al șase
lea. Henri Cantel. a făcut a doua verificare a 
traducerii, in fine, al șaptelea, Philarete Charles, 
profesor la College de France, a semnat prefața.

Cel dinții care s-a referit la împrejurările si 
ecoul stlrnil la apariție in Franța de culegerea 
Brises d’Orient este Aurel Martin în articolul 
său publicat în Gazeta literară din 1 șl fl octom
brie 1964 : Bolintineanu văzut de scriitori fran
cezi. Petre Costinescu semnalează primul cores
pondența inedită aflată la B A R.S.R. în legătu
ră cu editarea volumului în articolul Cum a 
apărut la Paris Brises d’Orient de Dimitrie Ro- 
lintinranu în Revista de istorie și teorie literară, 
1967. nr. 1. Același a publicat în volumul colec
tiv Documente și manuscrise literare. I. E.A.R.. 
1967. șaisprezece scrisori ale lui Bolintineanu că
tre George Marianu datate Ianuarie 1865 — de
cembrie 1806. Chestiunea este reluată de D. Pâ- 
curariu In scurta sa monografie D. Bolintineanu, 
ediția a Il-a. 1969 și amintită de T. Vârgolici 
lucrarea de doctorat Dimitrie Bolintineanu 
epoca sa (1971).

Actualul studiu al Iul D. Păcurariu publică 
anexe două scrisori ale lui Ulysse de Marsillac 
către Philarete Chasles din arhiva Chasles în 
posesia Iul Claude Pichois. autor in 1965 a stu
diului în două volume Philarete Chasles et la 
vie litteraire au temps du romantisme : opt scri
sori ale lui George Marianu către D. Bolintinea
nu din B.A.R.S.R. : o scrisoare a lui Henri Can
tel către Philarete Chafes din B.A.R.S.R. ; șa«e 
scrisori ale lui George Marianu către Philarete

AI. Piru

în 
Si

în

Continuare tn pag a 7-a

Cenaclul 
revistei „Luceafărul"

• Ședința XLII va avea loc luni 28 februarie a.e.
orele 16,30 la Casa scriitorilor din Calea Victo
riei 115 • Vor citi versuri : • Corneliu Valma

• loachim Ștefan și • Radu Sergiu Ruba



d
ificultatea romanului 
isțpric este cunoscută. 
El nu cere numai pu
terea de creație, ci și 
un efort de documen

tare în vederea reconstituirii 
atmosferei de epocă, a eveni
mentelor, a relațiilor specifice 
momentului etc.

Specie dificilă, romanul istoric 
n-a dat multe romane de marcă 
în literatura noastră. Romane 
de minuția și amploarea lui 
Henric al IV-lea de Heinrich 
Mann lipsesc. Evocările aadove- 
niene nu se impun prin forța 
reconstituirii complexe, tăria lor 
stînd în altă parte. Performanța 
unui roman de vastă și meticu
loasă reconstituire a realizat-o 
Camil Petrescu în Un om intre 
oameni. închinat mai ales lui 
Nicolae Bălcescu romanul se 
ocupă, firesc, de revoluția româ
nă de Ia 1848 și galeria de per
sonaje atestate documentar evo
cată în roman 
gata.

Momentul de 
ispititor pentru 
resat de istorie, 
de frunte au fost mai ales tineri 
de remarcabilă strălucire și dis
tincție intelectuală. Istorici, 
poeți, prozatori, gazetari, profe
sori, ei au alcătuit un uimitor 
buchet de personalități a căror 
misiune conștient asumată, 
crearea unei Românii moderne 
și independentă, în ciuda condi
țiilor timpului, este Iarăși de 
natură să absoarbă atenția unui 
scriitor. Sarcina descifrării ade
vărurilor acestei realități e tot 
atît de grea și pentru romancier 
și pentru istoric. Nu intîmplător 
în legătură cu luptătorii patru- 
zecișioptului au circulat etichete 
ironice sau minimalizatoare. 
„Bojuriștii". „filfizonii* 4, „farma- 
zonii" ne sînt înfățișați adesea 
ca persoane pline de avînt, 
mișcate de frumoase miraje, dar 
lipsiți de simț practic. Teoria 
formelor fără , fond pusă în cir
culație de un adversar al pa
șoptiștilor, Titu Maiorescu. crea 
cadrul teoretic al acestei aser
țiuni. Neînțelegerile dintre con
ducătorii revoluției, nu puține, 
Si nu de scurtă durată, fracțiu
nile au dăinuit și după căderea 
revoluției colorînd prin polemi- 
clle lor presa politică din Româ
nia, au contribuit și ele la de
naturarea înfățișării adevărate. 
Restituirea unei imagini limpezi 
a evenimentelor revoluției nu 
este cel mai simplu lucru.

Scriitorii contemporani 48-lui 
care au evocat evenimentele 
n-au putut-o face cu detașare. 
Dacă Al. Pelimon poate fi citit 
cu încredere oentru latura do
cumentară a Revoluțiunii româ
ne din anul 1848, Gr.H. Grandea 
scrie în Vlăsia sau Ciocoii noi 
un adevărat pamflet cu cheie 
în care cîțiva 
sînt dezavuați. 
literaturii mai 
spirate de 1818 
pentru figura lui Nicolae Băl
cescu văzut ca produsul cel mai 
pur al asoirațiilor revoluțiunii 
române. Toate încercările nota
bile văd mișcarea maî ales prin 
prisma atitudinilor lui Nicolae 
Bălcescu, ceea ce dă la o pri
vire retrospectivă sentimentul 
unei oarecare monotonii. Băl
cescu este eroul povestirii sensă

cinematografic de Mircea 
Zacii) Amiaza aael revii util. 
Tot el este eroul scurtului ro- 

ma degrabă o j»uv»’ă, 
scris de Cesar Petreaau : Ajun 
de revoluție 1848, același revo
luționar stînd și in centru] ro
manului lui Camil Petrescu. In

este foarte bo

ia 1848 rămîne 
prozatorul inte- 

Revoluționarit

revoluționari 
Caracteristica 
recente in- 

este interesul

prezențe
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• Bilunarul „Tribuna Româ
niei- omagiazâ prin numeroase 
studii și eseuri pe Ion Luci .Ca- 
ragiale, la Împlinirea a 125 de ani 
de la naștere. Semnate de perso
nalități ale istoriei, criticii Literare 
și teatrale, ale publicisticii, arti
colele găzduite de revista do\e- 
desc Încă o data inepuizabila 
sursă de comentarii critice pe 
care o oferă opera caragealtanâ. 
Autorul capodoperei „O senioara 
pierdută" e privit nu numai ca 
un clasic al literaturii noastre ci 
ca un scriitor ce aparține' 
„Carafliale ne apare excepției»! 
de înzestrat pe plan național, 
scrie Edgar Papu, dar cu ade
vărat genial numai In perspectiv*  
universală". Virgil CAndea, Mana 
Sorescu, Al. Hanță, ion Roman, 
Al. Piru, SL Cazimir, G. Ivașcu, 
George Munteanu, Sllvlan losi- 
fescu, Nicolae Balotă. Al. Câli- 
nescu, Romulus Rusan. Gh. Bul
găr, Al. Rosetti, șerban Clocu- 
leacu, loan Masoff. N. CarancMno, 
Mihai Dim iu — iată citi va dintre 
cei care U evocă pe marele scrii
tor.
• O apreciabilă contribuția la

cunoașterea valorilor culturii ro
mânești In lume o aduce, desigur, 
„Revue roumilnf (tipărită ți In 
rusă, engleză și germană). Numă
rul 1 18H al revistei (im este al 
31-lea an de apariție) este dedicat 
creației artistice populare. Inter
pretările alnt puse deopotrivă sub 
semnul tradiției șl actualității, 
prima secțiune a revistei este de
dicată traducerilor (In franceză] a 
unor nestemate folclorice. Exce
lente echivalențe in graiul Iul 
Rabelais oferă D.l. Suchlanu ca șl 
Andree Fleury și Ana Bentolu. 
în celelalte secțiuni ..Comentarii" 
(care reunește, printre altele, sem
năturile lui Adrian Fochl. Pavel 
Ruxăndoiu. Dan Grigorescu. Paul 
Petrescu] și .Dezbateri asupra 
creației populare — prezent șl 
perspective- (semnează ion triă- 
duțiu. Harry Brauner. Romului 
Vulc&nescu ș.a.) sînt evidențiate 
atît originalitatea folclorului ro
mânesc. cit și vitalitatea, carac
terul Inepuizabil, amprenta pe 
care o lasă creația populara asu
pra celei culte. Interesant eseul 
„De la la viitor- «emnat
de Ov. Papadima.

La împlinirea celor 70 de an’ de 
Ia răscoalele țărănești de la 19B7. 
publicația oferă In tălmăcire câ
teva dintre cele mai cunoscute 
piese inspirate de anul marilor 
revolte.
• Teatrul atelier „Manuscnp- 

tum“ al Muzeului literaturii ro
mâne va prezenta luni 21 februa
rie 1977, ora 19. In sala Studio a 
Teatrului Nottara, In premieră, un 
spectacol-coupe ; „Răposatul pos
telnic" de B. P Hașdeu șl ..Cumi
necătura “ de G. M. Zamfirescu. 
Acțiunea ambelor ..acte drama
tice" se petrece in vremea dom
niei lui Alexandru Lăpușneanu.

Regia spectacolului, realizat în 
colaborare cu Teatrul Nottara. a- 
parține lui Romulus Vulpescu. Vor 
interpreta actorii : Cristina Tacoi. 
Ruxandra Slreteanu, Mircea An- 
ghelescu. Val Săndulescu, Ștefan 
Radoff. Petricâ Popa. Ion Simi- 
nie șl Radu Dunăreanu. Tudor 
Gheorghe va interpreta clteva ba
lade celebre.
• Muzeul literaturii române in 

colaborare cu Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor (Casa 
sectorului 5) „editează" cel de-al 
20-lea număr (1'1977) a) „Revis
tei literar-artistlce pentru elevi" 
consacrat evocării , evenimentelor 
tragice ale anului’ 1907. Prefața 
revistei va fi rostită de scriito
rul Petre Șfllcudeanu. Manifesta
rea va avea loc duminică, 27 fe
bruarie, orele 10 30 la sediu] mu
zeului din str. Fundației nr. 4.

două nuvele, care continuă de 
fapt portretistica din istoria lui 
literară, G. Călinescu se ocupă 
pe rind de Nicolae Bălcescu și 
de poetul Ion Cătină. Predilec
ția e însoțită, La aproape toți 
cel citați, de o simplificare a 
liniilor care conturează epoca, 
revoluția și relațiile între perso
nalitățile ei majore. simplifi
care operată mai ales în favoa
rea reliefării rolului și perso
nalității lui Nicolae Bălcescu.

încercarea lui Viorel Stirbu 
de a rescrie romanul Iul Băl- 
cescu este cu atît mai intere
santă. Romanul istoric este în 
fond o operă de maturitate și 
verificarea forțelor unui tînăr 
scriitor care încearcă o mare 
temă merită toată atenția. In 
cazul despre care vorbim el 
nu se confruntă numai cu un 
imens material documentar, 
Incepind cu literatura propriu 
zisă a scriitorilor pașoptiști și 
terminind cu corespondenta lor 
sau cu notele consulare, dar și 
cu portretele pe care pînă acum 
timpul le-a făcut atît revoluției 
cit șj militanțikx- ei. Ce consta
tăm din acest punct de vedere ? 
Documentația romanului este 
serioasă. Fără a fi minuțios 
cum este Un om intre oameni. 
Marele sibilin trece in revistă 
principalele evenimente ale re
voluției cu mină sigură. 
Naratorul se află mai ales 
acolo unde re află și Bălcescu 
și o parte din preparativele re
voluției la care acesta nu par
ticipase iese din sfera de inte
res a cArții- Multe din persona
jele cu rol de seamă la Camil 
Petrescu r.u ocupă nîd un loc 
in Marele sigili*.  Numele lui 
Cezar Bolliac este, de pildă, cu 
totul absent. înțelegem că auto
rul n-a intenționat o reconsti
tuire a eoocii și că nu cadru] îl 
interesează. Vastele tablouri de 
eoocă. ati! de numeroase în 
Un intre aaaeai sînt
vu tocul străine Marelal 
si fi li*.

Carr.i! Petrescu este interesat 
de meear.:sznul waal de rae- 
ca&jriTjl -rrolut-et. de jurt:- 
ficarva participării rev cuarta- 
re a f.ecărui pervxiaj.
d- rooran pe care ji-I pr~>- 
pțîre Viere! Știrba e<e Lesă 
a’:-I Si srtC-ra. cu
roma ".ui Cards! P^treșcu o 
di doar substanța istorică co
rn U". A. A::t formula romanului 
cit șî interpretarea evenimente
lor și a personalităților revolu

ției, diferă. Marele sigiliu este 
un roman istoric fără „culoare 
locală14. Viorel Știrbu încearcă 
să realizeze specificitatea epocii 
nu prin policromia exterioară, ci 
prin urmărirea și concepția oa
menilor revoluției și în primul 
rînd, covîrșitor, pe aceea a lui 
Nicolae Bălcescu. Pinzele pito
rești din Camil Petrescu lip
sesc. Cartea are un singur ton 
și o singură culoare și această 
restrîngere de planuri și diver
sități este, cel puțin teoretic, mal 
aproape de spiritul lui Bălcescu, 
așa cum ni-1 înfățișează scrie
rile lui. în ele nu culoarea este 
importantă ci incandescența idei
lor. Viorel Știrbu încearcă să scrie 
un roman al ideilor revoluției 
române de la 1848 văzute de spi
ritul ei cel mai intransigent Ni
colae Bălcescu. Vocabula atot- 
prezentă a cărții este verbul ,.a 
gîndi". Pe Viotel Știrbu îl in
teresează în cel mai înalt grad, 
e chiar substanța Marelui sigi
liu, ce gindesc revoluționarii și 
în primul rînd Revoluționarul. 
Romanul se constituie ca o acu
mulare de dialoguri, monologuri. 
de fapt discursuri deghizate pe 
tema revoluției și a României 
in revoluție in care recunoaș
tem adesea textul istoricului 
Bălcescu Inserate firesc discuției. 
Retorismul epocii fiind cunoscut 
am fi înclinați să acordăm pre
zenței lor o intenție de „culoare 
locală". Eroare. Pe autor îl in
teresează. alături de participan- 
țîi ei. clarificarea problemelor 
revoluției române. Pentru un ci
titor cu prejudecata romanului 
psihologic tradițional in care 
fiecare gest trebuie să aibă o 
justificare aceste pagini pot pă
rea mohorîte. Efectul lor II dă 
Insă acumularea. Ele vorbesc de 
drama istorică a unui personaj 
a cărui demnitate, independenți 
și realizare sint amenințate per
manent de prezenta a trei ve
cini puternici și ostili. Persona
jul este România la 1848 fărlmi- 
tată în trei provincii care nu 
se pot uni din pricina interese
lor «trâxne.

Cauaa acestei orjentAr. a ro- 
pare a f: importul en 

Absorber d’ e’.e r.
kr 13-crtă a re- 

z^tat ’> brt-a
Marrte ahgiMa e 

o carte care .r.cxardi . U de
cripteze IndepXrtînfl prrin ;’ 
«trat irtoric. ce- pîtoreac. figuri 
intrigi, cancanuri, sensul mai 
adine a! imprejurăr:Iar p Intim- 
plârtlor de La IM Depopu'area

parțială vine din această in
tenție a decriptării profunde. Au
torul elimină mulțimea de per
sonaje care ne-ar fi îngreuiat 
accesul și ne plasează in mie
zul dezbaterii propriu-zise a 
revoluției.

Noutatea cărții este rezul
tatul decriptării realizată. Dacă 
înaintașii, Camil Petrescu în
deosebi, vedeau în această re
voluție mai ales mișcarea so
cială, emanciparea păturilor de 
jos, caricaturizând pe boieri, 
adesea și pe revoluționari, Vio
rel Știrbu tinde să dea o înfă
țișare complexă actului de la 
1848 Bubliniindu-l atît latura so
cială și politică cit și pe cea 
națională, pe care scrierile lui 
Bălcescu o afirmă de altfel cu 
patos. Revoluția este privită din 
acest punct de vedere și din- 
tr-o perspectivă internațională. 
Suveranitatea și independența 
României, visate de Nicolae 
Bălcescu. obligau la această 
deschidere. Mișcarea dinăuntru e 
conectată La eventualele mișcări 
dinafară. Romanul face evident 
faptul că revoluția a eșuat nu 
atît din pricina disensiunilor din 
sinul guvernului de care bele
tristică anterioară a făcut caz 
rit din pricina intervențiilor ex
terne.

Perspectiva fiind alta deose
birile față de romanul lui Ca
mil Petrescu vor fi și ele sub
liniate. Una din devizele secre
te ale revoluției fiind unirea ce
lor trei țări, Transilvania și pro
blemele ei sint una din prezen
țele cardinale ale cărții. Nici 
Eliade, nici Brătianu nu sint 
văzuți prin optica partizană a 
unor surse reactualizate uneori 
recent. Rolul excepțional al lui 
Ion Brătianu în întreținerea fe
brei revoluționare și în ridica
rea maselor de bucureșteni și 
de țărani este pus cu vigoare în 
evidență. Paginile descriind a- 
tentatul împotriva lui Bibescu, 
izbucnirea revoluției, jurămîn- 
tul guvernului, arestarea aces
tuia, conflictul cu mulțimea so
sită in fața palatului, tratativele 
cu Solomon, tratativele cu tur
cii sînt pagini trepidante cu ae
rul unor sobre gr a’.-uri în lemn.

Marele sigiliu se constituie 
aproape integral antitetic față 
de majoritatea scrierilor închi
nate de scriitori anului 1848 și 
revoluționarilor. Anume teze, 
revolute, din Un am intre oa
meni, sint corectate fără insis
tență. Portretul lui Nicolae Băl
cescu către care tinde întregul 
roman aflat abia la primul vo
lum este unul scos de sub sem
nul idealismului, fanatismului 
luminat și sub care era așezat 
de obicei. Viorel Știrbu vede in 
Nicolae Bălcescu. întemeiat pe 
documente, un revoluționar ca
pabil și de fapte, nu numai de 
teorii. Autorul a simțit falsul 
portretului anterior și a Încer
cat să fixeze o imagine nouă. 
Sugestiile vin. după dte lasă să 
■e vadă rominuL din chiar 
scrierile lui și. din coresponden
ță. Nuanța este a unui
revoluționar per.tru care acțiu
nea nu esîe ca la Trsri Brătianu 
o vocatL- ri unei de
libera.-. ați»?:.

a scrii o
cart- :---------Y‘5 șr.r. ten-
»: i x>er*peciiva

care privește

r ;< Wwa r -«-na < n
absor der. ~ '--r da
către îîat^x.

M. L'ncheanu

0 solie de prietenie și pace
Urmare dm pcj. 1

Prreticlnl politic al ■ ■■ I uri Me IreărH Ae 
vizita torarâșalHi Nteriae Cr—neare tai Africa 
și prin voința de mnearier*  pe care a aaai- 
feoâ in arest fri țara aaa«ri_ ptaflarie 
român. Cunoașterea reciprocă mo eri Mai baa 
temei al dialegnlni, iată naa dha pre mi ar It pa- 
llticii noastre exterae ! Vlxitiad oineriixe iadas- 
triale. centre ealtoralr. eaaMriad la fata lata 
lui obiceiurile, noile depriaderl. proaraptrfle di
feritelor popoare, poți *4  ia trieri a^i Mac spi
rit'd rare tr-huir să aaime retaliile reriprarc. 
Sint impresionante mări ariile de simpatie, recu
noașterea contribuției tării ■OO'ărv ta laOura- 
rea noului climat 1a rriaiiUc dintre <atr. Pre- 
șediniele român se due« acrie nade *e  aAd prie
tenii noștri, acolo nade Internele țării impus 
prerența sa. aroln nade a eer «muta de coope
rare si sentimentele aoastro inirraa ti cori iste. 
Africa îndeamnă pentru au si rooriaratnl nuri 
culturi străvechi, aj afirmării unor liieratnri 
splendide, eu ecouri dia mitmrt mmsriile și

ea deseopCTirl de mi floare uri de expresie. Pro- 
mm area fUtotâ lecăiari politice si eco- 
aamire a eomakinn temeni propice unei mai 
b^nr informări rrilarale. ri unor numeroase tra
duceri ri al teotărirfi de a face mai mult pen
tru re a anrte re a reripreră. lată na alt mativ 
care face din vtilta tovarâsalai Nicolae 
Ceansrere nn motiv de Interes major pen
tru verii ioni durilor să paniripe la toi ceea 
ce mc mai eemaificativ ia caii ara de azi. Coa- 
semnăm ea legitimă satisfacție arținnile sale 
de politiei externă, activitatea neobosită de pres
tigios militari internaționalist, de om de stat 
respectat pe iunie meridianele. Călătoriile peue 
hotare ale Președintelui țării noastre nu rtpie- 
nental Irirideauaa evenimente matarc aJ*  vidil 
internațloaale. renaemnaâe in declarații so
lemne. adrpiste mal apei vi de marile organi
zații ale statelor lumii, re documente oficiale. 
Noua vizilă in .Africa este pe această linie un 
rirnfflt de ren ti nnj tale, nu prilej de afirmare 
a prestigiului ascendent al Kocnâniei socialiste.

Vorbind despre adevăr
Urmare din pafl. 1

rente și viitoare prin «pir.tuzTTtaîea «a- sțxrttua- 
iitate ce refuză regresul. onc:*-ă  obsuaaps s-ar 
afla in inițiativa unor forțe sc- ale xitem.

Progresul inrepe de la adevăr. Iar adevărul 
României contemporane, e<î*  efort-^1
,.de a uni forțele cieaîoare ale poporul^ e*s±re  
în înfăptuirea programului de dezvoltare ecoco 
mică și socială a țării*  este efortul de z speri 
civilizația noastră, ir con funda bilă. detc.rtr.nată 
de două milenii de istorie.

Cu ocazia celei mai recente cuvîntâri a «cale, 
președintele României, tovarășul Nîcclae 
Ceaușescu, arăta : „în ce ne privește — vrea- 
fiu bine înțeles și să se înțeleagă de către toa
tă lumea — vom face totul pentru a asigura po

porului nostru pacea, liniștea necesari reartzărn 
Programului elaborat de Congresul al XI-'ea. 
fr.făptuini societății ronaunute ! Vom face totul 
pentru a apăra independența și suveranitatea 
patriei noastre socialiste Deziderat pentru care 
_am pc-r—t p pornim de la faptul că probleme
le ce trebuie <c!-JUonate lntr-o țară, greutățile 
ds tr.v-lns se rezolvă nu fugind ci punlnd umărul, 
uc.-.-d eforturile tuturor pentru a înlătura lip
surile. pentru a înfăptui in comun o viață mai 
bună pentru toată lumea".

Acesta este adevărul de la care pornește 
România de azi. socialistă. Acesta este adevărul pe 
care România 11 receie respectat, așa cum și 
România respectă adevărul tuturor națiunilor și 
sutelor lumii.

După douăzeei de ani
Urmare din pao 1

în ciuda productivității editoriale, e un scriitor 
cu Bcrupu] estetic. E] nu admite perfectibilita
tea operei ca întreg ei vede producția izolată 
ca fapt absolut, imperfectibil. Observația directă 
nu-i place dacă e fotoerafiefi. abhoră reportajul 
sec și voiește a da operei dimensiuni univer
sale. E celebră nota din „Jurnal" (p. 304) unde 
Eugen Zarbu dă în stil concettistic cheia ro
manului „Groapa". „Universalismul". înțeles ca 
idee a unei conștiințe integrale, este iarăși o 
notă fundamentală a celor mai multe produc- 
țiuni. De la „Groapa" la „Prin ce pe le", ideea 
romanescă și-a creat tensiunea : a inventat un 
termen de raport. încă obscur Ia intiia apari
ție. și a căutat să-l armonizeze. Două sînt așa
dar „stările" fundamentale la Eugen Barbu : 
vitalitatea și livrescul, detectabile în amestec 
și niciodată în aspect elementar. Ce este excen
tricitate, capătă o surdină intelectivă. ce este 
reconstituit cârturărește. dobindește energie din 
instinct. Ce-ar fi fost „Groapa" în lipsa facto

rului transfigurator ? O colecție de obiceiuri 
inedite, un muzeu de cuțltari. un roman lizibil, 
bun pentru omul comun. însă, cum s-a zis. 
e aci și o imagine in cadru simbolic, 
aproape redusă la un mecanism vid. al 
voinței de putere și al ascensiunii în planul so
cial. Ceva din Balzac era aci însă trecut prin 
mediile slave și prin literatura proletară. De 
altfel, prozatorul a făcut mereu experimente, 
sensibil la cite o lectură deosebită, spre a de
păși succesiv inriuriri din Malraux. Faulkner 
și. in sfirșil Marquez („Miresele").

„Metamorfoza" e una din temele prozei. în- 
semnind surprinderea umanității în epoci de 
tranziție, cînd echilibrul e rupt și ordinea — 
spartă, vreme Intr-un cuvînt de „facere a 
lumii". Ceea ce va fi spirit fantast mai tîrziu, 
e în ..Groapa" una din capodoperele literaturii 
noastre contemporane, realism „pitoresc", spi
ritul mlșcîndu-se In evoluție cu sensuri felurite, 
potrivit temperamentului unui autor baroc și 
teribil cum este Eugen Barbu.

viața cărților ]

I poezie |

De la tentație 
la imagine

d
inu Flămând, mai aproa
pe de pozitivismul laic 
al timpurilor moderne, 
ne propune în ultima sa 
carte*)  o copilărie ceva

mai puțin dispusă a se revendica 
de la proiectul virstei de aur a 
omului, preferind ca 
noțiunilor, categoriilor 
de înger și demon, 
și urît, bine și rău, să se limiteze 
la un jurnal de cinestezii infan
tile combinate (altoite ?) cu altele 
ținind de vîrsta sa prezentă, sau 
invers, cele prezente (sau recente) 
altoindu-le pe fragilele mlădițe ale 
unui trecut incert. Poetul care dis
pune de o suficientă detașare in
telectuală ciștigată prin frecventa
rea răbdurie a cărților (uneori, ce-1 
drept, exagerată, ca în cazul cele
brei inscripții delfice asumată de 
Socrate ca deviză filosofică — 
gndthl seauton — și devenită din- 
tr-o clipire ironică din ochi, noti 
se suton) oscilează între imaginea 
frustă, plină de savoarea energiilor 
elementare ale vieții și ecoul ei ca 
un joc secund al conștiinței livrești 
dobindite lntr-o alchimie diacroni
că. Această pendulare, această ab
sență a lianților intre clipa trecută 
și cea prezentă. între scintilația 
memoriei și opacitatea fecundă a

în locul 
disjuncte 

frumos

II proza |

Un roman
■ * • **44al „privirii
oul volum a! iui Norman

n
 Manea*) , reunind două
microromane, Simona și 
August, stă sub semnul 
heterodoxiei. Un conglo

merat de atitudini și perspective, 
uneori funcțional stilistic. alteori 
doar confuz. Autorul învederează o
practică a lecturilor moderne, o a- 
similare a citorva din procedeele 
retqricii noului roman (întretăierea 

-3rațiunii, schimbarea al- 
teroatflrt a unghiului de percepție. 
transMrtnarea livrescului In fapte 
de viâ;â: absența intrigii, exacer
barea amănuntului etc.), procedee 
pe care ie exersează, nu cu*destulă  
consecvență, în cele două narațiuni.

Spunem „nu cu destulă consec
vență", pentru că scriitorul nu știe 
să păstreze tonul neutru, imperso
nal care este unul din parametrii 
romanului modern. Se tace de prea 
multe ori simțită prezența sa in 
universul romanesc, prin îngropări 
și apăsări de ton. în schimb, multe 
din intervențiile sale, să le spunem 
colaterale, sint pline de interes, vă
dind ochiul unui romancier exer
sai pe amănunt.

Prima narațiune, după cum am 
mai specificat, lipsită de scheletul 
intrigii și al construcției propor
ționale. este o astfel de rețea in 
ochiurile căreia se condensează 
masa informațiilor și a digresiuni
lor. Personajele nu prea există, 
sint concepute unilateral. multe 
dintre ele parcă nici nu au nume.

cartea 
de debut

Investigație 
si document

! DINU FLAMAND

Altoiuri

senzației imediate, deși se reclami 
dintr-un program obișnuit al refu
zului melodramei, al demitizării 
belcanto-ului, se constituie pină la 
urmă și în slăbiciunea fundamentală 
și în farmecul particular al actua
lelor Altoiuri.

Ni s-a părut frapantă mai ales 
la un poet cu antrenamentul scri
sului pus la punct (șl nu numai 
într-o singură direcție), puterea 
irepresibilă de autodislocare a aso
ciațiilor, tragerea insolită a cu
vintelor pe roata centrifugă a dis- 
parităților de tot felul, pină cind 
am ajuns la un text sunînd ca un 
autoreproș în melancolia lui con- 
fesivă : „Tu scoți / cu mina de 
abur pînze din copcă, / Albe ca ge
rul pînze, dar nu ale mele, / dar 
nu ale păcii absentă din mine". 
Ultimele două versuri pe care 
le-am subliniat ar fi putut însem
na o mărturisire de un oarecare 
dramatism a unui suflet neîmpă
cat cu sine, zbuciumat pînă și in 
prezența (spirituală ’) a mamei, 
dacă sentimentul împăcării, și, 
mai general, al contemplației ca 
prag liminar al oricărei intuiții 
estetice, nu ar căpăta la pagina 
următoare. în poezia Zori, o va
loare grotescă, evident negativă în 
pofida începutului de mai neutră

descripție domestică : „va veni / 
Împăcarea în somn, ca un trintor 
/ scos la marginea stupului, mort" 
(s.n.)

Așadar, spunînd un nu ! Încrun
tat (sau gelos, tot una) repaosului 
și contemplației, armoniei cu si
ne și ocrotirii păcii forțelor germi
native, poetul va proceda și cu 
forma abstractă a altoiurilor sale, 
ale altoiurilor de cuvinte, cum, 
probabil, va fi procedat și cu cea 
concretă, evident părăsită de piuită 
vreme, in zarea copilăriei. Cu alte 
cuvinte. Dinu Flămând ori nu are 
încă suficientă detașare de vîrsta 
copilăriei pe care o evocă și deci 
nu o poate invoca în imaginea sa 
particulară, irepetabilă. ori aspira
ția la imaginea concretă, opacă in 
candoarea ei frustă ține de un simț 
deviat în planul actelor volitive. în 
ambele ipoteze, însă, rezultatul este 
același. Improprietăților de percep
ție (și expresie) mimînd registre 
diabolîce-crudel-moderne ale poeți
lor primitivi, elementari („Măseaua 
— știu 1— o crapi cînd te doare f 
ochiul bolnav îl strivești și îl 
scuipi, / dar sub viespar, sub un 
rol / capul meu este negru șl pă
rul zumzet" : „Tu mă desfunzi. Eu 
trăiam năclăit. / tu încerci învie
rea cu mine, gură la gură" : ..ne 
rătăcim prin mare, ne răcim14 
etc.) le preferăm poeziile poate 
mai elaborate, mal „livrești", dar 
incontestabil cu alte ecouri medi
tative precum în această împaH- 
dată Convalescență î ..Cit de multe 
voci pentru afit de puține auzuri, 
I cît de mică flacăra unei cării — 
pîlpîire / de rază prin eboață : / 
cît de stranie rana închisă, dar 
oare / se-nchide și pe Înăuntru / și 
ai putea să o lingi pe sub coajă ?
Și cît de utopică sfiiciunea / râului 
scos la lumină (violență / sfioasă !) 
/ șl cît de omenească, de zi cu zi f 
și egală cu sine, puternică, / ne
păsarea / și energia vieții dăruin- 
du-se !“

Dan Laurențiu
•) Dinu Flămând : „Altoiuri", 

Editura „Emlnescu", 1976.

fiind Indexate generic: Poetul, Stu
dentul, Universitarul ,Eleva, Far
macistul etc. Iar acțiunea nu este 
decît un arc de cerc Intre două 
puncte: Banchetul dat de Poet fi 
moartea sa. în acest Interval de 
timp se creionează destine, se refac 
amintiri, se confruntă situații, 
mișcarea in ansamblu dînd senza
ția de viață, deși personajele sint 
simple marionete, mînuite prea vi
zibil de autor.

Ceea ce dă insă valențe roma
nului este, percepția hipersenslbUA 
a reali lățit Altfel spus, se poate 
vorbi in această carte de o veri
tabilă temă a privirii, mai bine zis 
a vizualizării, Orice fapt, orice sen
zație, orice gînd. orice stare psihică 
trece mai întîi prin bala privirii. 
Abstract sau concret, totul la forme 
plastice. Nu intîmplător una din 
vocile povestirii — pentru că este 
mult mai potrivit a vorbi de voci 
sau măști decît de caractere «au 
existențe, afirmă : „Soarele lumina 
atunci pe brațul canapelei roșii o 
pată prelungă de praf. Dintr-o pată 
de praf, care e, ca acum, și o pată 
de soare răsar capetele de demon, 
lebede ninse, dinții roșii de singe 
ai pruncilor, gitul gingaș al vrăji
toarelor, verdele umed și proaspăt 
al ierbii retezate de galopul cailor". 
De altfel, uns din siluetele femi
nine, Sia Strihan. care ar fi tre
buit să constituie centrul vital al 
acțiunii nu este decît un pretext 
pentru introducerea în text a unor

considerații eseistice despre tabloul 
lui Pierro di Cosimo, portretul Si- 
monettei Vespucci. Autorul inter
ferează, aici cu subtilitate și inte
ligență, cele două planuri, real și 
fictiv.

într-unuî din eseurile sale. Con
dei, cărbune și otravă, Oscar Wilde 
menționa că (pornind de la iden
titatea originară pictură-literatură) 
unele dintre cele mai frumoase pa
gini de beletristică se datoresc pa
rafrazării și poetizării pe marginea 
unor motive picturale. Si pasajele 
cele mai- reușite ale acestui micro- 
roman sint într-adevăr, cele inspi
rate de tabloul de o frumusețe 
Stranie a Slmonettei Vespucci. Nor
man Manea creează mai viabil por
nind de la un registru mediat, de
cît de la observația directă. Cind 
părăsește acest teritoriu, stilul de
vine ușor artificial, dacă nu chiar 
neglijent.

Cea de-a doua narațiune dezvol
tă aceeași tehnică a anvelopei, a 
liniei care se răsucește în jurul 
unui punct, fără a-1 atinge vreo
dată. Un tlnăr inginer intră prin 
concurs într-un invidiat institut de 
cercetări. Relațiile lui cu ac^st me
diu. la nivelul fluxului gîndirii. al 
senzațiilor, al stărilor și sentimen
telor și mult mai puțin al fapte
lor, formează substanța povestirii. 
O perspectivă de ochi cnmeleorrc 
disecind cu precizie șl pătrundere, 
uneori cu finețe, situațiile, fără a 
le putea însă integra unui sens. Si 
aici personajele sînt mai mult niște 
ipostaze ale unei teme ne care am 
numi-o starea de zădărnicie, de 
tornoare. Inginerul A.P., ca și toți 
ceilalți care-I înconjoară trăiesc o 
viață de rutină fără șocuri sau 
tulburări, scurgîndu-se monoton și 
previzibil. Reunite insă, experien
țele și trăirile tuturor personajelor 
nu se încheagă pe deplin intr-o 
viziune coerentă. Norman Minea 
Tămîne un scriitor deosebit de in
teresant pe fragmente, ffiră forța 
de a le integra, deocamdată, unei 
arhitecturi impunătoare.

Paul Dugneanu
•) Norman Manea : „Cartea fiu

lui", Editura „Emlnescu", 1976.

G . GHeOWGMiTA

sb urătorul

ji
V REMISE
tITERARE

utorul acestui volum •)

a
avind dimensiuni cu to
tul nejustificate (534 p.) 
este și el victima unei 
mentalități destul de răs- 
pîndite în cimpul cercetării isto- 

ric-Iiterare de azi. Anume, ne re
ferim la cazurile in care deși apare 
destul de limpede faptul că efor
tul investigativ nu se poate solda 
decît cu întocmirea unor lucrări de
profil strict documentar, totuși, au
torii în cauză dau la iveală tomuri 
ce uimesc prin dezarmanta lor ma
sivitate. Expresia celei mai ire- 
presibile îngrămădiri de materie 
brută, asemenea „lucrări" rezul
ți direct din noianul de fișe ce 
curg, pur și simplu, fără opreliște 
in pagina (re)tipărită. într-un a- 
tare context, volumul lui G. Gheor- 
ghiță. constituie realmente o per
formanță. Astfel, stupefiați de 
cantitatea citatelor ce-1 invadează 
literalmente, nu ne-am putut re
prima pornirea de a recurge la 
serviciile statisticii. Rezultatul, sâ 
spunem așa. este concludent : 
sondajul arată că partea de 
„creație" critică a lui G. Gheor- 
ghiță nu depășește patruzeci-patru- 
zeci și cinci Ia sută din economia 
cărții. Aceasta, evident, dacă fa
cem abstracție de înțesatele trimi
teri aflate la subsolul aproape fie
cărei pagini $i de cele optzeci de 
pagini cite însumează ..tabla de 
materii" a revistei „Sburătorul44, 
luată și ea de-a gata, adică, folo
sind cuvintele lui G. Gheorghiță 
însuși, ..așa cum se afla tipărită la 
fiecare al 26-lea număr, iar în ul
tima serie la finele numărului du
blu 11—12. mai—iunie 1927".

Conștiincioasa explicitare, prin re
zumare concisă, a textelor indicate 
aici ar fi dat șansă autorului de a 
întocmi o onestă bibliografie ana
litică. instrument de lucru atît de 
necesar pentru aceia care doresc 
să cunoască mai de aproape im

O

ciabilitatea sa, amabilitatea acestui 
•uropean și om de lume desăvîr- 
|it“ (care este E. Lovinescu), „acest 
maestru al răstălmăcirii" ș.a. A- 
eeasta fiind, în ansamblu, „valoa
rea" lucrării, s-ar putea crede că 
discutarea ei in perspectiva temei 
abordate nu mai are sens. Dar car
tea, din nefericire, există, circulă 
șl are în atenție complexa proble
mă a raporturilor dintre E. Lovî- 
neseu și contemporanii săi. Or, pri
vită din unghiul obiectivitătii cri
tice, al probității argumentației, al 
capacității de a discerne între a- 
parența și esența faptelor etc., vo
lumul Shurătorul este efectiv o 
eroare. Dar asupia întregei chesti
uni vom reveni într-un viitor ar
ticol de analiză detaliată.

portanta revistă. Cît despre a doua 
parte a volumului, cea consacrată 
cenaclului „Sburătorul" — e ade
vărat. mai scurtă decit prima, p. 
307—422 — constituie și ea o între
prindere tot atit de hazardată. Ciu
dățenia cea mai mare, de data a- 
ceasta, constă în faptul că deși 
autorul însuși, după propria-1 for
mulare. este conștient de „imposi
bilitatea scrierii unei istorii a 
„Sburătorului" (cauza principală : 
necunoașterea jurnalului Iui E. Lo- 
vinescu in care este înregistrată 
cvasi-complet cronica cenaclului), 
totuși în „cuvînt înainte" el spe
ră ca în lucrarea sa viața cercului 
„să apară complexă și variată, 
fără a ocoli in cel mai au tenie 
spirit „sburătorist", partea anecdo
tică și pitorească". Speranță deșar
tă, evident. întrucît îngrămădirea 
de interminabile citate, aproape 
toate extrase din surse arhicunos
cute (memoriile lovinesciene. arti
cole omagiale, interviuri, mărturi
siri și amintiri de multe ori pu
blicate șl interpretate etc.) nu cris
talizează nicidecum intr-o viziune 
epico-eseistică de sine stătătoare. 
Dealtfel, observăm în treacăt, ca
pitolul intitulat Revista șl cercul 
„Sburătorul" din monografia lui 
Eugen Simicn, E. Lovinescu, scep
ticul mîntuit, face complet inutilă 
fastidioasa risipă de citate din a- 
ceastă parte a volumului publicat 
de G. Gheorghiță ; cu atît 
mai mult cu cit posibilitățile de 
caracterizare critică ale lui G. 
Gheorghiță își află suprema îm
plinire în formulări de natura ce
lor ce urmează : „fantastul Al. Ma- 
cedonski" „ubicuul Al. T. Stama- 
tiad“, ..atît de personalul volum 
de interviuri al Iui Felix Aderca“. 
Hortensia Papadat-Bengescu. „ma
rea noastră romancieră. prietena 
spirituală, de o viață, a criticului", 
„această observație de remarcabilă 
finețe" (a lui Tudor Vianu), „So

rezent de multă vreme 
In paginile publicațiilor 
timișorene cu articole, 
studii, cronici, recenzii, 
după cum și cu poezii, 

Nicolae Tirioi a publicat recent 
volumul Premise literare ••), in 
care este adunată o parte din ac
tivitatea sa critică și istoric-lite- 
rară. Să observăm însă că. în po
fida exercițiului îndelungat, pos
tura de interpret al textului lite
rar lui N. Țirioi nu-i convine a- 
proape deloc. închistarea in for
mulări uscat didactice, iată viciul 
fundamenta] al exegezelor sale.

Partea viabilă a volumului, de un 
real interes documentar, o for
mează secțiunea Retrospective. Mai 
ales studiu] Mișcarea literară din 
Banat intre cele două războaie, cu 
cele zece capitole ale sale, se reco
mandă ca un instrument de lucru 
necesar pentru aceia care se arată 
interesați de dezvoltarea istoriei li
teraturii române în totalitatea el. A- 
ceastă parte a lucrării lui N. Țirioi 
duce mai departe cercetarea lui 
I. D. Suciu cu volumul Literatura 
bănățeană de Ia început pină la 
Unire. 1852—1918. Timișoara. 1940. 
Desigur, din unghiul judecății cri
tice, nici această parte a cărții lui 
N Țirioi nu este scutită de nea
junsuri. cei mai de seamă fiind, 
fără îndoială, spiritul hagiografic. 
Cu toate acestea este cît se poate 
de interesant a urmări modul in 
care fenomenul literar-cultural din 
această parte a țării cată a se de
tașa tot mai mult de avatarurile 
regionalist-locale, spre a se inte
gra in dinamica artei și culturii na
ționale.

Nicolae Ciobanu
•) G. Gheorghiță : ..Sburătorul", 

editura „Minerva", 1976 : ♦•) Niro- 
lae Țirioi : „Premise literare". Edi
tura „Facla", 1976.



Nostalgia fabulosului

Mîrcea Sin tini tomna

modern.

i

Ioan Adam

lo cviile »

putea continua! Concluzia 
cred, insă și pe baza celor 
mari literaturi pentru copii 
in abolirea categorică a fa-

«luceafărului

Tînărul vrea eroi excepționali (supra- 
cîtcodată) nu copilări suspecte, false 
voioșii mimate sau gravități confec-

k

Datorii
mereu

actuale

Mircea Iorgulescu

deschiderii
critice

Doina Uricariu

un 
in

impune o relație critică, 
starobinskian, în contact 
stiluri diferite, acoperind

arbore falnic, re- 
aproape de înțe- 
e arta de a crește 
care renunță Ia 

„reușind să se

adevăr vechi, 
generație, care

privirii 
construi.

artificial. în același mod ima- 
va transforma literatura fără 
va impune personalitatea sa, 
ci păstrînd-o vie. în fata lui 
naturii, care, oricît de debor-

• Deși se bucură de ® răsplndire atit de largă In masa de cititori, trebuie totuși spus că literatura 
dedicată copiilor și tineretului nu stă in atenția criticii în aceeași măsură. Situația este cu atit mai 
de neînțeles cu cit tradiția literaturii române ne arată că „genul**  s-a bucurat de o constantă aten
ție. Practic aproape eă nu exista scriitor român Important care să nu fi dat la iveală opere remar
cabile atit prin viziunea artistică după cum și in ceea ce privește universul tematic ce se adresează 
celor mai tinere generații. Cui tivind eu dăruire dragostea pentru frumos șl sentimentele cele mai 
nobile, (iubirea de țară, de trecutul el istoric, de frumusețile ei naturale, cunoașterea tradițiilor 
poporului, cinstea, omenia etc.), literatura marilor înaintași ce ie adresează nemijlocit generațiilor 
tinere, firește, obligă pe scriitorul de astăzi atras de „genul**  la care ne referim la autoexigență, in 
așa fel Incit criteriile de evaluare artistică să nu difere cu nimic de acelea la care se apelează in

cazul literaturii majore în general. Date fiind aspectele specifice ale universului vieții omului de 
astazi, inclusiv ale tineretului, avi nd în vedere mutațiile ce se produc in psihologia, în puterea 
de percepere intelectuali a cititorului tînăr contem poran, intr-un cuvînt lui nd în considerare circum
stanțele de un fel deosebit ale civilizației moderne în ambianța căreia se dezvoltă personalitatea omu
lui de astăzi, întrebarea legitimă care se pune în legătură eu producția editoriala curentă este 
dacă aceasta corespunde unor asemenea noi deziderate. Discuția pe care o inițiază revista noastră 
prin articolele ce urmează Iși propune să atragă atenția asupra acestor probleme de indiscutabilă 
Însemnătate, menite în ultimă Instanță sâ definească condiția morală și estetică a literaturii pentru copii 
și tineret.

literatura despre tineri
Adevărul personajului tinăr

ițesc, ca editor, destule manuscrise — 
deci cărți potențiale. Nu puține dintre 
acestea — circa 150 pe an doar la edi
tura „Albatros" — își depășesc, de alt
fel, condiția ipotetică șt devin cărți. 

Unele foarte bune, altele pasabile sau măcar 
„nenocive“, cum eufemistic se spune, iar prin
tre ele — se poate ascunde tocmai de cititor 
acest lucru ? — destule neîmplinite, ectoplasma- 
tice, destrămîndu-se rapid sau treptat la lumina 
tare a zilei, ca orice fantome. Contrabanda valo
rică prin care aceste manuscrise au trecut gra
nița ne este, desigur, imputabilă, dar deghiza
rea a fost cel mai adesea abilă, căci multe ma
nuscrise se drapează intr-o plastică exterioară 
de tip Kitsch, iar măsluirea nu e pici într-un caz 
u$or de depistat. Cu atit mai mult cînd vameșul, 
luat de iureșul ofertelor, lucrează somnolent sau 
rutinier. Căci citeva ștampile tot au agonisit a- 
ceste pașapoarte trucate. $i sint, la prima ve
dere. valabile. Ceva atmosferă. ceva culoare, 
cite un personaj, niscaiva observație, un pic de 
indeminare legitimează pe ici-colo subprodumL 
Numai cd el sună a gol sau fals. Ceva nu e in 
regulă, cum se spune, dar fisura e mai greu de 
depistat ți editorul, evittnd prea complicate ana
lize. surogatul primește „viza de ieșire" doar in 
temeiul ambalajului. Monstrul iese apoi in lume, 
se viră cu insolentă in vitrine, ba chiar reven
dică lansări, tămiie, premii.

Dar unde. !n ce zonă ar trebui introdusă son
da da control 7 Ce anume ar demasca cel mai 
adesea trucajul ? Cred că printre altele — ri i« 
primul rînd — examinarea organ iei tații matmei 
de viață, analiza corespondenței ett adevărul vie
ții a datelor incorporate in manuscris. Se oa ob- 
serva că foarte adesea tocmai aici e „lipifara". 
Hic jacet lepus, de aici sare iepurele. Nn rc>. 
încerca demonstrația pe toate coordonatele nn 
cărți. Mă voi limita la unele obserratit prirmd 
hibriditatea unor personaje, care întocmai sire
nelor își arată la vedere doar trupul, ascmziz- 
du-si sub unde coada de peste. Si ctntd 
pentru a ne vrăji, de ani de zile, ia asW-rir*-  
patru variante aceleași cintece de adorm d co
piii-lectori. Iată. wUt-um oactucimc mai:«acrii «a 
homuncul botezat tinără studentă. Dar ntgr\l 
nu e In stare sâ transporte cu acest penona- 
nici o altă valoare a realității notutra fn afara 
micului bovarism matrimonial. Nimic, nici n-. 
punct cardinal al realității nu Își trimite vecto
rul pină la această studentă comuniști ca-e 
așteaptă, se lasă tirită, se chinuie, fără voință, 
fără ideal, prinsă parcă intr-un sorb de mizerie 
ți abulie. Ce are tineresc în ea această fim re ? 
La ce îi folosesc tinerețea, studiile, mediul ? 
Frivolă, slabă, dezorientată, nemotirată atit «■ 
îndărătnicie cit șt în slăbiciune, personajul se 
afundă. inevitabil victimă. Intr-o veritabilă 
cloacă: Sau. cum glăsuiește autorul : „era ca mi 
joc de-a baba oarba, în care partenerii rew- 
seau să intre în ritm, sd te oiteasej Acev^ eaa 
tratimp dădea, practic, rieții va coafriia
aspect de nefericire". Diocnottie pe^ert Hteme- 
iat, numai cd nefericirea e a «rîorala 1 cm tn- 
șează cu nonșalanță adevărul persons - Ciad*.  
care omite, de dragul etaja lai rastiMctoal. tot 
ceea ce. inevitabil, un findr al v.lelor noert-e 
gindeste despre sine, despre alț-ă. desvre rrr.tor.

Sau, iatd un erou, dmtr-un alt fnantuctiz. ac
tivist pe linie de tineret și care, nimic mm fi
resc, iubește. Iubește... perlat și nefericit cînd 
pe o colegă, cind pe alta. Nimic de obiectai, e 
cu putință șl e firească ezitarea. îndoiala. Ba 
chiar salutară uneori. Numai eă intre persona
jul îndrăgostit și personajul activist rămtne 
falie de netrecut cită vreme contorsionările 
amoroase nu se leagă In nici un fel. nu benefi
ciază citufi de puțin de maturitatea social-poli- 
tică a aceluiași erou, dus de foarte epidermice

concepție Si atitudine in critica de azi

uite, poate chiar cele mai multe din 
marile romane ce s-au scris aiurea si 
la noi sint romane de dragoste ; dar 

JL JL Jl dacâ. pornindu-se de aici, s-ar scoate 
regula restrictivă că numai despre iu

bire se pot scrie romane mari și această regulă 
ar deveni criteriu inflexibil de selecție si de 
judecată, atunci cu siguranță că astfel Îngrădit 
„genul proteic" ar dispărea Intr-un chip jalnic, 
sufocat de Droprla-i monotonă abundență.

Diversitatea — a unui gen. a întregii literatu
rii existente La un moment dat — este o condi
ție și totodată o expresie a elanului creator. U- 
niformitatea duce la apatie, la fals și la morti
ficare. Năzuind să conțină o imagine completă a 
omului, literatura nu poate fi unidimensională, 
indiferent de aspectul — stilistic, tematic, pro
blematic, al situării spațiale sau temporale, al 
calităților „materiei" etc. — sub care s-ar ma
nifesta limitarea.

Creația însăși implică depășirea marginilor ști
ute și acceptate : este, fundamental, un proces 
de deschidere a unor noi orizonturi și de lărgire 
a celor cunoscute : marea creație, spunea G. Că- 
linescu. „e totdeauna revoluționară, surprinde 
prin noutatea ei. reface concepția despre lume și 
implicit judecă literatura veche".

Elementul dinamic al actului creator e spiri
tul critic, tot Căllnescu zicînd că fiecare creator 
adevărat trebuie să-1 aibă „neapărat" ; iar pen
tru a nu fi înțeles aiurea, că ar respinge „cri
tica profesională", el menționa că spiritul critic 
lipsește creatorului care „disprețuiește opinia 
criticii contemporane".

Se poate face astfel observația că între lipsa 
de spirit critic și stimularea uniformității lite
rare .există o strînsă legătură ; este de altfel un 
*devăr elementar că epocile literar terne sînt și 
epoci de absentă a spiritului critic, după cum în 
epocile de mare avînt creator spiritul critic în
florește. 

șt nesemnificative stări mult prea departe de lu
ciditatea ce-i este concedată ca activist. Un 
Werther pitic, un Ladima complexat, se zbuciu
mă in interiorul unui tinăr care organizează via
ța altora, are idealuri, puncte de vedere, care 
vorbefte tot timpul de satisfacții profesionale, 
de „viața ca o sărbătoare" ți care rămtne un 
anacronic de tipul eroilor lui Brăilescu-Voinesti. 
nfermzi și neințeleți. Această miopie asupra 
Întregului nu duce automat la eșuarea integrală a 
manuscrisului. Numai că autorii se incrîncenea- 
zi pe fragmente și oricît ar izbuti, pierzind din 
vedere ținta, nu construiesc decît labirinturi fără 
ieșire, făcute din birfă măruntă si notații dispa
rate. Uneori această flagrantă disjungere a per
sonalității eroilor, raportată ia talentul real al 
autorilor, este aproape de neînțeles. Am in ve
dere de pildă, un manuscris in care eroul, un in
giner de șantier, un formidabil organizator al 
munci*  și disciplinei de echipă — conduce echi
pe de țiruni-navetlști — nu trece de motivările 
larvare ale banului sau fricii. Dar poate cineva 
demi constructor, avintat plod la performanță 
și abnegație, fără o rricnire de conștiință so
cialiști ? Sedus de naturalism, autorul ți-a con
trarie st înlăturat si insist premiza puși ca te
melie a cărții, in insdji .fiiafa tincnJu*  inginer : 
marea satisfacție a creației sociale, a fadJțâ’ii 
..cosei de pămint" ca izvor al eroumuha r*

Niaî, desigur, și alîa cauze de net. Pe șan
tierul unei edituri zac destule structuri și car
case ambițioase ea niște trtxssilnttcf. dar rare 
■« aw putea lua niciodată IgrgnL Kmrvasaren 
lor poate dovedi destule ncn de proiectare. de 
eoest^uctia. de -putere-mstalaH' is Dar. foar
te adesea, rirfal consta m tnsdsi iasorrrt <*9-  
riJa*  ca mele »« «toî făcute si narzghaze poa
le Ci iașași rostul lor. rprr deosebire de cc—1- 
b»oare> ee hirtse. este sg poarte • 
«-văza-â. 1— wiM destzMtie.

Dacă in creația propriu-zzaă prezența n_r _J_ 
critic nu este obtiiatarzi expLetă » 
in critică nu poate fi derft ăeweiă.
în primul rînd in fimetranea de. rma se ztce 
in chip obișnuit, orientare a cntlK rou.
care este de altfel duirfn. e adeaea înțeles ir.tr-a 
accepțiune cam sumară și cu efecte de tel acrep- 
tabile. Noțiunea de .onentare " ease orefăratiL 
in absenta spiritului critic, ch-ar ia contrariul ex. 
incit poate deveai curată dezorientare. Dor to 
ce constă. In fond, acțiunea oe a cTLenta a cri
ticii ? E limpede că. mai intit termecal se ra
portează la critica literatura preaen-okE: E. ast
fel. vorba de orientarea pabCxuix pnnt-e m- 
formare onestă, competentă si fâcxxță ca rhi rr- 
nămint in privința urșcăra ktrrare ia xl rări
tă In toată ranetaiea ei. fără a ■« a ws
aspect sau altul cu o fireaaeă hubstes:! ascora 
noului. Criticul este un rajarifieasar « a iz—ee 
sub tăcere, din prejudecată sau din nepnrwere. 
Întinse zone ale literaturii Înseamnă a nu tace 
orientare san a orienta greșit. în acelas turn, 
cum. nu este o simplă registratură, o insiitiitje 
de inventariere, ci expresia cea mai «trerfl a 
conștiinței literare a unei epoci, așadar un fac
tor activ al literaturii momentului cnrica m- 
rîurește inevitabil procesul creator. Și este, a 
rîndul său. influențată de mersul creației : spi
ritul critic este mobil și deschis, nu rigid o Li
mitat. Critica prezumțioasă. care -dă lecții", și 
respingerea grosolan -arogantă a critici: sint ma
nifestări extremiste care, eu toată aparenta con
trazicere dintre ele. pornesc din aceeași stare ce 
spirit și au caracteristic faptul de a fi ti pe te de 
spirit critic. în ambele aceste situații critica este 
scoasă în afara literaturii si văzuta ca o unealtă, 
căreia fie că i se atribuie un rol atotputernic, fie 
că îi este negată orice indrentățire. într-un cax 
criticul e socotit un fel de pedagog absolut, in 
altul e considerat o inutilitate dăunătoare. Aces
te moduri de a privi critica nu sint noi și în for
me variate există și azi. uneori cu agresivitate, 
alteori mai discret, semnalîndu-și Insă întotdeau
na prezenta printr-o abdicare de la spiritul cri
tic. dacă nu chiar prin ofensiva contra lui.

Fals critic, fiindcă spiritul implică reacția ho- 
tărîtă și consecventă împotrix'a oricărei absolu
tizări. criticul „pedagog absolut" are oroare de 
varietate și de nou. stabilind criterii și norme 
exterioare faptului literar, introducînd discrimi
nări artificiale, încercînd să alinieze realitatea vie 
a creației după canoane sterile. Tipul cel mai 
răspindit al unei asemenea critici mortiffcante 
II reprezintă critica fetișistă. prețuind o scriere 
In funcție exclusiv de caracterele materiei Înfă
țișate sau de importanța în sine a „problemelori*

I
iteratura pentru copii și tineret, des
pre care se discută de la o vreme la 
intervale aproape reguLate. are un sta
tut controversat. Urmărind cu atenție 
dezbaterile pe această gingașă temă, se 

poate depista un paradox : genul acesta de lite
ratură ae definește nu atît prin afirmații, cit prin 
negații. Mărturisesc că nu cunosc vreun critic 
care să știe „cum trebuie să fie“ o carte desti
nată acestei categorii de cititori : sînt numeroși 
însă, printr-o inefabilă lege a compensației, cei 
care ii circumscriu trăsăturile particularizante 
spunlnd ..cum nu trebuie să fie". Toată această in
certitudine teoretică, definirea prin ricoșeu, nu 
sint lipsite de urmări pe planul literaturii În
seși. Deși criticul nu influențează in mod 
direct creația, indirect o face Întotdeauna. Incer
titudinile lui au ca reflex incertitudinile scriito- 
rutai. Prejudecățile lui se transmit și acestuia 
printr-o oonxnă al cărei mecanism nu este În
totdeauna la vedere. O preconcepție recentă (sol
dată eu o literatură populată de roboți, mașină
rii. calculatoare) denunță subtil incompatibilitatea 
dintre spunml acestui ev tehnicist și ..anaerorris- 
mn2*  recuziiei traditionale a literaturii pentru 
cele mai nai contigente de atitori. Feții Fru- 
rop. zmeiL balaurii ar fi_ zic unii personaje 
revolute Înîr-o lume dominată de febra expedi- 
tiiiar cnvniee- Și totuși, lucrurile nu stau chiar 
aga. Luciditatea, capacitatea de a vedea contra
dicția dintre lumea fabulosului și lumea reală 
r.u sint cnceriri de ultim moment. Cititorul ro
mân este inclmat spre fabulos, are rutul mira- 
cofcrhri (debarasat de accesorii, de dozări și 
gradări organzee) ch^r atunci cînd are conștiin
ța mauteotjcităui faptelor narate, a cararteru- 

iar faznasuc. Un Gngarie. darii in Tîraău-

ste cel mai bun criticul, care nu 
este prizonierul unei singure struc
turi și acela care, reușind să se de
pășească pe sine, poate intra și 
răsfringe dinlăuntru structurile de

opere cele mai diverse", scria Tudor Vianu in 
Estetica. Cuvintele sale pledau astfel pentru 
deschiderea comprehensivă și interpretativă a 
criticului și condiționau marea instaurare săvir- 
șită de cel ce se pronunță asupra artei, de pu
tința de a stâpini și 
conform dezideratului 
cu opere și genuri de 
un spectru larg.

Paradoxal, într-o epocă In care granițele ge- 

ca, copiind la 1802 Alexandria (manuscrisul se 
află la Biblioteca Academiei), nu se poate reține 
să adauge pe marginea secvenței descinderii în 
infern : „Frate cititoriule. care ți se va tîmpla a 
ceti pe această carte această istorie in car(e) 
scrie de unde ar fi intrat Alexandru întru acea 
peștiră. carele zic să fie fostu iadul, eu n-am 
scris-o cu dovadă ca aceia care să fie de crezut, 
ce dup(ă) cum am aflat și eu scris de alți is
torici asa și eu am scris ca să s(ă) afle aice. 
Iară lucrul cu adevărat și cu dovad(ă) n-am 
pus". Scepticului copist nu i-a trecut însă nici un 
moment prin minte să elimine episodul, cunos
cută fiindu-i setea de fabuloe a semenilor. „Dar 
aceasta se petrecea acum două veacuri, s-ar putea 
replica. într-o civilizație mașinistă există un alt 
Mecnlam". Da și nu. Cele mai bune cărți mo
derne pentru tinerii cititori tot filonul tradițio
nal al fantasticului II exploatează. John R. R. 
Tolkien, autorul fermecătoarei cărți O poveste 
ca u babbit, era un riguros, om de știință, trăi
tor intr-o «ori etate industrializată, cibernetizată. 
Personajul său, Bilbo Baggins, este un anti-erou 
care nu se simte stinjenit deloc de recuzita 
anMTonică («piriduși. gnomi, pitici, iele) a bas
mului englez. Și nici cititorii, mari sau mici, 
dovada supremă fiind excepționalul succes mon
dial de public. într-o altă carte celebră (tradusă 
de curind și la noi). Ciberîada de Stanislaw Lent, 
nu basmul tradițional este adaptat la lumea ro
boților. d «e produce fenomenul exact invers. 
Personajele Electron Blindatus, Cristalida, pro
gramatorii cibernetici Trurl și Clapautius se 
conformează logicii basmului, aceasta fiind dealt
fel singura posibilitate a umanizării lor. Exa- 
minind lucrurile și intr-un alt plan, este o în
trebare de pus dacă universul basmului este atit 
de perimat, dacă aceasta se află într-o stare de 
totală incompatibilitate cu spiritul
s-a publicat anul trecut, la Editura Minerva, 
antologia Basmele călătorilor în timp, iden- 
tifidndu-se in citeva povestiri la prima vedere 
desuete, noțiuni de o excepțională actualitate î 
fascinația timpului iero, paradoxul timpului, 
anularea cronologiei, transmutarea elementelor. 
Exemplele ar mai 
poate fi formulată, 
oferiie. Sania unei 
trebuie căutată nu 
bol osul tu tradițional, d in preluarea acestuia în 
spirit modern. Fiecare popor își are o mitologie. 
Morfologia oricărei culturi nu se poate dispensa 
de mit_ Fiindcă mitologia este cariatidă ce sus
ține oufietui unui popor, este, cum metaforiza 
un poet, „acutul lui de etern". Un autor celebru 
ne avertiza dealtfel intr-un distih memorabil : 
MCăad de legendă a țară ■*  desparte Să moară 
adaditâ-a frig ti fi". Totul depinde deci de ca- 
pacnatea acrutmxLni contemporan de a citi cre
ator mitologia, nu de a o concura prin fantoșe 
obernerixate.

O carte despre tineri se serie, afirma un pro
zator cunoscut, la fel ca on care alta, dar ceva 
mai bme. Riscul cel mare este copilă reala, co- 

surilor șa speciilor literare sint tot mai labile, 
inxr-o epocă ee proclamă deschiderea operei «1 
pohvalența lectura, există o atracție pentru în
chidere a criticii- o tentație evidentă spre spe
cializare si o mtoleranțâ la diversitate, aproape 
o atitiKhnr autarhică. Certurile Intre antici ți 
modem: sint Înlocuite de cele intre breslele 
cntice-speciahzaie in _priznruere ale unei xm- 
gure structuri", cum ar spune Tudor Vianu. Dar 
criticul de valoare e un Proteu. Deschiderea 
aceasta proteică nu e același lucru cu cameleo
nismul Ea lși asumă 
transmis din generație 
spune că arcașii. pentru a ochi bine, țintesc 
mai sus. văd adică mai mult decît ținta simplă. 
De aceea, criticul de valoare, posesor al des
chiderii. mi se pare asemănător unui specialist 
in arta bonsaiului. meșter in creșterea copaci- 
lor miniaturali din specii de arbori falnici. Căci 
imaginea despre literatură impusă de critic con
centrează In spațiul ritorva volume și surprinde 
la scara redusă clocotitoare vitalitate a arbore
lui înalt, bogăția ramurilor și echilibrul trun
chiului. forța rădăcinilor și taina cu care acestea 
își hrănesc copacul. Bonsai vine de la bon care 
înseamnă vas și de la sai, care înseamnă cul
tură. Știința și arta criticului e de fapt creșterea 
intr-un vas. într-o formulă critică a unei cul
turi. Construcția lui trebuie să fie vie, capabilă 
să sugereze precum bonsaiul. un peisaj, expri- 
mînd în același timp frumusețea acestuia și 
eternitatea. Micul copăcel, bonsaiul, nu-și pierde 
cu nimic din monumentalitate. Nu întimplător 
bonsaiul Începe să capete o formă acceptabilă 
în cel puțin zece ani, tot astfel cum atitudinea 
unui critic, arborele lui literar, nu ne apare de 
la început, ci e rodul acestui ■ grădinărit perse
verent, dedicat cultivării unei plante perene. 
Deschiderea criticului e acest grădinărit com
plet, pe care-l presupune arta bonsaiului. ce 
reunește cunoștințe atit de diferite, pentru a 
deveni o cultivare a întregului și nu a fragmen
tului. O istorie literară, și orice text critic inte
grat în aceasta, e un monument natural. Res
pectă proporțiile și bogăția formelor, ține seama 
de toate elementele, de rădăcini și de trunchi 
de ramuri, de frunze și flori. Operele citate de 
critic sînt supuse în interpretarea sa, precum 
bonsaiul, la numeroase operații, dar dacă ima
ginea critică e perfectă nici unul din artificiile 
sau experiențele la care a fost supusă creația 
(lecturile, metoda) nu trebuie să fie vizibil, tot 
astfer cum pe coaja unui bonsai perfect nu se 
văd urmele grefelor sau ale tăieturilor. Orice 

borîrea deliberată spre un orizont de înțelegere 
presupus primar, redus. Cărțile pentru cei tineri, 
pentru copii chiar, sint bune atunci cînd îl inte
resează și pe matur, cînd nu-1 lasă indiferent, 
sau cu un zîmbet condescendent pe buze.

O sociologie a lecturii trebuie să țină, firește 
seama de dialectica generațiilor și a receptării. 
Literatura pentru copii și tineret se face de fapt 
cu gindul la cei mari, luînd în calcul și o fertilă 
„degradare" ulterioară. Călătoriile lui Gulliver 
era inițial o parabolă tragică pentru uzul adulți- 
lor, un roman scris de un iluminist decepționat. 
Cînd a scris Robison Crusoe, Daniel Deffie nu 
prevedea excepționala carieră viitoare a cfirtîi în 
rîndul copiilor. Coborînd la o altă vîrstă a lite
raturii, am putea constata că și Romanele mesei 
rotunde su făcut întîi deliciul celor mari. Cine 
citește cu ochi neaburiți de preconcepții acesta 
volume frecventate cu frenezie de tineri, poate 
sublinia o trăsătură generală a cărții pentru 
tineret, îi poate izola germenele vitalității .’ 
explozia epicului, refuzul moralizărilor, deschi
derea spre mister. Cititorul tinăr ascunde în 
tainițe lăuntrice nostalgia unui eu de compen
sație, EI se îndreaptă din instinct spre proza 
comportamentistă, spre lectura care-1 educă prin 
logica faptelor, nu printr-o morală insinuată — cu 
nereprimate satisfacții pedagogice — din exterior.

Ce poate învăța scriitorul contemporan 
parcurgînd aceste scrieri cu mare priză la 
tineri ? în primul rînd, refuzul „cărților de învă
țătură**,  
firești 
uimiri, 
ționate.

Cartea pentru tineret nu înseamnă totuși, cum 
se crede, doar carte de aventuri sau științifico- 
fantastică. In treacăt fie spus, înșiruirii aride și 
previzibile „a aventurilor" specifice unei vîrste. 
trebuie să-i preferăm figurare» însăși a virstei 
aventurii, a virstei care caută. Cârti bune vor fi 
cele care rezistă la această probă de foc. La 
anii romantismului se citește tot : de la romanul 
istoric la basmul în care se inculcă fantasticul 
de tip intelectual sau ficțiunea, paraștiințifică. 
de lă literatura dfe popularizare ■•3a■<cărfil*  .d*  
debut în proză sau poezie. Toată această litera
tură poate educa. Cu o condiție 2 să educe< ea 
artă. Adevăratele cărți pentru tineri sînt eu 
Oameni. Iar dacă tînărul neagă ceva, acest ceva 
este subaprecierea lui de către scriitor. El nu 
vrea soluții confecționate, este alergic la didacti
cism. Tonul catedratic (fie el mascat sub o vervă 
de circumstanță), sfătoșenia, periculoasa dorință 
de a spune totul, astupînd astfel orice deschi
dere spre enigmatic, spre misterios, nu fac nici
odată popular pe vreun scriitor, cu atît mai mult 
printre tineri ale căror reacții psihologice sînt 
extrem de mobile. Un adevăr de bun simț, s-ar 
zice, și totuși ee puțină lume-1 înțelege. Mărtu
risesc că la numele lui Radu Tudoran, Constan
tin Chiriță, Mircea Sântimbreanu, Al. Mitru 
n-aș putea adăuga decît încă vreo citeva.

imagine a literaturii e cu atit mai creditabilă 
cu di poartă patina vremii sau altfel spus, ju
decata de valoare a timpului, ceea ce în cazul 
bonsaiului perfect este numit „sabi". Iarna bon- 
saij sint transplantați in teren deschis pentru 
a-și reface forțele. Deschiderea criticului spre 
opere diferite nu poate nici ea exclude formele 
naturale de dragul celor artificiale sau invers. 
Tot de deschidere tine armonia imaginii cri
tice. care, asemeni artei bonsaiului, trebuie să 
prețniască in aceeași măsură dirijarea rădăci
nilor ?i ■ ramurilor. Orice neglijare a forme
lor artistice tradiționale sau moderne strică 
echilibrul imaginii critice. Dar armonia acesteia, 
ca rezultat al deschiderii nu înseamnă sime
trie, fiind greșită așezarea operelor pe tulpina 
istoriei literare, simetric precum niște ramuri 
cu dispoziție opusă, adică Înțelegerea lor doar 
ca tragice sau netragice, realiste sau nerealiste, 
ironice sau neironice. Deschiderea criticului e 
acest act de supraveghere permanentă și inte
grală a literaturii, ce nu poate fi neglijat nici 
o singură zi. Ea rezidă in continuitatea unui gest 
de devotament și presupune sentimentul înte
meierii unei legături între generații. Bonsaiul 
e plantat de tată, dus la maturitate de copii și 
crescut de generațiile următoare. Ramurile lui 
nu vor ascunde niciodată trunchiul și nu-1 vor 
lăsa descoperit, iar rădăcinile se vor vedea pu
țin totdeauna pentru a da sentimentul că arbo
rele e viu și nu 
ginea criticului 
s-o distrugă, ii 
fără s-o usuce, 
va sta exemplul ______ .
dantă și tumultuoasă, poate fi ținută in frîu, 
ruptă de pămîntul inițial, smulsă sălbăticiei și 
ignoranței și crescută într-un vas închis, dă
ruită culturii. într-un bonsai e concentrat 
timpul și vibrează frămîntările specifice na
turii alături de dimensiunea eternității. într-o 
imagine a literaturii, născută din deschiderea 
criticului descoperim aceleași atribute : liniile 
contează mai mult decît culoarea, sensul lor mai 
mult decît simetriile fade, semnificația subor
donează cantitatea. Arta criticului, deschiderea 
lui. e arta de a păstra vie literatura, de a ră
sădi în spiritul altora copacul ei monumental, 
taina de a ține în viață acest 
ducîndu-1 la o structură, mai 
legere. Arta deschiderii critice 
valori, generozitatea 
contemplare pentru a 
depășească pe sine".
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Din poemele lui
1907

florența albu

trăi pur și

In memoriam
Seamănă 
lâ răsară floarea soarelui, 
să răsară ochii, să se bucure ochii, 
ucișii de primăvară, semânații, 
rumânii purtînd nume de fără, 
ispășind pentru noblețea de țară.

li așez în eternitate, 
in spițele, în roata pâmintuluî, 
rotindu-se în stele, 
plugari, semănători, secerători, 
veghetori, la pragul cimpiei.

închinăciune, nemuritorilor, 
soclul vostru, pămintul, 
semințele, rădăcina perenă, 
piinea hrănindu-ne pururi, 
la Dunăre ;

lanuri de floarea soarelui
ochii voștri 
înflorind după soare.

Legendă
Plecăciune la munți, la dară legendă

Oamenii iți fac semne de rămas bun. 
Se depărtează căruța pictată cu taraoanca 
și caii de fum.

Și mergind, și mergiiind, 
văd plinsul, stinsul, asfințitul, 
curge pe față ființa luminii, 
respirația lumii, 
răsare iarba, astfel răsare iarba, 
mă ridică iarba la cer.

Hore
încep sâ mă-nvirt, să mă-nvirt
in horele prea fericitilor, prea fericitelor 
ierburi, copaci. Stele, celestele 
apele morților, viilor ;

soare, fintini, grine, fintini, 
oepomeniții, nepomenitele 
noastre iubiri, rădăcini, 
vetre da ioc, așezări, părăsiri,

nepaewniții, ne pornea tete, 
vreme la sud, la aaidta, apusul 
păreinbdui tras pe readă. pe veți, 
cu drumul robitor, âevtaau 
D oi măv untului, 
cimpna ca ierrwle. varie

încep să mă-nvirt, sâ mă-emrt.
ia rotirea 
de ceruri, de stele căzătoare, 
semănătoare de stele, 
pe tind mai cad, pa cind mai suie 
ves&ie noastre, soții noștri, ia virfwf 

de spice, la cer.
Tu care stai liliac înflorit 
in ochiul ochiului meu, 
te micșorezi acolo, te foci 
piatră, pietricică mirositoare :

Himera pămintului

pinâ la vama de argint 
se spulfwâ f rurală și întrebare, 
pinâ la voma de-aramă 
se mai aude marea - 
crește nisipul pinâ la vama zăpezii — 
intră, mireasă, soro lume,
lasă la prag întâmplarea cu maaa.

tata m «tentate —
roods e si ghctnte « oprind ptainbd 
î -teaoteMaiA p
i Kdr ■ tef ta obrdbțdr..

Oamenii îsl fac semne de rttaias tem.
Se depărtează căruia pictată cu fa.aoas.ce 
și caii de fum.

Mergînd

marin sorescu

Și mergind, și mergiiind, 
și mirosind pămintul umed, bun, 
pămintul putrezind 
înverzind, înflorind
— mamă, îl strig.

Acolo, înăuntru se petrece lumina, 
alchimia,
cernerea soarelui, apei, sării, 
singelui viu

Și mergind, fi mergiiind,
| aud pasărea, plinsui.ppfc*  
bucuria, durerea adunata bine

J între aripi, cu ouăle.

t ta tai

Iirf eentimentaJâ. romanul lui de dragoste nu 
era prea aventuros. Un Casanova fără memorii 
fi memorie, un Casanova ramolit înainte de 
eoneaștere și... interiorizat

Părea câ m așteptase la o astfel de vizită. 
Era ameer bucuroasă că-1 vede... însă cam 
Încurcată. 11 lui de mină ji-1 prezentă tuturor 
profesorilor din cancelarie — „nu era nevoie", 
•e gindi Tudor. Spuse că e acela care... ca și 
cind loază lumea trebuia să-l cunoască si-I făcu 
să «e simtă stingherit Era învățat să se stre
coare prin viață, nu-i plăcea să fie centrul aten
ției, nici măcar pentru un minut Ar fi dorit un 
colt liniștit de unde să observe viața. Iar in ca
zul coocret, un colț liniștit unde sa fie singur 
cu ea. Ii propuse să iasă să ia puțin aer. .,pe 
fereastră-. Plecară, dar in dreptul porții, ea se 
opri și-1 rugă să aștepte un minut Sosi și tină- 
rul profesor, cel care îl întrebase la început 
dacă o cunoaște. Diana i-1 prezentase în can
celarie. dar el nu-I luase în seamă, nici nu era 
atent la numele pe care le spuneau cei cu care 
dădea mina. Un tip destul de bine legat de alt
fel. insă acesta nu era un motiv să i-1 facă 
mai simpatic. Mai ales cind înțelese că vrea să-i 
însoțească in plimbarea lor, întrucit și el avea o 
fereastră. „Te privește" — îi replica Tudor, în 
gind bineînțeles. ..Vedea-te-aș apinzurat în cla- 
sa-ntiia primară, la ora de dirigenție". Deci — 
după cum bănuise. Diana... tot femee !..,

— E cumva băiatul tău ? o întrebă el, nepu- 
tindu-fi stăpini răutatea. Data trecută, cînd 
ne-am văzut, am uitat să te Întreb dacă ai 
copîL

— Tudor ! tot așa ai rămas, 11 doienl ea. îi 
spuse că domnul Mărăcinescu e un fin intelec
tual. un om cu o conversație aleasă... (Ca și 
cind pentru asta venise el de la București... că 
acolo nu putea Intilni țipi fini și cu conver
sație f).

— Uite care e chestia... eu n-am mult timp 
(..de pierdut...- s-ar fi subînțeles ?)... mergem 
spre gară fi In drum discutăm... ce avem de 
dxacutat — De ce am venit ? Mi-ai spus de 
existența unei ..stafii" in Cluj... doamna aceea 
bkrrfâ pe care a cunoscut-o Nu cu Constant i- 
eju. 22-mi unde ar putea fi găsită, pentru că..,, 
țj-sffl opui atunci .. e iubita— logodnica. mă rog. 
a prietenului meu.„ De la fuga ei.- a intrat în- 
tr-o criză...

■>

1907: Două documente inedite

JMaâ Mmactv* 4r lecw BvnMOl

erter — «iu crrr «^conditional cavaleria 
dxa Motooro. vd rog a mobiliza regimentele dc

toctâ (W.
Prim-ministry is. Gr.Gr.C

Ambele documente oglindesc starea de spirit a 
ternilor guvernante și totodată naivitatea de a 
crede că te pot rezolva contradicțiile funda
mentale ale unei aocietlți vărsind țuica din cri|- 
mc. Este totodată semnificativă memoria încă 
rze a răscoalelor de la 1888. premergătoare ma
nta răoetmle din anul 1987. In sfirșît. se vede 
dar tfci telegrama primului ministru că ridica
rea țărănimii n-a avut caracterul unor acte să- 

oub mspenul consumației alcoolului, ci a 
fost precedată de agitația spiritelor" cu alte 
c-nrate de a reflecție asupra unor stări de lu- 
crun la care nu se mai putea face față detit pe 
oceoml cela- Prin aceste noi mărturii putem 
pr.vl te raaBtetea tenscotă a unei epoci și fn 
nk^-itahtaOea celor ce an ncii in numele „aramei 
paafiee- «J de țărani L

X. Vasilescu-Capsali

J

— ...financiară, spuse domnul cu conversație 
aleasă.

—Nu, nene I Nu e vorba de band, cl de su
flet ! replică Tudor tăios. De-asta am bătut 
atita cale I spuse el, spre a șterge orice echivoc 
(..Sper câ proasta asta vede că m-am înfuriat T 
Ori e atît de îngrămădită, îneît nu-și dă Sea
ma ? Bine era dacă o pocneam din capul locu
lui. Acum sare idiotul ăsta la mine“.)

Diana își aduse aminte și... mărturisi pe tonul 
cel mai natural că fostu-i bărbat, coleg de altfel 
cu dumnealui... arată spre Tudor — era cel 
mai mare crai din lume.

— Lasă asta, spuse Tudor. Unde stă ?
— Cine ?
— Omul acela...
— A, da 1 Spuse strada șl numărul, dar H 

atrase atenția să nu facă vreo gafă. întrucît el e 
acum recăsătorit și bineînțeles că persoana 
aceea nu poate sta la el ; e pe undeva pe la 
vreun hotel... dacă n-o fi plecat. La el o aven
tură nu durează mai mult de trei săptămlni... 
nu din cauză că s-ar plictisi, ci pentru că... gă
sește altceva. Persoana „nouă" nu trebuie să fie 
neapărat mai drăguță sau. mă rog, să albe rine 
știe ce calități în plus față de cea precedentă. 
Ba, cîteodată, chiar dimpotrivă. Insă, așa e eL 
mereu în mișcare.

— Cui pe cui se scoate ! rosti domnul Mără- 
Cîneami.

(,.$i mărăcine pe mărăcine").
Mărăcinescu mai încercă să atragă atenția 

asupra situației precare a reporterului, care... ce 
face dacă nu găsește eroi ? Ce pune-n ziar ? Nu 
era, desigur, o îndeletnicire de invidiat să alergi 
de colo-colo, cu carnetul de notițe In mină, ai 
vinezî întimplări, care, de cele mai multe ori. 
n-au nici o semnificație. Pentru că faptele In 
sine — aproape întotdeauna — n-au absolut nid 
o semnificație, și perora pe ideea asta Încă vreun 
sfert de oră.

— Faptul c-am venit să discut e-o veche cu
noștință de facultate pentru o jumătate de oră, 
și in loc să vorbesc cu ea trebuie să-mi pierd 
timpul cu dumneata, eu îl socotesc, totuși, foar
te semnificativ, zise Tudor. Se miră șl «1 el-1 
sărise totuși țandăra. Uneori. putea răbda 
astfel de martirii pînă la capăt

Mărăcinescu se făcu roșu... dădu fli îlcâ eevi 
și cum Diana interveni, apărfndu-1 oarecum pe 
Tudor, minia lui se orienta spre aceasta. O făcu 
cu ou și eu oțet, o insultă ca un derbedeu șl 
plecă.

— Să nu crezi că mă tragi pe sfoară ! H mai 
aruncă el peste umăr. Cu mine faci pe mirono
sița și intre timp mergi pe Ia București și-ți dai 
întilnire cu pretinși colegi.

Dispăru după colț, așa că. In caz că Tudor, 
care^ își revenise cel mai greu, ar fi vrut «ă fugă 
după el, să-l... ce să-i facă ? era foarte «blid — 
de două ori cit el... nu era fllgur câ-1 mal pu
tea prinde...

— A șters-o, măgarul...
îi păru rău de ea... ultindu-se, rit fuaese da 

umilită, înțelese situația, cumplită, de-a fi re
gina balului La T... Ce a sperat, ce-a visat șl 
ce-a ajuns 1 O iubea și In aflrșlt rfimtaeaerl 
singuri... Ca si cind atit ar fi așteptat, fata li 
căzu in brațe... se lăsă moale In brațele lui... 
erau acolo pe stradă... șl dintr-o dată el m 
fiimți responsabil...

— E vina mea 1 rosti încet.
(Diana începuse abia acum aă pUngă. Iar lui 

nu-i mai veneau alte propoziții ori fraze In ceo.) 
Lumea — deși rară — le hia teama... Tudor 
văzu o bancă, se așezară.

— E vina mea ! tot spunea Intr-una.
— E vina ta ’ zise in sflrșit Diana, cu o mare 

claritate, apâsind pe cuvinte... și Tudor Intalere 
că dacă viața acestei femei frumoase avuaere 
această curbă nenorocită.- responsabil era in
tr-adevăr el și numai el. O iubise, poate ei șj 
ea... se prâpădea după dlnaul. dar el. In loc «i 
ia inițiative... o deruta pur șj aimplu. o ținea 
încurcată...

— E prietenul tiu T întrebi, pe tonul cel mai 
firesc.

— Nuu ! spuse ea. printre sughițuri. îmi tace 
curte 1 Atît. Și, stringlndu-se lingă el... ce bine 
c-ai venit ! Te-am așteptat... o, cit te-am aș
teptat...

Lui Tudor nu 1 se mai făcuseră mărturisiri așa 
directe... și chiar de către ea... Parcă nu-i venea 
a crede...

— Zici și tu așa...
— Tu ești altfel de om... Acum cunosc viata, 

pot aprecia...
Stăteau acolo la marginea străzii pe o bancă, 

era primăvară... și dintr-o dată tlrgul «ceata mic 
și cu bube-n cap 1 se păru foarte simpatic. In
tre sipcile spete2ii observă un păianjen care își 
țesea pinza in formă de X... Dacă ar mal face 
un X ar ieși secolul douăzeci.

— Ia te uită... ce păianjen enigmatic... zise el, 
arătindu-i fenomenul.

Diana se uită insă la ceas...
— Aoleu... peste cinei minute sună de In

trare... mai am două ore... Si repede, spre a 
lua-o înaintea lui Tudor, care se pregătea nu 
știu ce să spună. Să nu-mi pomenești nimic 
de gară... Acum nu te mal las să pleci... Fină la 
unu te plimbi, cunoști și tu orașul... du-te la li
brărie. poți găsi cărți pe care nu le prinzi la 
București. $i la 1 mă aștepți în fața școlii. Dacă 
fugi, să știi că-mi fac seama... mă arunc îna
intea trenului...

— Ca Ana Karenina, spuse flăcăul, care nu 
putea să scape astăzi, n-u știu de ce. de tirania 
literaturii.

O conduse pinâ la școală, cu grijă, ea și cum 
i-ar fi fost teamă ca ea să nu calce greșit și 
fiâ-și scrintească vreun picior, ori cine știe ce ză 
i se-ntimple. Era prima dată cind o femeie i se 
încredința spre păstrare (sentimentul îl mai In-

teatru

~Tl Potopul

televiziune

Răscoala
început 

de săptămînă
Orice premieră cu o lucrare drama

tică semnată de Mihai] Sebastian 
(chiar și atunci cind este doar o pre
lucrare după Berger) firește că nu ne 
poate lăsa indiferenți. Potopul, spec
tacolul Teatrului evreesc, merită aten
ția noastră.

De ce a ales Sebastian, pentru pre
lucrare. tocmai Potopul lui Berger ? 
Din mai multe motive. O dată, așa cum 
mărturisește chiar el, din admirație 
pentru trupa de la Vilna (care a jucat, 
cu succes, piesa) : apoi, pentru adinca 
semnificație umană a textului, nu lip
sit de imediat ecou în epocă (1944) ; 
și. în fine, deoarece frumusețea repli
cilor. tristețea lor. melancolia și re
gretul cuprins in situațiile-limită ale 
lucrării, sint calități familiare autoru
lui, întilnite în Insula sau Jocul de-a 
vacanța. Căci și in Potopul, fraterni
zarea, solidaritatea, prietenia, iubirea, 
sint posibile doar în timpul accidentu
lui, care uniformizează pozițiile sociale 
ale personajelor ; depășirea stării de 
excepție reinstaurează relațiile mes
chine, alienarea, injustiția. îmi permit, 
de aceea, să nu cred in spectaculozi
tatea situației, in atu-ul de gen al 
piesei (literatura catastrofică), ci în 
mesajul ei peren, universal valabil. 
De altfel, potopul din textul lui Se
bastian nu este primordial fizic, ci 
moral, el existind mai mult în conști
ințele eroilor și mai puțin în realita
tea ..meteorologică".

Si aici cred că regizorul George Teo- 

dorescu a descoperit cheia contempo
rană a piesei : „în spectacolul ncatru 
Potopul începe abia atunci cind aceas
tă omenire egoistă și mediocră (e vor
ba de lumea piesei, n.n.) consideră că 
stihiile s-au îndepărtat". Ploaia de pe 
banda magnetică, introdusă in finalul 
reprezentației ca un memento, ca un 
sol al unei neliniști responsabile, mi 
se pare ideea cea mai bună a specta
colului. Interesantă este și sugestia 
scenografică (decorul arată ca o cursă 
de șoareci), deși MihaeLa Demetriade. 
autoarea lui, i-a dat un aer — para
doxal 1 — agreabil. Ambilor insă. U se 
poate reproșa — repet, pînă in mo
mentul finalului — lipsa unei tensiuni 
scenice, a unei anxietăți menită să 
susțină conflictul.

Cit privește distribuția, aș vrea să 
citez o idee a lui Sebastian publicată 
chiar în 1944. in programul de sală al 
spectacolului de la Barașeum : ..Acto
rul e responsabil de ceea ce joacă și 
solidar cu ceea ce joacă". Intr-adevăr, 
se poate spune că o parte a distribu
ției montării Teatrului evreesc a în
țeles această necesitate : mă gindesc 
la Caro! Marcovici (Avocatul — avan
tajat și de un frumos costum), Aby 
Kitzl (Actorul — remarcabil prin mo
bilitate), Rudy Rosenfeld (Desenato
rul — expresiv) și Mano Rippel (Omul 
de afaceri — convingător).

Bogdan Ulmu

ca ful Wreea
Mmpowb te «teW cotar, ne teert pri
lejul de a eoc^Lata că aiun de ■ face 
ca na fhae setaaepttt de tea. Cu si- 
gmetă că grat~tatea eonCictelor dra- 
mariee. pe care remaeoi la Rebreanu 
De atorxtenxă. asgură ® temă parte a 
SLtnetea fiîaaia aar meritele ecra
nizăm zactertase.

S*k«insi  e temerile lor celor mai su- 
ges&Te ta A iftaiati acțiunii este 
cit «e poaie de OMptfXA» imaginile nu 
țitnrari dialognd — caca «terț*™ 3»™* -!1» 
ea mterpreure. adeaea sxmgad (nereu- 
sind să fie altfel md in filmele recen
te) no are tacărcâturi inutile ci ope
rează ea cnmtaueări esențiale. Regizo
rul are excelenta idee de a specula 
prestanța rănematogrefică a actorului 
Han on Gobana in ralul hri Petre Pe
tre ia. departindu-se de roman, face 
din el un element de legătură Intre 
imaginile ce se adună pregătind sce
nele răscoalei din finaL Petre Petre 
devine astfel personaj ui-cheie, într-un 
film cu mari implicații sociale, liantul 
între multiplele și variatele scene 
de la conac, din sat de la camera de- 
putaților. etc. Filmul iși creează astfel 
o independență față de romanul care 
l-a inspirat și prin aceasta o adevă
rată valoare artistică.

Adesea un gest, un portret, o pere
che de mîini aspre împreunate, o pri
vire. suplinesc o poveste, prin capaci
tatea de a sugera și Implica, pentru că 
sint folosite exact in momentul in care 
puteau avea o asemenea capacitate.

Meritul regizorului Mircea Mureșan 
este de a fi realizat un film unitar 

porotad de ta o operă majoră, greu de 
cnacenint ta hm.tele peliculei și ■ 
txmpuha rezervat desfășurării unui 
film.

Kăfleeata este soni dintre puținele 
filme românești !n eore țăranU ce masă 
sint veratmiiâ. ta aure satul există fi
resc, nu sub jenanta aenzație de buta
forie și operetă, pe care o dau alte 
filme Colindătorii jaful de la Baba- 
roaga și ospățul bogat înfăptuit cu mi
rare fS timiditate, vizita la București 
la casa Nadines. curajul Înfruntării 
personalității boierului Miron Iuga 
(curaj rezultat din mizeria unei vieți 
oprimate dar și din psihologia țăranu
lui care crede că îndeplinește o 
poruncă revolt in du-se) deruta du
reroasă din fata plutonului în 
atac, uluirea că totuși șoldații trag, 
fuga nedumerită spre o salvare impo
sibilă. sint scene de mare emoție ar
tistică. Dar parcă nici una nu vibrează 
Ia o atit de înaltă intensitate ca aceea 
a dansului, o ciuleandră crispată, bătu
tă in noroi de opinci înfundate cu 
paie, legată de picioare osoase, unsu
roase, o ciuleandră cu iz de disperare, 
rotită de oameni cu fețe schimonosite 
de nemulțumire, grave ca la Îndeplini
rea unui ritual al tristeții.

Toți actorii sint bine distribuiți. Ve
ritabile creații de interpretare au avut 
Emil Botta și Nicolae Secăreanu. Muzi
ca lui Tiberiu Olah și imaginea Iui Nicu 
Stan, unul dintre cei mai buni opera
tori de film pe care U avem, fac din 
filmul Răscoala un film românesc de 
mare gală.

Corina Cristea

Cum săptămînă televiziunii ae În
cheie duminica, ne-am putea aștepta 
ca ziua de luni să fie o zi mai ce
nușie. cu emisiuni nici prea, prea nici 
foarte, foarte, potrivit circumstanței 
că exigențele telespectatorului sint 
ceva mai atenuate lunea și excesive 
duminica. Televiziunea ține insă să ne 
coatrazică incepind săptămînă cu un 
program bine echilibrat, la scara de 
sus a pretențiilor. Bunăoară ,.Pano
ramic". (..economia și viața") este una 
din cele mai reușite emisiuni ale 
televiziunii. Secvențele și rubrici
le emisiunii militează pentru in
teligență. hărnicie și bun gust șl 
condamnă neglijența, lenea, birocrația, 
lipsa de inițiativă. Modalitățile re
portericești ale emisiunii sînt foarte 
diverse Despre Gara de Nord se vor
bește cu mijloacele rafinate ale repor
tajului literar (planuri îndepărtate iri
zate de lumina dimineții, trenuri care 
vin și pleacă, oameni care așteaptă, 
chipuri nevăzute răspunzind in off în
trebării : ce reprezintă pentru dum
neavoastră Gara de Nord ? totul tre
cut prin filtrul încețoșat, ușor melan
colic al camerei de luat vederi : des
pre sticlarii din comuna Tomești- 
Timiș vorbește aproape numai imagi
nea, reflexele fulgerătoare ale unor 
minunate cristaluri care le egalează 
pe cele de Murano. Cînd reporterii și 
imaginea se opresc asupra unei firme 
șchioape sau asupra unor ambalaje 
hazlii sau analizează aplicarea inco
rectă a unor tarife într-o cooperativă, 
tonul este de o ironie sarcastică. De 
reținut promptitudinea cu care emi
siunea răspunde scrisorilor cetățenilor.
• Alexandru Bălăci, Al. Ivasiuc. 

Szâsz Jânos, Ioana Diaconescu, Geo 
Dumitrescu, Adrian Păunescu, Frantz 

Storch, Radu Beligan, Constantin 
Lucăci, Marin Constantin. Zen<o Van- 
cea, Ion Dumitrescu sint tot a ti tea 
personalități care au reafirmat în ca
drul unei dezbateri găzduite cu gene
rozitate de televiziune adevăruri Im
portante despre rolul literaturii și ar
tei in societate. Dincolo de conținutul 
dezbaterii în sine, bucuria noastră 
pură și simplă a fost aceea de a fi 
văzut și revăzut pe micul ecran chipul 
unor scriitori și artiști puternic afir
mați In peisajul creației contempo
rane. Emisiunea a plăcut, fie șl numai 
pentru faptul că o întilnire cu un 
număr atît de mare de oameni al ar
tei reprezintă în sine un eveniment, 
un spectacol.
• Odată cu trecerea prin fața came

relor de luat vederi a reprezentativei 
județului Buzău, s-a încheiat prima 
fază a emisiunii-concurs pentru tineret 
„Drum de glorii". Se cuvine să adre
săm felicitări tuturor realizatorilor 
acestei emisiuni Interesante, antrenante 
și educative : C.C. al U.T.C., consiliile 
U.A.S.C., Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, Muzeul R.S.R. șl evi
dent Televiziunea, care au realizat 
timp de mai bine de un an una din 
cele mai reușite emisiuni ale micului 
ecran. Cele 40 de ediții de emiaiuni. 
însumind circa 53 de ore de emisie 
reprezintă un frumos omagiu adus 
țării și marii sale sărbători. Centena
rul Independenței, fiind totodată un 
minunat prilej de exprimare a poten
țialului artistic al tineretului, a dorin
ței de cunoaștere, de afirmare și da 
întrecere. Așteptăm cu Întețea șl emo
ție etapa a doua

Mircea Florin Șandru



simplu
■r—w» ftoeașL tot cu ea, cu ani In urmă, si 
«ree. re prostul, chiar o păstrase pentru alții, 
te*  ♦' a gata 1) și dintr-o dată crescu în pro
's' •*  • - ca ®i cînd ar fi fost numit șeful

•) Țărănimea — puternică forță so
cială și revoluționară. Expoziție de 
pictură, sculptură și grafică. Sala Dal
les.

«spâcuii in vestul sălbatic ori in bălțile 
• *•  dAdu seama că viața are și mo-

, ■- - e plăcut să fii tînăr — și alte 
de felul acesta — care îl făceau fe- 

r«d. î-KUrcta să-și scrie în fiind demisia, și așa
- -a *â  fie dat afară, să le-o ia el înainte, si 
•*  ti zuu aici la T... un oraș foarte frumos, cu
— jxioresc unic... N-ar fi de mirare ca pe 
mâni pe aici să se găsească niște vestigii ro-

chiar numele să derive de la Titus
AnAosucus... ori Titus Livius... Fu întrerupt din 
♦ M ginduri îndrăznețe în. fața liceului de 
«oeea Dianei. Întîlnise un profesor mai în 
vireti — deci simpatic — și răspunzînd salutu
lui poLiicos al acestuia, găsise cu cale să i-1 
prezinte pe Tudor, care auzi ca prin vis aceste
cuvinte :

George Apostu : 
„Compoziție"

— Logodnicul meu 1 
(„Eu slnt sau ăsta o fl ?“)

1
— Deci la prinz, la ora unu. mă aștepți aici 
— pa 1

Dihna îl sărută In văzul elevilor care, dind să 
Intre îb clădirea itoln. întoarseră capul mirați. 

t Tudor se gîndi cu spaimă fericită că soarta lui 
» o oarecum pecetluită.
I în ziua aceea fu într-al nouălea cer. Des- 
• eoperi o mulțime de calități provinciei româ- 
I neștt, Iși dădu seama că numai acolo se poate 
' lucra în liniște, zidit între cărți, cu femeia iu
bită, dedicîndu-se studiului serios și renunțind 
la orice agitație exterioară, care însemnă pier
dere de vreme. Zeci de prieteni, telefoane, fuga 
de colo-colo prin sălile de spectacole, citirea 
ziarelor, care au menirea de-a te tine intr-o 
stare de încordare artificială. Gata, s-a termi
nat ! Va trăi ca un călugăr, ca un filozof I Un 
alt om simțea cum intră in pielea lui. era ca un 
$arpe năpirlit, în prima zi după năpîrlire. Pînă 
să termine Diana rele două ore de predare, 
acrise chiar un poem în gînd — plimbîndu-se 
pe străzi $1 dind cu piciorul într-o cutie goală 
de conserve. Felul lui de-a se concentra. De 
mlllt nu mai avusese Inspirație 1 Venea de la 
■ine — atit de ușor 1 Se opri să-și noteze poe
mul pe un pilc mototolit. în care î$i primise 
ultimul salariu. In așa fel incit după titlul 
„Avînt" — se putea citi „1050 lei". Poezia bine
înțeles era stenografiată, numai el o putea des
cifra.

Odaia mobilată. închiriată de tlnăra profe- 
soară. se afla pe undeva pe Ia periferie, noroc 
că periferia nu era departe de centru. O casă 
modestă pe dinafară, dar intrind înăuntru arăta 
mult mai bine, impresia ți se mai lumina, parcă 
s-ar fi deschis o fereastră în impresie. Camera 
era destul de spațioasă, cu un pat vechi cu tă
blii de lemn, un dulap cu cârti șl un preș țără
nesc, întina pe jos de la ușă pînă Ia pat. Diana 
ee scuză pentru dezordine. De fapt, totul scli
pea de curățenie ; profesoara avea un fel de 
manie bolnăvicioasă cu privire la asta : ce ve
dea freca. Dacă trebuia să plece Ia operă și ob

serva o pată pe tăblia mobilei, întîrzia ca s-o 
scoată. Spuse că toate lucrurile le lăsase la 
Cluj — mobila șl celelalte. Si opera. Iși adusese 
aici doar strictul necesar. îi puse în mină o pe
rie și-1 trimise in hol să-și curețe pantofii. Ea 
însăși veni cu o perie de haine și-1 dădu pe 
spinare. Gulerul lui era aproape alb. „E felul 
meu de a protesta contra secolului agitat", se 
scuza Tudor de obicei. „Mă cojesc ca un sfint 
de pe o frescă veche". Acum sfîntul fu luat la 
frecat, „pus la punct", si se fiind! că n-ar fi de 
mirare dacă s-ar pomeni dus la biserică.

Plecară insă după cumpărături. El ii propuse 
să mănînce undeva la un restaurant, dar ea se 
opuse. Voia să-i arate cit e de gospodină. Cum- 
părară ouă, ardei, o sticlă de șampanie, niște 
cotlete. Bucătăria era și aici comună — cu 
gazda — niște bătrinei simpatici și Diana îl 
prezentă iarăși drept logodnicul ei. — „înseam
nă că nu le-a mai adus altul" — se gîndi el cu 
plăcere. Nu se poate să le prezinte logodnicii 
așa unul după altul, în șir indian.

Discutară pe larg despre viitorul lor. Sigur, 
era dispus să se-nsoare. N-o făcuse pînă atunci, 
pentru că... o așteptase. Acum cînd lucrurile se 
limpeziseră, ce-i mai împiedica să dea curs unei 
iubiri vechi — dar nu învechite — dar nu 
învechite ? (Repetiție cu efect : Diana îl sărută 
pe frunte). Numai că el nu stătea mai strălucit 
decit ea. E drept că avea un post la București, 
dar deocamdată îl cam bătea vîntul (postul), 
din cauza unor certuri. Dacă și-ar fi pus min
tea, ar fi putut găsi, pînă la urmă, altceva. Era 
important că acum avea buletin de București și, 
de bine de rău, o casă. însă în această casă nu 
stătea singur. Asta era problema. Ea ar dori să 
vină la București ? Dacă nu. el parcă ar fi ten
tat să se mute la T., sau Ia Dolhasca, sau în 
satul acela din Oltenia, unde activase ca profe
sor cunoștința lor comună, Burculeț. șl fusese 
împuns de-o vacă.

— Sper că vaca nu mai există ? zise Diana.
Ea ar fi fost dispusă să-l urmeze oriunde. De

sigur. pentru el. ideal ar fi să se fixeze la 
București.

— Nu mai scriu... m-am lăsat. Abia azi am 
mai pus pe hirtie o poezie, după foarte multă 
vreme. I-o citi.

Ea se declară încîntată. făcînd doar obiecții in 
ce privește folosirea unui cuvînt cam prozaic, 
însă Tudor tocmai la aceste cuvine tinea foarte 
mult. Tlnăra luă din dulap un caiet cu linii, 
ne-nceput. scrise pe el ,.Tudor Frățilă — Opere"
— și-1 transcrise citet ..Avîntul". După masă 
ÎI scoase în tîrg să-i arăte biletul. Nu era o glu
mă. Exista intr-adevăr un fel de bîlci la o 
margine a orașului, cu tiribombe. călușei, tra
geri la tintă. loz în plic, cîștiguri la belciuge — 
aruncai un belciug pe gltul unei sticle si dacă 
nimereai umflai sticla. Mergeau ținlndu-se de 
mină, să nu se piardă, doamne ferește, in atlta 
lume și iși amintiră de-un bîlci asemănător, vi
zitat de ei în tinmul excursiei aceleia din stu
denție. Undeva în Moldova, da, la Fălticeni ! 
Numai că atunci nu mal voise s-o tină de 
mină. Mal bine nu-și mal amintea 1 De ce-ai 
fugit întotdeauna de mine ? — o întrebă, dacă 
tot iși adusese aminte. Dacă tot făcuse drumul 
in direcția aceasta a reproșurilor. Nu era acela 
locul unor mărturisiri totale. însă Diana îl opri 
undeva Intre niște tarabe și. In imbrinceala lu
mii pestrițe, care se vîntura. încolo si-ncoace, 
ca șl cînd n-ar fi fost vorba de-un orășel, ci de 
o mare metropolă — ceva in genul Place Pi- 
galle —. atlt de multi gură-cască erau, ii ex
plică ce mult ținuse la el. Și dacă, totuși. îl 
ocolise, fusese ca să nu-1 distrugă. Ea nu e fă
cută să aducă fericire cuiva. Poartă ghinion... 
chiar și „bietul" Nucu Constantlniu ce de zile 
fripte mal indurase din cauza ei !...

— De ce-i zici „bietul" ? Spuneai că, în ge
neral, se descurcă băiatul.

— Da, dar... poate tocmai de aceea a apu
cat-o pe drumul acesta, pentru că m-a iubit... Șl 
eu n-am fost capabilă să-i răspund cu aceeași 
monedă.

„Lasă-I, că nu e numismat" —_gindl Tudor. 
Apoi, tare :

— Nu-ti mal găsi tu vini închipuite. El era pe 
drumul acesta înainte de-a te cunoaște. Ai fost 
a cin cea roată La căruță — iartă-mă că-ti spun
— care l-ai făcut traiul amar, e drept, dar din 
alte motive : că 1 te-ai agățat de git și n-ai 
vrut să-i mai dai drumul. A trebuit să se căsă
torească peste voința lui. Și apoi tot scandalul 
acela...

Merseră la un magazin și-și cumpără pantofi. 
Acasă îi probă și Diana mărturisi că îi vin 
foarte bine, e cel mai bine bărbat încălțat.

încălțat sau desculț — cum se pomeni mal 
apoi — refuzînd să mai pună ceva-n picioare și 
mergind desculț Prin casă, sub pretext că e prea 
plin de electricitate, Tudor se simțea bine, mai 
bine ca niciodată. Parcă avea aripi, și nu de
geaba poezia lui din acea dimineață se numea 
cum se numea. Aceste aripi erau însă cosmice, 
iși descoperi un zbor interior. în casă. Observă 
c-ar putea fi un soț ideal. — ..Dacă mă vei 
numi soțul tău. aș fi atît de mindru încît voi 
atinge cu creștetul tavanul".

Fericirea nu e interesantă ca literatură. E o 
lumină intensă, care tocmai pentru că e intensă, 
concentrată, nu are nuanțe și pare banală. Insă 
nu mai voia, îi era lehamite de imaginea lite
rară. năzuia să trăiască pur și simplu, ieșit din 
coordonate, ca un animal. ^Simplitatea cu care 
se purtă Diana cu el îl umplea de o uimire plă
cută și caldă, un sentiment de dulce leșin, ase
mănător celui pe care trebuiau să-I încerce pa
tricienii romani în cada fierbinte, cînd apa se 
înroșea treptat cu sîngele lor.

(Fragment din romanul „Trei dinți din față" in 
curs de apariție la Editam „Emincscu").
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Literare...

cenaclul revistei «luceaîărul»
onducînd cea de-a 41-a

C
 ședință a cenaclului nos
tru, poetul Grigore Ha
giu, remarca, pe bună 
dreptate, că aceasta a 
avut darul de-a ne arăta cam la 

ce nivel se află cîțiva din poeții 
și vorbitorii cenaclului. Firește, 
vom începe cu poeții. Ei au fost 
trei : Ion Stratan, Gheorghe Băje- 
naru — care au mai citit in cadrul 
cenaclului, și Vasile Andronache, 
autor a două plachete de versuri. 
Din cele spuse de cei doisprezece 
vorbitori, portretele celor trei au
tori ascultați ar fi cam următoa
rele :

ION STRATAN — Poezie inte
lectuală. intelectualistă chiar ; multă 
construcție, 
(Valentin F. ---------------
suferință pe față. (Valter Hris- 
tescu). Din 
tan lipsește ---------
tre aspirația poetului și realiza
rea programului propus există âzi 
o discrepanță care se face simțită 
Ia nivelul performanței atinsă de 
această poezie. (Grigore Georgiu) 
Tot ce pot spune despre poezia lui 
Stratan e : tut mai mare e Cehov ! 
(Florian Grigoriu) Din punct de 
vedere geometric „Descercuind tri
unghiul" e greșit. (Același) Stra
tan scrie sub dlcteu. In poezia 
„Nord" l-am bănuit de sărăcie te
matică, de sărăcie metaforică. (Ion 
Roșu) Să mai sedimenteze din haos, 
să se apropie de cristalul metafo
rei, să nu prăvale haosul ; este un 
poet bun în sensul lui. (Neagu 
Vulcănescu) Stratan este un poet 
foarte interesant, mai bine zis, 
un om foarte interesant. Si
gur, e adevărat, în acest stadiu la 
el este mai puternică știința ver
sului decit emoția, sensibilitatea. 
Uneori pare a-și sugruma pur și 
simplu această emoție. Dar meta
forele poeziei sale, de mare vigoa
re, mă fac să cred că orice va 
scrie de-acum Stratan se va afla 
sub semnul unui bun control inte
lectual. (Grigore Hagiu) Poetul ml 
se pare preocupat de cuvînt, vă
dește o anumită plăcere pentru a 
urma modele ilustre din aria poe
ziei ermetice. Are Insă conștiința 
ieșirii din automatismele creației 
și mi se pare că se află intr-o si
tuație dramatică : dorința de-a

mai puțină emoție. 
Mihăescu). N-are o

poezia lui Stra- 
subiectivitatea. în-

Vasile
Andronache

A XLI-A ȘEDINȚĂ

construi un anumit edificiu liric 
nu se conjugă prea bine cu pute
rea de-a reuși acest lucru. (Nico- 
lae Ciobanu)

GHEORGHE BAJENARU — înar
mat cu dragoste față de patrie (Va
leria Deleanu) Bun versificator. 
(Valentin F. Mihăescu) Tonul fol
cloric bine asimilat. (Florian Gri
goriu) Poezie la antipod de cea a 
lui Stratan. Rima, ritmul îi frinea- 
ză imaginația. (Valeriu Perianu) 
Convinge. Să fie mai atent la ti
tluri. (Mircea Roșoga) Să nu vor
bești, cînd nu stĂpinești verbul ; 
Homer n-a făcut așa. (Neagu Vul
cănescu) Poet cu oare cari resurse, 
dar mi se pare că. de o vreme, 
bate pasul pe loc. De-asta l-am și

programat să citească, pentru â 
vedea cum rezistă poezia Iul la o 
nouă Intilnire cu membrii cenaclu
lui. (Grigore Hagiu) Din punct de 
vedere al dificultății asumate de 
poezia sa, Băjenaru se află; in cea 
mai comodă situație : versificație 
comună, metaforă la îndemînă, 
lipsă de sfială în fata marilor te
me. Se observă un mare apetit 
pentru locurile comune. (Nicolae 
Ciobanu) t

I
VASILE ANDRONACHE — Poe

tul mi se pare mal sincer decit cei
lalți doi colegi ai săi (Valentin F. 
Mihăescu) Andronache clntă fru
mos pe-o singură strună, dar are 
mal multă sevă decit ceilalți doi.

(Valeria Deleanu) Poetul așteaptă 
vești din lume ; deci mi se pare 
atent. (Florian Grigoriu) Și bune 
și rele, mai bine zis și bune și mal 
puțin bune poeziile sale. Confirmă 
un sunet curat de poet. (Ion Roșu). 
N-am reținut nici o poezie anume. 
(Mircea Roșoga) Cum trăiește așa 
și scrie : cînd bine, cînd rău. (Nea
gu Vulcănescu) Mi se pare că An
dronache n-a citit astă seară lu
crurile cele mai reprezentative 
pentru stadiul poeziei sale de-acum. 
Oricum, cred că reușește cel mal 
sigur In lucrările miniaturale. în 
care forța unei singure metafore 
reușește să concentreze și să trans
mită mesajul. Poeziile mai lungi, 
precum cea dedicată Iui Emlnescu 
— ați observat cu toții — sint mult 
mai puțin reușite. (Grigore Hagiu) 
Poezia din seara aceasta face din 
Vasile Andronache, cel puțin pen
tru mine, un poet straniu, greu de 
prins Intr-o formulă. Mă gindeam 
să-l încadrez în acea familie de 
poeți de dinaintea lui Eminescu, de 
fapt, de dțpaintea lui Grigore A- 
lexandrescu, în poezia cărora cu
vintele se bat cap în cap, provoa
că ți întrețin dizarmonii la nive
lul versului, dar vorbesc despre un 
suflet poetic ardent. Aș mai adău
ga și faptul că Vasile Andronache 
ml se pare încă un poet nedecls, 
încîntat cîteodată de stadiul în 
care se află și lipsindu-i dorința 
de a se autodepăși. Pare a încer
ca să dea cu tifla unor exigente de 
care orice poet trebuie să țină sea
mă. (Nicolae Ciobanu)

Cititorii noștri vor înțelege, fie 
ți numai din această selecție a o- 
piniilor exprimate, care este și 
stadiu! 1a care au ajuns (ori au 
rămas) unii din vorbitorii cenaclu
lui. „Perlelor" selectate de noi 
le-am alăturat fragmente din luă
rile Ia cuvînt cele mhi „la obiect", 
tocmai spre a-i face, încă o dată, 
pe vorbitorii improvizați să aspire 
către un limbaj critic, cît de cit 
perfecționat, propriu unul comen
tariu de poezie. De aceea am și 
păstrat pentru finalul acestei cro
nici sublinierea foarte exactului, 
informatului și aplicatului cuvint 
rostit de tinărul critic Mihai Co- 
man, nu întimplfitor premiat de 
revista noastră anul trecut.

Cronicar

Și faptul e-o mireasă aștepta nn mire 
Ce nn s-a mai intere mă tulbur*  |l doare

Statuia din Bazaltul Carpaților Iți ține locul 
Și frlrurMu] gol intre ai tăi încălzit

Poem
îmi place să vă Intimpln 
Cu ochi Iscoditori și să vă-ntreh 
Dacă prin buzunare mai aveți 
Un petec înflorit de lume

Dacă fîntina pur-a ochiului 
N-a tulburai-o încă nevoia de-a minți
Dacă mal țineți minte
Zăpada fragedă a mieilor de-acasă

V& întreb daca un crin
Atins de mina voasitit
Nu se-mbujorează de rușine
Și pentru-aceasta viața 
Mi-e un cearcăn friguros

Eroul necunoscut
Cintau pădurile în depărtare dureros
Cînd le-a lovit in frunte glonțul la Smirdan 
Și erai tînăr, dîrz șl viforos

Clopotul unei flori iți atingea obrazul 
Parcă era o mină ca umbra de ușoara 
Dorul de-ai tăi a început prin rană să te

doară

Vedeai vuituri prin cețuri de opal plani nd in
slavă

Și-un curcubeu în trei culori finind 
Ca-ntr-un Inel hotarul țării

Prin viscol singele era • lavă
Pe buze-ți pilplia nn nume sfint 
Șl-n jur se adîncea răcoarea nopții 
Intrai In nemurire imbrăeind cămașa de 

pămină
Cu partea dinspre țară aprinsă de culori

Și peste ani o punte se întinde 
Sufletul meu te caută ca pe-nn tipar
Rupt de un glonț ți risipit pe-ai «rea 
In brațe pulberea mai strlnge-u crin de var

De steaua recunoștinței noactre 
Boș trandafir ți-aprindem de sărbători pe

Pustiul devine Imensă pădure. 
Cresc arbori flexibili pe stepele dure 
Șl rlul ne poartă lumlna-n talaz. 
E aerul tropot ți veacul se duce 
Ca umbra gonită de soarele verii, 
Precum este iarba Însemn primăverii 
Vom fi peste veacuri uniți ia răscruce, 
Rostind adevăruri prin glasul tăcerii.H

Ion 
Stratan

în leagănul 
verde al ierbii

Eroilor Patriei

Au venit mal întîl păsările. 
Ca țl eind ar fi vestit anotimpul etern.
Din aripile lor țițnea nevi.
Iar trupurile noastre se preschimbau 
In grădini suspendate pe boltă.
Și cerul tremure ea o frunză de codru 
Ada ni nd o-si mireasma Iu murmurul InmlL 
Au venit apoi prin Iarba părinților 
Sunete In uri răoroliadu-o*  inimile 
Din care ne-nm făcut cuiburi 
Pentru puii ce se vor întoarce 
Ca |i noi la același eerc.
An venit apoi visele lotr-an rin 
De galaxii nepieritoare dnrinda-oe.
Numai nai aa rămas aid, fără teamă de

timp. 
Cu capul sprijiuit de cite o piatră, 
Scinteind in leagănul verde al Ierbii-

Prin glasul tăcerii
Coboară anini prin pari de pâmlnă. 
Pe treptele lui pieptul IerMI respiră.
Se-n al ți. so fri age In ci năet de Ură. 
Imperial Ierbii bălaia de vini.
Se-apriod eaadelabrs fi flori de la par.

muzică
_ - - ■. . .

Zi pămintească
năpiri ești
pe git cercurile copacilor 
un mele ți-a furai toate durerile 
xarnllioare

prin rufele-nilnse tree gesturile 
celor ce n-ar să Io poarta

■ rochie ea an peste ud 
se ancă in palmă

fagii eantă a pădure ii ie Iubească

doar stelele
scutură mierla de aripi

ți ți-o Iasi pantru a 
ti
pămintească

Umblet
viatul s-a ghemuH Intr-un bob de piper 
apela sa nască platiad
Iedera leagă norii pl call 
cbeaml-mă. cheamă-mă să || desprind 

adn-ml un vienre să roadă timpul 
da ea an este să ml desprinzi 
Luă-siă singur, singur eu unsbletol 
împins de ripe, neon da oglinzi

Din nou despre 
sculptură

Răgaz 
de amintire

•o atid

— Momentul poetic de pe programul 
II țî-a continuat prezentarea ..peiza- 
jelor" din „J907“ de Tudor Arghezi. iar 
ediția radiofonică „1907 in pagini de li
teratură și publicistică" (marți, pr. I, 
orele 0,20) a avut ca temă : -Răscoala 
In paginile „Vieții românești"-. Nu nu
mai utile, dar și foarte interesante. Ia 
un ridicat nivel profesional, cele două 
emisiuni au făcut dovada certă a pa- 
liunii cu care au fost realizate.

— Limba română (redactor Ana 
Mihaela Ciobanu) de vineri, pr. II, o- 
rele 14,30, s-a ocupat de „capcanele" 
în care cad cei mici (elevii clasei a 
VIII-a) sau cei mari (cei care au tre
cut de această clasă) din pricina nor
melor gramaticale. Ele (capcanele) au 
fost de felul acestora ..da-ti-l-aș". 
„spu-au-ți-s-a" „fiicele Si fiii", dar și 
„doi de 1“ (sau „doi de e“) asa cum 
spuneau elevii clasei a VHI-a și pe 
care reporterul nu-i corecta („doi i“. 
„doi e") pentru că spunea la fel ca 
el. Ocupîndu-se de probleme de culti
vare a limbii, emisiunea a prezentat 
un test (o dictare) cu diverse construc
ții gramaticale pe care copii] au in- 
eercat să le explice. Uneori au reușit, 
alteori nu. In sprijinul lor a venit conf. 
dr. Ion Diaconescu care, metodic, a sta
bilit de fiecare dată relații între gra
matică. ortografie și punctuație. Cu tot 
caracterul ei didactic, emisiunea s-a 
urmărit (datorită montajului) cu mult 
Interes atingindu-si. pedagogic vor
bind. scopul.

— Studioul de poezie (marți, pr. II, 
|9,10) s-a deplasat la Hîrlău și a adu
nat poezii sub genericul ..Poeme ale 
hiptei pentru libertate și independentă, 
feentru făurirea societății socialiste".

— Teatru] radiofonic a prezentat o 
premieră : „Soarele alb" de Elisabeta 
și Adrian Munțiu (Juni. pr. I. 20). Mul
tă vreme nu ne-am dumirit : voiseră 
autorii să culeagă toate șabloanele unui 
dialog ? greșisem noi la citirea progra
mului ? Pînă Ia urmă ne-am lămurit : 
se confundă, regretabil, teatrul cu vor
băria goală.

Programul III a adus una din cele 
mai bune piese ale dramaturgiei noas
tre contemporane : ..Acești Îngeri 
triști" de Dumitru Radu Popescu. As
cultată. văzută sau citită această piesă 
probează din plin talentul proteic al 
autorului. La polul opus romanelor 
sale ce cultivă barocul, ascunzi nd in 
fapte disparate o aceeași trama epică, 
piesa lui D.R. Popescu se apiopîe prin 
violenta limbajului, prin agresivitatea 
de care dau dovadă personajele pentru 
a-și ascunde adevărata fată (sensibilă, 
vulnerabilă) de teatrul englez ..al ti
nerilor furioși". Sperăm că va fi re
luată cît de curînd și pe programul I.

— Sub titlul Itinerar moldav. Pa
gini de istorie și Spiritualitate româ
neasca emisiunea retrospectivă a con
cursului Cine știe ciștigă aflat la 
aproape două decenii de existență, a 
confirmat încă o dată largul său ecou, 
efortul permanent către inventivitate 
creatoare. Evocind sutele de concurenți 
bine pregătiți, devotați unor teme din
tre cele mai diverse, aducem un firesc 
omagiu realizatorilor acestei populare 
emisiuni, intre care s-a impus prin 
profesionalism și dăruire redactors 
Tereza Pisarciuc.

Constantin Stan

Am mai remarcat «i cu »!te pr/e- 
hiri că in ceie mai re-
prezea^y've expoziții as? ’«ut ptcier.;i. 
de regula, unele pereonalnău marcan
te ala sculpturi: noastre actuale. Fap
tul trebuie să >ndesme U ref'erție (pe 
organizatori), eăd este greu de pre
supus că pentru inițiat?-*  de anver
gură naționala aceștia % ar avea lu
crări adecvate in cazul in care nu 
ie-au făcut special. în cronica la mu
nicipala de pictură ți sculptură sem
nalam. eu regret, absența lui Mai tec 
și Apostu. în expoziția de acum de 
la Dalles *)  ar trebui să remarc alte 
absențe. Sigur că aria tematică ți spa
țiul de expunere — fatalmente res- 
trins — implica și o limitare a numă
rului artiștilor prezenți- întrucit însă 
s-a apelat ți la lucrări mai vechi ale 
unor artiști maturi, sau Încă aproape 
de tinerețe, nu văd motivul pentru 
care nu ar fi putut fi prezent un Hi
es cu-Că lin ești. aă zicem. In general, 
cu unele excepții, nivelul calitativ al 
sculpturii expuse este mediu, deși nu 
ne îndoim că ar fi putut fl și mai 
bun. Pentru aceasta erau la Indemină 
două posibilități : fie să se fi punctat 
mal mult pe opere deja intrate în pa
trimoniu : fie să se fi făcut — cu un 
interval de timp rezonabil înainte — 
sondaje in atelierele artiștilor. Oricum, 
nu de critici și organizatori ducem 
lipsă. Remarc In această expoziție cî- 
teva sculpturi care, cred, mărturisesc 
atit interesul unor artiști de virste di

ferite pentru o problematică generoasă 
c:t ? largile lor disponibilități In in
terpretarea datelor realului. Relieful, 
in lemn, al lui George Apostu are toa
te caracteristicile artei acestui sculptor 

-care ar fi trebuit de mai multă vre
me &ă facă și monumente. Fermitatea 
contururilor este dublată de o anume 
dulceață a lor. dar șl de un aer de 
provizorie odihnă a imaginii în mate
rie- Mihal Buculei realizează o imagi
ne dramatică, de o puternică forță ex
presivă. in chipul țăranului martirizat 
ți răstignit de un copac. Ion lancuț 
vădește aceeași capacitate, semnalată 
de noi și cu alte prilejuri, de a mo
dela cu știință și de a da o încărcă
tură emoțională reprezentării. Din pă
cate preferă în continuare materialele 
nedefinite. Paul Vasilescu schițează un 
portret al lui Horia conturînd volume 
ferme și încărcate de energie. Tre
buie să mărturisim însă că, în gene
ral. sculptura prezentă în expoziția de 
la Dalles nu confirmă constatarea fă
cută In repetate rînduri, conform că
reia în acest domeniu al artelor plas
tice disponibilitățile existente pot fi 
valorificate pe măsura unor împliniri 
deja afirmate în multiple ocazii.

Grigore Arbore

îcceplnd cu compozitori în viată. 
Portretele eaaierale văzute ca acte de 
deosebiți gratitudine, au ajuna fireoc 
să ia drumul invers, să oe adreseze de 
cită va vreme clasicilor naționali. Re
considerările acestea au ti ceva de
monstrativ. căci pilonii interbelici a 
ceea ce denumim astăzi școală de com
poziție românească au fost chemați, 
poate mai rar ca In alte domenii artis
tice, să depună mărturie pentru ce ie 
întîmplâ astăzi In muzică. Referirea 
curentă se face Ia muzica populară, ca 
și cum nu ar exista deja o tradiție cul
tă ce va fi asimilat Ia vremea el mo
delul arhaic. Nu credem să existe o 
singură posibilitate de referință (și nici 
aceasta nu este imuabilă, imaginarea el 
se schimbă, destul să ne gindim ee în
semna folclorul înainte de Constantin 
Brăiloiu și ce înseamnă de atunci, ori. 
nu avem nici un motiv să presupunem 
că s-a spus tot ce era de spus), d doar 
că viziunea diacronică esta prea ti
midă.

Desigur, un medalion Alfred Ales- 
randrescu pune în acest sens probleme 
delicate de lămurit, filiațiile sale fran
ceze fiind de necontrâziâ. aportul la 
proprietatea stilistică națională — me
diat. Dar. consecvenți în privirea isto
rică. îl vedem pe compozitor ca înche
ind o etapă — a asimilării modelelor 
— fiind primul, dacă H separăm pe 
Enescu, unde aceste modele sînt cu 
deplină virtuozitate re-create.

Dar poate însuși Alfred Alessandreg- 
eu, în suprema sa modestie ar
tistică, a dat tonul categorisirilor 
pripite ulterioare. Existfi un mod de a 

fi national, un dat structura! Inaliena
bil ti care nu se poate măsura cu nici 
un etalon exterior compoziției însăși. 
Reaudiat in grupaj (nu lesne de alcă
tuit din opus-uri camerale, pentru că 
Alfred Alesaandrescu a strălucit In or
chestră!. □ dată trecute de cea mai 
intimă familiaritate Întorsăturile ți ar
moniile Franck-Faure-Debussy, o vă
dită față, autohtonă, se relevă ascultă
torului atent. O pulsație intimă a mu
zicii «ale rezonează cu muzica spațiu
lui românesc pe deasupra mijloacelor 
endogene : acolo unde modelul frag
menta discursul, la compozitorul ro
mân găsim o continuitate specifică, un 
sens de arc a cărui tensiune nu slăbeș
te pini în finalul ce întrerupe, adesea 
cu o surpriză studiată (Adagio pentru 
două viori ți pian), fiorul incantatoriu. 
Ținuta exemplară a lucrului muzical, 
profesionalismul impresionant prin sin
ceritate se argumentează astfel lntr-o 
paginație subtil proprie, națională.

In general, aceste Portrete camerale, 
mal ales cele comemorative, fiindcă se 
adresează unui public ce nu a avut un 
contact direct cu personalitatea com
pozitorului. au nevoie de a fi cu dă- 
rufre traduse in fapt sonor, spre a nu 
părea o prestație culturală de ocazie. 
Ori, ceea ce caracterizează mai deplin 
interpretarea muzicală actuală de la 
noi este tocmai dăruirea. S-a văzut șl 
acum o plăcere a actului concertistic. o 
devoțiune ce leagă peste generații pe 
compozitor și interpret.

Costin Cazaban
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uprecht a fost un principe elec
tor care a știut să profite de 
conflictele din sinul Sorbonei și 
să întemeieze, cu ajutorul in
dezirabililor de la Paris, tntiia 
universitate germană in Heidel- 
bergul de lemn al sfirșitului ce
lui de al paisprezecelea veac. 
Orașul de pescari de pe Neckar, 
vegheat de spiritul sfîntului Jo

hann Nepomuk, patronul tagmei, devenea, 
astfel dintr-odată simbolul viitoarei Germa
nii savante, patria gîndirii și a științelor, a 
rigorii și a gravității melancolice, pe care 
aveau s-o admire peste patru sute de ani cei 
mai de seamă poeți și învățați ai Franței 
de la Hugo la Taine, de la Michelet la Gerard 
de Nerval, de ia Renan la Musset, de la 
Quinet ~ ale cărui scrisori din Heidelberg 
sint adevărate Imnuri către Germania — la 
M-me de Stael sau Lamartine. întemeind 
această universitate, Ruprecht devine astfel 
ctitorul unei alte țări, a unei Germanii a 
spiritului, (ară în sine, mai presus de istorie 
și geografie, ce și-a avut la Heidelberg int'ua 
ei capitală. Despre această țară suprapusă 
spusese Holderlin : „...&us deiuer / die
Frcmden ihr Bestes haben !...*•  el cel mei 
străin de contingent, cel mai abstras dintre 
poeții germani, cel mai dureros captiv al unor 
înălțimi pe care liricii Europei rareori le-au 
atins. $i Ruprecht care doarme subi o lespede 
veche, cu impenetrabilul său suria gotic pie
trificat, își va fi visind urmașii in derira 
u.ior timpuri imprevizibile și va fi vișină ți 
castelul acesta pustiu, nâpddit de furijîii ce 
profanează totul cu ireverența lor jovială, 
năpădit de amurguri la fel de somptuoase și 
de sălbatice ca ți altădată ți de amintirile 
dizolvate in negrul ce patinează tăcutele t*  
ogrbele ziduri.

Dar Liselotte ? 
mas ea un ecou 
Saint-Simon, era 
dafirii asemenea _________ .
pe marele nostru Eminescu în anii _______
cînd studia el însuți la o universitate din lu
mea germanici. O fati născută prin 
al 3 apte spre zecelea in acest castel, fiică de 
principe palatin, pe care fratele lui Ludovic 
al XlV-lea o luă de nevastă, ducind-o în 
țara lui, unde riata la curtea Regelui-Soare 
nu avea xi-i pară decît un exil aurit. Ce 
imensă virtute, ce demnitate exemplară la 
această „si rogue et ftăre Allemar.de" cum a 
numește memorialistul francez, porest;nd 
cum odată,, spre stupoarea martorilor scenei, 
in timp ce monarhul ii făcea răTere®e«
tris marquee eț basse". L.srlofte sau Ma
dame. cum îi srrrne -‘-S - - - — în
tors pur ți simplu spatele, irdiar.ati de in- 
tenția lui de a-ți cit^ori o r.eleo:: —i 
cu fiul ei... cum altădată acelați * — nefe—- 
citul duce de Charries. după ce cccen'c-r H 
principiu căsătoria cu respectiva baste-oi a 
lui Ludovic, *usese  pălmuit in mieZie d*  o’- 
golioasa ți inflexibila mamă. Si • « -«
instanță, cită personalitate ta fi avut această 
femeie care trăind .a cea mai 
mai ilustră curte ■ Europei barocul

permitea luxul de a rămâne impasibilă și 
de a duce dorul pădurilor natale, al berii și 
al cintecelor de pe valea Neckarului ! Mă 
glndesc la dezolarea ei cînd își dădea seama 
că devenise pretextul sub care mercenarii, lui 
Ludovic al XlV-lea distrugeau Heidelbergul 
și prefăceau în ruine castelul strămoșilor ei 
spre indignarea de mai tirziu a lui Victor 
Hugo ce va vitupera împotriva soldaților 
francezi : „Ils violerent la. familie, ils vio- 
lerent la religion, ils violerent la mort..." 
Pe Liselotte insă moartea a găsit-o departe 
de țara ei. bătrînă, singură, luptînd zadarnic 
să scape din subtila pinză de păianjen a in
trigilor Doamnei de Maintenon, frisonind de 
răceala presimțită a pămîntului străin ce 
avea s-o îmbrățișeze cu nepăsarea lui rituală. 
Dacă ar fi existat un Francois Villon modern, 
ar fi trecut-o cu siguranță în rindul acelor 
-Dames du temps jadis» către care 
medieval privea cu admirație și 
cinstindu-le 
zăpezilor de

tîlharul 
_ .............. nostalgie,

cu nepieritoarea lui metaforă a 
odinioară.

a.

N urnele acesta ce mi-a ră- 
indepărtat din paginile lui 
al unei fete suave ți tran- 
Clotildelor ce-l urmăriseră 

tinereții

e. b a

fără crez uman.

e

arta râmîne un fluture
cu aripi scuturate

Urmare din pag. 1

învolburare invirtefitâ local n
........................................... 1.

poezia lui
emil

I

botta
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Timpul a dovedit-o din plin ; 1. S-a a
Școala de literatură a Uniunii Sc" d- i - a - 
nerația lui Labiș, ca să dau un rr.ai 
punct de reper ; 2. Au avut loc m-mle r—’t-
nare naționale Eminescu ți (\*ir;r  iar 
s-au făcut importantele renaniiă^^ări A-g • 
Goga, mai apoi Blaga, ca să nu mai rc’bi-B de 
B^rbu și Bacovia ; sau de colosalul tprijisi ‘e- 
rit intru toate de Mihai Sadoveanu. N. D. C 
Hortensia Papadat-Rengescu. Perpessiciui. Gx.: 
Galaction, G Căltnescu și alții- $i toate accites 
înainte ds 1954 sau 1956 : și toate atesta 
sprijinul P C.R., ca să nu-și facă nimeni meu 
că minunile au plouat din cer.

Firește că structura spirituală a gencraț. 
de literați a început să se schimbe duși t.-.'e- 
rare, impregnindu-se tot mai mult de ideile so
cialismului. Încă din școala de literaturi s< re
dea că nu numai Labiș, ci ți Andrițain. Icn 
Gheorghe, la care se adăugau cei din Clnj, ca 
Aurel Rău. sau din lăți, ea Horia Zilierts. vor 
constitui o nouă generație de poeți, modeh-.- 
du-și formele de creație artistică după no-.'a 
conținuturi ale vieții. După ei au venit, reali- 
zind un important pas de originalitate înainte, 
cu mai artistice moduri de exprimare, ui i- 
chita Stănescu. un loan Alexandru sau un Ma
rin Sarescu, ca să amintesc numai români : cad 
la drept vorbind maghiarii și germanii din țari 
n-au rămas mai în urmă.

Azi avem un nou atlas îirtc în față, rub • 
cărui vegetație bogată și variată, murmură iz
voarele patriotismului socialist, însumate rub 
nume generice ca Epopeea Națională sau Cân
tarea României, punctate de anirersdri cu in- 
candescentă istorică.

Clnd mi s-a cerut să pun degetul pe «nul san 
altul dtn numele semnificative care s-au impsu 
ori răsar zilnic, am șovăit si nu am putut lua 
o decizie. Constanța Buzea. Nicolae Dragos, Ana 
Blandiana, Adrian Păunescu. Dumitru M. Ion, 
Mircea Dinescu sau eare altul ? Cum smin ^rân
cezii : L’amharras du choix ! De altfel ți d.-n 
cronicile, recenziile ți eseurile criticilor noștri 
mai tineri reiese cd sfnfem in zodia unei mai 
mari efervescențe și eflorescente lirice. Cai dra 
aceste fenomene originare, ea sd folosesc l-m- 
bajul lui Lucian Blaga, si originale, dor incom
patibile fără înaintați, sd md adresez ? $'m ce 
anume ?

Cu laude ar fi prea ieftin. Iar ..rețete" n-am 
dat niciodată, nict măcar mie însumi. Cînd mî 
s-a spus câ *int  eminescian sau arphezian. m-am 
apărat erincen. spunînd ci e vorba de poeți 
mult mai mari ca mine. Cind mi s-a spus cd 
aș fi un continuator al lui Goga, am zii : „Exa- 
gerat ! E mult mai mare". Intre noi doi insă 
e o diferență. Goga nu era comunist. Iar pe 
tumul meu e flamura comunismului, < 
simte si in modestele mele versuri cum 
flutură în vintul vremii. Dar i-am citit 
acești poeți yt pe mulți alfii

Fiind un înveterat cititor de versuri.
tea trasa drumurile pe care le-au străbătut ori 
au, navigat pină au ajuns în rada numeroaselor 
porturi ale poeziei. De corăbiile poeților s-au 
lipit alge de aur și scoici cu perle, nici ei nu 
mai știau bine de pe unde. Dar lina de aur pe 
care au adus-o le aparține : magia strecurată in 
semantica maleabilă a cuvintelor, condimentate 
cu pulberea stelară a frumosului ce le-a um
plut de farmece steagul convingerilor și crezu
lui uman. Fără acest crez arta rămine un flu
ture cu aripi scuturate, strălucinde și șterse, in
capabile de zbor. Dar acela cărora aș fi vrut 
să le spun un cuvînt, o știu la fel de bine ca 
Si mine, prietenul lor.

care se 
t tuni ți 
[ pe toți

a*  pu-

In pragul 
construcții își dezvăluie 
alcătuiesc : de la romanicul tirziu pină tn 
vremea barocului, ruinele castelului ilustrea
ză a intreagă istorie a artei europene... nu 
voi uita perfecțiunea tăieturii gotice de la fe
restrele vechii aripi a lui Ruprecht... e ca și 
cînd meșterul anonim ar fi compus o sa- 
vantă ecuație a luminii și a cerului, ale cărei 
necunoscute planează și azi în văzduh. Fa
țada clădirii lui Ottheinrich e unul din cele 
mai desdvirșite exemplare de arhitectură 
renascentistă din cite mi-a fost dat să văd in 
întregul spațiu germanic și poate unicul în 
care nu se implică aproape deloc penchant-ul 
spTe form*  deschisă, acel baroc Imanent al 
arhitecturii germane, derivînd dintr-o struc
tură deschisă misterelor și anxietății 
obscure... germanii nu au percepția orizonta
lului in artă și tocmai de aceea fațada aripii 
lui Ottheinrich are pentru mine ceva insolit, , 
cu toate că se păstrează esențialmente in aria 
tiparelor lor stilistice și pare a fi mai curind 
p-adusvl unui' moment de interferență ita
lică decit al'unor influențe propriv-zise... 
cred că insolitul vine și din contrastul am
plasării .* o armonie de forme și linii de un 
desusnrțit echilibru meridional, situată în 
tnij’ocul anei păduri teutone copleșită de 
v-nbra zeităților nordului și de proiecțiile 
fabuloase ale unei ontologii abisale... de altfel 
întregul ansamblu al castelului are o aureola 
de legendă mai mult decit o patină istorică, 
pare a reni mai curind din timpul transcen
dental decit dintr-un ev mediu circumscris 
Fi eoncret... evul mediu germanic îl simți în 
preaima nperbri ri sumbrei Festuno Ma
rienberg de la Wiirzburg... aici mi-am dat 
teama insă cd — asemenea barocului in aria 
— '"a”iant-s’nul in lumea germanilor e o ca- 
tec^rie ontologici și nu o simplă etavi a 

unircrsulut for moral ți sensibil... 
ae aceea marii romantici germani formează a 
familie aparte si scrisul lor se «ustreae mi- 
rariaăoa faAalului coeficient de desuetudine ce 
f'r.'fC-i. *'e  ți rmp^rctptib:I. literatura euro
pe • romantism’Pui.

amurgului acest conglomerat de 
splendorile care-l

o n s k r

olumul de versuri Un dor fără sațiu 
(Ed. Eminescu, 1976) atrage atenția 
asupra unui poet pe care critica, după 
ce l-a îmbrățișat cu ardoare și a vă
zut în el „poate cea mai frumoasă

nădejde a noului nostru lirism" (Vladimir 
Streinu, 1937). l-a ignorat multă vreme. A con
tribuit la crearea acestei atmosfere de .liniște 
neprielnică în jurul operei poetul însuși, om de
licat și singuratic, iubitor de himere și închină
tor, ca Nerval, la steaua neagră a Melancoliei. 
Aceasta este cel puțin imaginea pe care o lasă 
poemele sale elegiace străbătute de sarcasm si 
sparte, din loc în loc, de comedii verbale în sti
lul fantaștilor simboliști, elemente ce fac și mai 
apăsătoare. întunecate reveriile și meditațiile lui 
Emil Botta. Lirismul este în primele volume 
(Întunecatul April, 1937 ; Pe-o gură de rai, 1943) 
mai. muzical și, in ciuda numeroaselor semne de 
dezolare aspră și a unei mitologii crepusculare, 
el lasă o senzație de transparență, de. lumină 
subțire, tremurătoare in niște versuri ce n-are 
nimic de-a face cu suprarealismul (cum s-a 
spus). Versurile sînt. dimpotrivă, clare, bine ar
ticulate, imaginea rară și căutată, cu multe 
abstracțiuni livrești plasate intr-un decor ro
mantic. Poetul este un El Desdichado care som
nolează în solitudinea camerei sau se pierde prin 
codrii umbroși unde izvoarele bocesc iar păsările 
fac previziuni funeste :

„Singur umblam prin desime. / prin a Ru- 
salelor codru vestit. / Negru de tristețe, triste
ții sortit, / singur umblam prin desime. / Cind 
aP7it-am auzit / glas ca de zimbri, metalic, as
cuțit : / Briareu ! / Aici în desime nu-î nime. f 
doar păgîneasca treime. / tăcutele doar elocinți 
vegetale și ziulica și eu. / Ah.'e codrul, titanul 
cu brațe o mie. / strămoșul codru e Briareu. f 
Șl ml-a dat domnul neliniștea setei nebune, * 
rubedenia vulcanelor crăpate de sete, / simpa
tia știricii, a focarelor bete, ! purtam pe buze 
munți de cărbune ! / Ai băut a vieții și a mortii 
frumusețe toată. / codrule mare. Briareu ! / Dar 
gura mea e gură de cintec, fîntînă secată, 1 gură 
de iad căreia ii e sete mereu" (Briareu).

Reminiscențe, desigur, din Poe. Eminescu. La
forgue, Keats, imaginație romantică spirituali
zată și voit teatralizată, patetism îmblînzit de o 
ironie repede convertită într-o atitudine de înr 
depărtare de lucruri pină a da sentimentul unei 
existente disperate. — toate acestea se văd nu- 
maideclt ia poeme, .dar forța lirică adevărată 
a lui Emil Botta vine din iubirea Iui tragică 
pentru himere. Poezia configurează o țară mi
tică de păduri profunde și fluvii întunecate pe 
care plutesc nave rimbauldiene, un ținut de 
amiezi faunești prin care aleargă minotauri și 
cintă mierla mistică, pe solul lui cresc maci 
.haotici" ți răîăc-esc intr-o dezordine lumească 
vinovată „ș’-aar.ia bizarilor, haita de îngeri". în 
timp ce d*-;upra.  pe bolta cerului, strălucesc 
palid „boierivy j* ’pinițele" stele.

Acest spațiu noetic (unul dintre cele mai ori- 
g na’.c pe car? > oferă poezia românească mai 
nouă) este. incĂ o dală, produsul unei imagina
ții lirice dominate, fecundate de cultură. Lite
ratura poște 6 fi ea sursă de emoție lirică și.

dacă avem de-a face cu un talent puternic, 
simbolurile celebre intrate odată în conștiința 
noastră pot reapărea într-o mitologie poetică 
nouă. Este cazul lui Emil Botta. care, în cele 
mai reușite poeme, introduce — lîngă emoția 
directa — o sugestie trasă din lecturi. Noaptea 
va fi. atunci, oesianică, cîntărețul din flaut va fi 
fugărit prin păduri de Eumenidele, zei silvani 
ademenesc spre locuri ascunse Driadele, vulpile 
decolorate de soare vor aduce în minte imagi
nea infantelor, solemni peiar urșii greoi

Desen de Teodor Bogoi

aceea a Granzilor de Spania. O fată ce aleargă 
prin poiene urmărind idilic un fluture nu-i, în 
imaginația prolifică a lui Emil Botta, decît o 
miss Anabell fluturînd un drapel negru etc.

Imaginația lirică urcă, mitizează prin mal 
multe rînduri de referințe livrești obiectele 
comune ce vin în atingere cu poemul, pentru 
ca. în altă parte, aceeași imaginație să coboare, 
printr-o silită luare în rîs, modelele. Lirismul 
trăiește astfel între două stări extreme, poetul 
lunatic este mereu întovărășit de un saltim
banc. însă imaginea dintâi este mai puternică, 
gesticulația arlechinului nu reușește să um
brească fizionomia poetului damnat să rămînă 
în această lume le tenebreaux — le veuf — 
Finconsole. Sub diverse expresii, poeziile lui 
Emil Botta reiau această' efigie nervalîană. 
Cel care trece prin păduri fantomatice este ur
mărit de Piaza Rea, printre oameni el merge 
..cu fruntea sus“ și se simte „în exil“. în fine, 
pașii lui se lasă conduși de „adoniana lucire a 
stelei pierdute**.  Altă dată (Cavalerul cu melc

balcanism și balcanitate
1^2 definit.» 
-r- «ra

• M

ar~ -aaf ■' p—x.r.'^riee care ae
Imp-jn fără Moctare ’ .. r .-±iT.*i*Ale.  ro-
—-â= ; se ggaaar îx aorrt mnlex ce
vată hal rar z. Bal-a-< a erili- 
za>et rtanâzova ena c K • de datoria
speciaJatflec deffo-asri âscuS ncatr-. ea tot 
ce ne f tot r» =»*  irArid^anxeazi îa
acest Trăsătienje isto
rice ale dematUrin târ->?r rxnâoesri xmrolan- 
zeaxâ pom-^a vxnân.'m de vecmii loc. fi
țs-au hueles crierrar*»  r rn 5ăfmptttor Baru- 
reftul a <5* unuri de la N rzl**  larga. romJ urmi 
centr-j precuzKr ri > befcacuce.

C-m£ce Jftcri.râ. helzanutea ms sa Camfor- 
mat însă mri^daii îr.m<m .deal mr—maL Ea nu 
a fost o ic>e rreatoare de C’rriură ex. de 
pildă, romanitatea r ca ass-nu-
mitu’ f-irism sau slavjmri ia vremea redesten- 
tării raionale a p-opoarelm z - Pm. Con
cept operant în cerrctarea sri’-.vf că si salutar 
In cugetarea potitică c-enm fur âarsemarea teo
retică a unor acțiuni de aer piere țz nriete- 
neascâ sol: dări zare a Ecooare'tr ha’ran; re. ba> 
canitatea. cu a e_ natură țeorrafică «i Istorici 
ru nutea iustine pr.n ea 1-nâs: efmturi crea
toare de culturi

Oameni de litere ea E Lovineecu. Pomp2iu 
Constan ti neacu. G. CAunesex mc recent C. Cio
praga au fo<t convin» că la români cel 
puțin o asemenea direcție ba*aartxantă  ar fl 
exi«tat măcar pe plan literar, ca un fenomen 
secundar, un ..interludiu" orizuial au încercat 
să-î definească conținutul. Ar fi balcanîzarți, 
prin opera sau numai nrin anumite scrieri ale 
lor. A. Pann. V Fuimon. L Ghira. L L Cara
giale ți fiu! «iu Mateiu. loc Barizu. Ba’can.s- 
rrul pe care ei 11 cultivă în variante foarte di
verse ar c-jn<ta mai ales in wef-rința nentru un 
anumit mediu de care sin! legați direct sau 
indirect, mediul urban românesc al veacului tre
cut, saturat de elemente umane și de civilizație 
de tradiție tnreo-fanariotă. Balcanismul, spu
ne C. Ciopraga. este ..un complex de ten
dințe în evantai, amalgamate intr-o noțiu
ne fatalmente fluctuantă. cu prioritatea 
elementului turco-bizantin". Balcanice ar fi, 
după unii, o serie intreagă de realități morale 
negative, specifice acestui mediu, nesfirșita 
gamă a insuficiențelor și a viciilor, a patimilor 
de tot soiul, de la lipsa de scrupule în agonisi
rea averii Ia rafinamentul bolnăvicios In luxu
rie, de la perfidia neastâmpărată la lene și abu
lie. Evocînd tipurile umane care le întruchipea
ză. ciocoi, levantini, fanarioți, scriitorii noștri 
s-ar „cobori" așadar „în zona balcanică a lumii 
noastre" (P Constantinescu). Balcanică ar fi, 
însă șl o anumită „atitudine în fața vieții", de

Puncte de vedere

Neagoe Basarab decît 
evocă, romanul lui 
Dosoftei mai puțin 
Anton Pann ? Pli
că vreuna din ma- 
din trecut, anteri-

astă da ti pozitix-ă. care s-ar „traduce prm:r-un 
umor exercitat as^-ra omului și a deșertăciu
nilor ce-l ispitesc, pnn frina bunului simț_- 
prinbr-un sarcasm al fanteziei" exercitat asu
pra tentative’or nesăbuite de a depăși condiția 
umană, implicind totuși fi „iluzia esențial orien
ta»» că viața după capriciul poftelor ar fi mai 
frumoasă deeft ’.iața cu strădaniile ți tihna ti 
mod^ță*  (P. C->r .'.ar.'.iaes-cus. Produsul literar 
tipic balcanic ai ati’ud ri ar fi povesti
rea cu tilc de felul lui Kir lanalea. Balcanismul 
•iterar ar fi d*cî  în for.'d. vafloarea estetică, 
singura posio lâ. a unei rea'.tâți infenoare. o 
notă definitorie a ^a fund oxut.taiU de lexicul 
xpecin c. împănat <tua aberaien tă cu e lem er.:e 
turcești ți grecsțt*.  Pentru G. CăUsescu. Maieu 
Caragiale era promotor al balcanismului literar 
prin cultivarea acelui ^arrester gras de expre-;i 
măscăreaae. de impuUuri lascive, de 
știință > tmei eredități aventuroase ți 
buri, tocul purifica: ță văzut de sus 
inteligență superioară". Au 
earacierîzări ' ale modal: tăukr 
receptare a baior.isnrjlui 
tră. precum ți interpretări 
aderenței unor acriiton români 
C- Ciopraga crede că munteni 
tivi la balcanism decît mold?-.

cor-*-  
tui- 

de o
si 

ds 
literatura no^«- 
sociotogice ; 

la balcanism. 
:: sint mai reo o- 

_ -emi. Ei ar fi
mai serjubili la aspectele pitorești, hilare, cari
caturale. bizare, luci fence chiar ale ba’rar.is- 
mu’.ui. in vreme re moldovenii ar fi 8*<izat  mai 
ales ÎAflțisări’.e lui somptuo^-feeriee, rafinat de
cadente. Exemple : eroii lui Mateu Caraziaie si 
prințul Lai Car.taeizin sau tot Diiaanl persian 
al !ui Sadoveanu. După boteu! genero*  și ru
ralul etic. G. Câlir.escB d*Lm.ta  in rindul scrii
torilor tagma ..ba’câni aloc a mirilor tirgove:: 
sau boteraași- de obicei eu îndepărtat ringe gre
cesc ori vag peninsular, mai toți munteni" inte- 
bgenți. neatatomicL zeflemiști, plebei și pito
rești tn expresie. Intre care ațeza pe Caracal?, 
Mizuleseu. Arghezi.

FLe<Heerea bnteanilățil la una singură din . in- 
tale istorice — regimul turco-fanariot 

eu cocjecnțele sale — eu ui se pare justificată. 
Dominaiotomană nu a fost decit unu! dintre 
factorii care au dat Balcanilor caracterele lor 
speriJSce generale. Să ne gin dim numai la limbă, 
acest ^modelator virtual al oricărei creați uni 
literare" (D. Caracostea) : a devenit oare limba 
română mai balcanică prin afluxul de turcisme 
ți grecisme din veacul al XVIII-lea decit era. 
in urma împrumuturilor anterioare sau
prin acțiunea substratului tracic asupra
latinei ? Sau, referindu-ne la literatură, este 
mai puțin balcanică prin ideologie ți expresie

fost încercate
regionale

Desen de Simona

opera parenetică ■ lui 
pare, prin lumea pe care o 
N. Filimon ? Este poezia lui 
balcanică decit stihuirile lui 
tem. cu alte cuvinte, afirma 
nifestăriie noastre culturale __  _____ , _____
oare ..prinderii noastre în rețeaua Stilului turco- 
fanariot" (C. Ciopraga) este mai ușor de înțeles 
in afara ambianței sud-est europene in care s-a 
produs și care, intr-un fel sau altul, a marcat-o 
cu pecetea-i caracteristică ? Desigur, nu.

Dar. fascinați de pitorescul real și de savoarea 
«perificâ pe care matena și lexicul atît de im
pregnate de elemente turco-grecești le conferă 
operelor acestor scriitori socotiți „balcanizați", 
nu pierdem oere din vedere semnele mai pro
funde. mai de fond ale balcanității lor ? Analiza 
decorului fanariot al lui Kir lanulea ne spune, 
credem, mai puțin despre bal câni ta tea lui I. L. 
Caragiale. decit compararea întregii sale opere 
c-j aceea a omologului său sirb Branislav Nudic. 
Pentru că am in doi ilustrează același moment 
balcanic al realismului literar, angajat in cri- 
Lca acelorași fenomene specifice trecerii socie
tății fie ea românească, fie sârbească, la for- 
m-I“ de organizare burghezo-liberale. Tot așa, 
îdea’îzarea regimului nobiliar autohton de către 
N. Filimon și rechizitoriul său împotriva agen
tului «trâîn, fanariot, de disoluție a vechii or- 
Gj-i par să-ci găsească mutatis mutandis cores- 
pond*?nTul  mai modest In vreuna din acele scri
eri «irbești. analizate cindva de Duăati Popovic. 
In acest reflex ideologic similar, mai mult decit 
în r-ilcarea „balcanică" a operei .lui Filimon ni 
se r»-veîeazâ balcanitatea lpi.

Dar r.iri poetica acestor scriitori nu ni se pare 
că justifică in vreun fel caracterizarea lor ca 
bamanizanți, in sensul restrictiv dat termenului 
a-- uni: critici. Implicind biruirea dificultății și 
echilibrul mijloscelor, expresivitatea prin con- 
erziune și acurateța realistă a notației, puritatea 
orfică a cintecului și funcția hii spirituală supe
rioară. idealul estetic afirmat, teoretizat și ser
vit de ei tudc cu tradițiile retorice ale Peninsu
lei. C*:*ori  d? forme literare, ei ilustrează, alături 
ce contemporanii sud-dunăreni. momentul bal
canic al unei revoluții estetice în sens europe
nizam și modernist, fiecare In felul și în timpul 
<iu. Pitorescul d^ enocă al scrisului unor 
Ion Ghica sau N. Filimon e un element secun
dar. mai puțin definitoriu pentru acești scriitori 
decit intenția realistă din care el decurge. $1 
nu prin ipotetica valorificare estetică a sordi
dului este Mateiu Caragiale un balcanic, ci prin 
curajul dp a recunoaște condiția balcanică, a lui 
și a eroilor săi. de a o accepta și examina cu 
luciditate, convins că va descoperi și în mediul 
ari«tc<Tatiei române, cu antecedente fanariote, 
aceiași factori de istorie și tot atîta tragică uma
nitate ca oriunde In lume. Vocabularul măceăros 
sau cras nu-i dominanta stilului său atît de la
tin. nici proprietatea exclusivă a Balcanilor.

Prin poarta Involuntar deschisă a balcanismu
lui astfel înțeles, restrictiv și inexact, 
strecura Insă mituri revolute. Să 
sugereze In sfîrșit că aurul netemporal 
ziei poate fi obținut și din mfluri de 
prin simple transmutații de alchimie 
Deopotrivă false, rezultate din generalizări gră
bite și judecăți impresioniste subiertive. toate 
arestea nu pot servi literaturii noastre. împo
triva lor mai eurind decît in vederea promovă
rii unui ipotetic balcanism pitoresc și bizar se 
ridica Inn Barbu, deghizat ostentativ în veș- 
m’rite turcești și reclamind o „mal dreaptă nrft- 
țuire a înmii Ini Anton Pann" Poetul nu făcea, 
ca si Maleiu r-irn«îale si după cum a demon
strat luminos Tudor Vianu. decît să 
mande înțelegerea mai senină și mai 
poziției noastre în lumea balcanică, a 
lor înșiși.

Balcanici prin datul fata) al Istoriei, 
dar să np îngrijim de consolidarea acestei con
diții de care nu sîntem răspunzători, ci de în
nobilarea ei prin acte de voință culturală în 
sens umanist și In spiritul vremii. Cit privește 
problema balcanismului literar în genere și a- 
ceea a balcanității literaturii noastre, ele cad în 
sarcina, credem, exclusivă a literaturii compa-

de aur) creatorul ia înfățișarea unul cavaler 
urmat de Scutierul Tristețe sau pe aceea a că
lătorului ce trece în rădvan negru, printre co
paci care pling, spre „curtea Craiului Amurg". 
Imaginea cea mai profund lirică a acestui sen
timent de melancolică damnațiune o aflăm în 
poemul Un dor fără sațiu din volumul Pe-o 
gură de rai :

„De un dor fără sațiu-s învins / și nu știu ce 
sete mă arde. / Parcă mereu, din adine, / un 
ochi răpitor de Himeră / ar vrea să mă piardă. 
f Si pururi n-am pace, / nici al stelei vrăjit 
du-te-vino în spații. / nici timpii de aur, nici 
anii-lumină / izvoare sub lună, ori dornică cîn- 
tă, / nimic nu mă stinge, nimic nu m-alină / 
și parc-aș visa o planetă pierdută. / E atîta nepa- 
ce în sufletul meu, / bătut de alean și de umbre 
cuprins... / Un dor fără sațiu m-a-nvins, / și nu 
știu ce sete mă arde mereu“.

Temele și figurația poetică nu se schimbă în 
ciclul Vineri (1971) și în poemele recente : Un 
dor fără sațiu (1976) care repetă numai titlul 
nu și versurile ca atare din 1943. Nouă este 
doar înfățișarea materială (ca să spunem astfel) 
a poemului, transpus, acum, în versuri libere și 
cu o imagistică mai săracă. Mitologia poetică a 
lui Emil Botta capătă o notă mai apăsat națio
nală, deși trimiterile la alte spații de cultură nu 
lipsesc. în înscenări lirice aproape copilărești 
în simplitatea lor poetul strînge ,1a un loc 
mieii și mialele din Țara Bihorului și, reluînd 
da mai multe ori imaginea mierlei, face din ea 
simbolul unei păsări sfinte („îngereasca 
mierlă**).  Mierla este numită într-un vers 
„doamna mea", deci mierla cu glas dulce poate 
simboliza și iubirea (sincretism romantic răs- 
pindit). La ușă îi bat zmei ce se cheamă . Ba
lașul, Zamfirul, Berbantul**.  Ia o nuntă cosmica 
participă „toți Crinii", scriși cu majusculă, in 
alt loc e vorba de o Dînsa, fără altă determi
nare sau de „acea Țară" și „<acel Ținut" etc. 
Orice element trecut în poezie capătă prin 
această ridicare la putere simbolică o nuanță de 
sublimitate. Prozaicul adverb înăuntru devine 
un maiestuos, înfricoșător Înăuntru, vîntul ia În
fățișarea mitică a Vîntului, o stea, care poate 
fi identificată și cu iubirea, intră în aceasta 
mitologie ce spiritualizează totul ca o zeiască 
„Lucitoare". După același principiu poetic (care 
In fond, este vechi, poeții conceptualiști îl folo
seau în chip curent 1) o abstracțiune ca teroa
rea poate să personifice ființa mitică a Teroare! 
și Emil Botta scrie un poem („Impresurarea") 
în ton de Ironie afectuoasă unde vine vorba de 
^.silvestre oștiri", de copaci metamorfozați, de 
„urne și mume" etc. El formează, astfel, cadrul 
liric concret pentru abstracțiunea pe care a in
ventat-o. Poemul în discuție nu mi se pare pro
fund și nici altele care mizează prea ușor pe 
putința lucrurilor de a sugera, prlntr-o simplă 
antropomorfizare, o realitate lirică adîncă și mis
terioasă. Nici elementele de mitologie populara 
(ielele, Joimărițele) nu dau. aici, consistentă 
poemelor abstracte, sufocate de prea multe 
clișee estete și rarefiate de prea multă 
sentimentalitate : „Cerceluș de venin, t Ineluș 
de venin / oh, multe carate / are Dlnsa mea. 
flușturateca. / La răsărita soarelui / orchestra 
de iarbă. / la pupitrul de iarbă, / dirigentul or
chestrei / în fracul de Iarbă / a izbucnit / ca din 
pămînt. / Este a IIl-a. Eroica. / a spus Dinsa, 
flușturateca, / primăvărateca. / Aceste sonuri 
multlsolemne. / acest diminuendo frenetic. / 
acest crescendo vertiginos, / totul și totul e 
Summa, /ea III-a, Eroica. / simfonia de iarbă. 
/ de April majestuos". (Ielele, dînsele).

Lirismul redevine. în schimb, profund când 
reapare ironia protectoare (Witz-ul) și sugestia 
unei realități ermetice vizionare, ca în Cervan
tes : „Fiți foarte atenți / cu acest manuscris. / 
Fiți atenți cu litera T, / cu înțelesu-i profund. > 
cu fragila-! structură. / Eu evoc un secol de 
aur, / un instrument de tortură ‘ l între eroare 
șî teroare / stă euhtila. suava literă T. / Pe 6 
cruce în formă de T, / a fost răstignită Hi
mera : NUESTRO SENOR / DON QUIJOTE I 
EL CRISTO ESPANOL".

88U, in alt poem, unde își fac Ioc ideea timpu
lui ce crește in urmă și nostalgia eminesciana 
de eternitate ; „Mă duce dorul către umbre iară. 
f «tribune codru, vechiul meu Al ci de. / cu gure 
dulci m-au sărutat silfide. ! m-a prins, in plasa 
ei, plăcuta seară, /,' Nu-s astre-n cer cite visez 
iubi, 7 nu-i noapte atîta cîtă ard să port, / depar- 
te-s, vai, de-al veșniciei cort ; în umbra lui re
gească vrere-aș fi 1 / / Veste s-a dus că nu mal 
sîntem tineri, / s-a istovit al tinereții pas... / Din 
focul clipei stinse ce-a rămas ? / Lacrime doar, 
ce-s partea crudei Vineri. // Război am vrut, mă 
rog acum de pace. ! străbune codru, vechiul 
meu Alcide. / în poartă bat și te implor : des
chide. / Sînt. tot. o noapte. Frig mi ae mai 
face I" (Soledad).

Eugen Simîon

intimolnrl 
cu scriitori

Cocteil â la Cluj

amintire lui Zaharia 
lucrat la Uniunea Scri-

• îl păstrez o frumoasă 
Stancu din vremea eît am 
itorilor sub președenția Iui.

Mă fascina prin personalitatea sa, prin aerul de 
bărbat decis, prin vigurozitatea interioară a miș
cărilor, mă fascinau ochii săi albaștri și reci. Și 
de ce să nu mărturisesc (ce rău Îmi pare că nu 
i-am spus-o niciodată) mă temeam de el 1 Era un 
sal de frică cuviincioasă, asemănătoare CU teama 
ce mă cuprindea, mal tînăr fiind, în fața mamei, 
așteptlnd să fiu „judecat" pentru cine știe ce 
nfizbltie.

M6 Chema rar la el tn birou ,1 de flecare dai A 
întrevederea se termina invariabil prin cuvintele : 
,,DS-ți demisia, să-ți dai demisia 1".

Ti irita, probabil, aerul respectuos flegmatic pe 
care îl afișam, faptul că-1 priveam în ochi (era 
un mod de autoîmbărbătare) lăsîndu-i să-mi facă 
o mie de reproșuri, fărfi să răspund. Dacă la 
Casă scriitorilor cîntase cu o seară înainte nu știu 
care poet apucat de defulfirl lirice, 
eram eu. Trebuia sâ-1 fi oprit 1 Dacă la 
creație doi confrați mai temperamentali 
tau nu știu ce număr de cameră, pe 
comoditate, așezarea ferestrei, mobilier,

se pot 
ni se 

al poe- 
m ah ala 

estetică.

ne re co
incidă a 
Balcani-

nu avem

Nicolae Șerban Tanașoca I

vinovatul 
o casă de 
își dlspu- 
motiv de 

___ _______ _____ _________ ___ , priveliște, 
vinovatul eram tot eu. în marea majoritate a ca
zurilor am fost însă muștruluit pe drept. Nu eram 
chiar ușă de mănăstire 1

îmi amintesc că „ultima demisie" (ce rău tml 
pare e-ș fost ultima) mi-a fost cerută datorită 
ur.ai tatîmplftrl Ia care nti participasem chiar di
rect. Cel mult nrln... sugestii.

Eram la CIu.1, intr-un prestigios turneu, luat nu 
tn calitate de sCMitor ci în cea de funcționar ad
ministrativ pătruns de abnegație și zel. aghiotan
tul poetului Trai an Iancu. directorul cel mai 
expert în tainele protocolului. închipuindu-și 
(sanda naivitas) că orezența mea ar contribui la 
bnnnl mers al organizării.

Copleșit de prezența atîtor personalități ilustre 
pe cere urma să le însoțim (Zaharia Staneu. Radu 
Boureanu, Eugen Jebeleanu. Laurențiu Fulga), 
m-a avertizat cu autoritate de bănățean :

— Micule, să fii atent ! Sîntem ou Dreședintele. 
Totul trebuie să meargă șnur 1 Ață 1

Primele două zile organizarea a mers mal mult 
decît șnur. A fost Ireoroșabllă. Protocolul resnec- 
tat, ora sculare de asemenea, tntîlnirile rod- 
nice si plăcute. Ce mal, nld o greșeală, nici un 
reoroș.

In seara ultime! zile (dimineața urma să albă 
loc întoarcerea la București cu mașinile) Traian 
Iancu îmi zice cu efuziune, nu in calitate de di
rector ci ..ca de Ia poet la poeț" ;

— Vino să te țuc ! Pâdigahul e foarte mulțumit. 
(Padișahu! era porecla de alint, numele „consnl- 
rativ“ folosit cînd era vorba de președinte). Fac 
cinste cu un coniac mare !

Mă așez la masa prietenilor mei șoferii, cărora 
Iancu le dăduse permisiunea să comande în con
tul Iul „orice băutură că sîntețj feciori faini".

Deocamdată parlamentau cu aprindere, nedeeisi, 
obstinați mereu de îndîrjiree șoferului pua la 
disboziția Iu1 Eugen Jebeleanu, rare la orice su
gestie făcea o grimasă de om profund plictisit ros
tind un interminabil : ..vax. am băut asta !•.

— Ce să-i comandăm englezului ăstuia, nea Mi
cule ? mă Interoghează In șoaptă șoferul președin
telui.

— Cocteil â la Cluj, sugerez eu, precis că n-a 
mal băut

— $1 cum vine băutura asta T
— Păi. un fel de amestec... Un pîc de vodcă, 

ceva lichior, cltva coniac, rom să-I dea culoare, 
o lingură de turț. mastlcă să-l aromeze, ceva vin 
roșu, două picături de whiski. gheață ..

— Si după aia mal trăiește 1 ---- “ ............
locuitorul.

— Dacă puneți un pic de boia, ceva piper, «os 
picant, e-n regulă Nu 1 se apleacă...

Convins că rețeta s fost luată drept o glumi 
nevinovată m-am ridicat îndreptîndu-mă spre o 
masă unde stăteau cîțiva scriitori localnici.

vru să știe înter-

Mircea Micu

Allemar.de


atelier literar
poșta redacției )

L. LETCA : Prea multe 
pli-curi, nerăbdătoare (și nu toc
mai lizibile !). Citeva dintre 
ele. ne interesante (inclusiv ul
timul). Unul, cu semne bune : 
„Călătorind. pădurile", „Mo
ment". „Caii" „Incearcănă-mă". 
Ar fi : de scris mai puțin mai 
..ștrîns". mai supraveghiat. de 
citit și studiat mai mult, de 
trimis mai „economic", mai se
lectiv și. oricum, mai citeț. 
Bună ziua !

D. BORCEA : In ultimul plic, 
lucruri mai îngrijite, mai de 
substanță, cele mai multe. In 
penultimul, mai slăbuțe (de ci
tat. doar ..Copil și veghere"), 
încercarea, dacă ați făcut-o, va 
avea și ea. desigur, șansele și 
învățămintele ei. Succes 1

A. DE CHAMONIX : Ne pare 
rău, dar n-am găsit, nici de 
data asta, elemente care să su
gereze o probabilă extind-re a 
zonelor de experiență și b mo
dalităților, dincolo de ceea ce 
pare sa fi devenit o manieră, 
un joc singular și Însingurat, 
inaccesibil, ocult, care-și ajunge 
sieși, refuzînd orice participare 
sau asistentă. O manieră, cum 
ar zice foarte expresiv si „â 
propbs" personajul din ..Rodeo" 
(de altfel, singura pagină care 
permite relația firească. ele
mentară. literatură-cititor) de a 
condiționa ..functionarea haoti
că a modului inform", de a arde 
„pa dată orice însemn dat in 
vileag de arcuirea zgomotoasă a 
mecanismului", etc. (Cit priveș
te generosul semn de egalitate 
pe care-1 așezați între mit și 
mitologicale, veți recunoaște că 
e cel puțin imposibil; sensurile, 
clare, nu vă pot scăpa, iar elu
darea lor n-are cum să vă fie 
de folos).

LUCIAN PETRESCU : Exce
lentă scrisoare 1 Versurile, mult 
prea elaborate (..la rece") fntr-o 
formulă predominant ermetică, 
Incifrată. Dar nici ermetismul 
nu se poate dispensa de spon
taneitate. Sperăm să primim 
vești mal bune, mai „deschise", 
la nivelul unor aptitudini care

se Întrevăd sau se bănuiesc 
printre rinduri.

AL. PR1B0IEN1 î Versurile, 
In cea mai mare parte, alunecă 
spre cronica rimată, ușoară, 
superficială (mai bune. „Peste 
coline", „Felicitări"). Scrisoarea. 
Insă, e cit se poate de justă, 
plină de idei și proiecte bine
venite. în ultimul plic, lucruri 
din ce în ce mai slabe.

EMILE AJAR : în general 
lucruri modeste, fără nerv, fără 
vibrație. Pe ici. pe colo, cite un 
vag ecou liric, care lasă unele 
speranțe („După creație", „Toam
nă". ..Măști").

IULIAN MOCANU : Sinteți 
primul, în istoria „Atelierului 
literar", care vă bucurați că un 
prieten al dv. a fo<st publicat la 
„Antologia negativă" ! „In anul 
acesta — mai spuneți — voi 
lupta să am și eu aceeași satis
facție care a avut-o prietenul 
meu". O mai fi cineva, în afară 
de dv.. care să nu fi înțeles ce 
reprezintă această „antologie 
negativă" („vitrină de rebuturi", 
cum am numit-o adesea) care-și 
propune de fiecare dată să de

monstreze practic cum nu tre
buie să.se scrie versurile?... în 
orice caz. judecind după nivelul 
textelor pe care ni le-ați trimis 
pină acum, se pare că aveți, 
toate șansele să vă vedeți visul 
împlinit !...

S. SECELEANU : Nu sînt lu
cruri noi. revelatoare. Am pu
tea spune chiar că impresia 
de-acum e mai puțin favorabilă 
decit data trecută, printre pa
gini de elaborări greoaie, fără 
tensiune lirică, cu iz desuet, di
dactic. O „primă" de optimism 
ar părea să existe, totuși, ici- 
colo. mai ales în „Anatomie" 
și. oarecum. ..Ipostază".

DONICI 20 : Redacția nu con
sideră că textele dv. sînt pu
blicabile in „Luceafărul".

N. POPA : Dacă ați reflecta 
un pic. ați înțelege destul de 
ușor de ce nu putem trimite 
răspunsuri ..la domiciliu". Nu, 
nu putem face nici o excepție 
(e de la sine înțeles).

Petre Lazăr. Adina Werther, 
Meda Mușat, Dobre Enache, La- 
vinia D., Gheorghe Sterpu, Spă- 
latu Marin, Bobirc Gică, Flo
rian Neamțu, G. Georgescu, A- 
lexandru Ion. Bălașa Elena Ma
ria, Petre Lohrezan, Coco, Ce- 
sig loan, Dincă E., Sergiu So- 
meșan, Florian Florea, Ela Ga- 
vril, C. Cornel-Bucovineanu, 
Natalia Ilmen, Lenk Sivynn, 
Inc Inculet Bălan, V. Marcel, 
Nestor Ioanid. Stoica Ovidiu, 
Cost el Alexandru, Constantin 
Cerna-Drăganu, Icar, Marines
cu, Alexandru Rodica, C. Dimi- 
trion. Marin Purcărin, Zaharia 
Vasile. Grig. lonescu-Eforie, 
Ionel Batrinu, U.U., Urucu D. 
Constantin (ceva, in „Laudă ar
borilor"). Gh. Barbu Aristide. D. 
Chiseleteanu, Roman Dacian, 
Mihalache Juliets, Rolland Fi
lip, Jill Kinmont, Lupuleasa 
A.R., Jean-Pau!. Emanuel San
tis, Veil Nejdet, Căncean M. 
Gavril, Gh. I. Ungureanu, Flo
rin Mirea, Savu Florica : încer
cări de nivel modest, fără cali
tăți deosebite.

Geo Dumitrescu

Tlnguirea lui Manole
O, dacă-aș fi-ntrebat, 
Dacâ-aș fi aflat. 
Că zidul acela trist, neisprăvit

De pasărea Phoenix n-are mărturie,
Nu-mi zideam pe Ana in adine de piatră, 
Nu-mi scoteam din singe apa și lumina 
Ca să leg nisipul nurilor frinte 
Pentru înălțare pe-o străină vatră.
Intr-o semeția rece și ostilă 
Se ridică-n zare ce-am fost, ce nu sînt, 
Speriați stejarii ca de-un rece vînt 
Se destramă-n cete și s-ajung la ei 
Azi nu-mi mai cresc aripi ca de-atîtea ori 
Cînd mi-erau deajuns douâ-trei scintei.

IOANA CIOANCAȘ

Cintare Patriei
— Ca un fir de iarbă-mpodablt de rouă 
pasărea să-și stingă setea cînd nu plouă, 
ca in miez de noapte, bintuiți de lună, 
mugurii-n explozii cînd se încunună,
ca o-nfiorare și o alinare 
un cireș sălbatic lumlnind de floare, 
prin pădurea arsă de singurătate 
ca un cerb chemindu-și ciutele-nstelate, 
ca o prăbușire, drumul sa se vadă, 
cursul implinindu-și limpedea cascadă, 
ca un zvon de aripi, zorii cind se crapă, 
care înspăimîntâ liniștea toroapă, 
ca un salt in vis 0rin faptă și cuvint 
Jml iubesc pâmîntul, patria mi-o cint —

PETRE VLAD

Privirea arin lupă
Citeva zile trebuiesc omului să ajungă

in lună
Citeva oie pentru a străbate pămintul 

de la un pol la altul 
Citeva minute trebuiesc omului pentru

a minca o pasăre 
Citeva secunde pentru a o ucide.
— E mai ușor să ucizi
viața implică responsabilitatea de a crește -

Citeva zile trebuiesc omului lă ajungă
în lună 

Citeva sute de ani trebuiesc oamenilor să se 
«a Iute, 

să se respecte.
să se cunoască, 
să se iubească, 
docă hat cu aceeași inimă 
daca vorbesc cu aceleași ginduri 
dacă se întrlnesc... 
unul cu celălalt.

MARIAN C. ROMANOV5KI

„Nicoloe Labis" — 
ulei de Mircea Barzuca

Imaginea ta
Ce vis țî-ai așternut sub pleoape 
cmd noaptea ți-a pus pecetea peste ele, 
ce sunet a intonat inima ta cînd 
liniștea a înfierot-o cu semnu-i 
și degetele de ce s-au strins apăsat 
peste piept mamă, ca a ușoară mingîiere 
viața a plecat de lingă tine 
trecindu-te in liniște și-n minerală stare.
Ce gind ți-a încremenit sub frunte 
buzele lăsindu-le intr-un zimbet nemișcat 
ți-aduceoi aminte de copilărie 
de oameni, de timpuri, de locuri, 
cite lacrisi au rămas neplinse 
cite cuvinte nerostite. cite mingiieri, 
cite lucruri învățate cu mina ta 
n-au trecut in uitare, pierdute. 
Pâmîntul cuprinzîndu-te pecetluîește-n 
ochii mei imaginea unei movile 
acoperită cu toate culorile florilor.

VICTOR CROITORU

Părăsește cupola sunete D
Părăsește cupola sunete O cea fără 

margini a trupului tău 
Tu oul cuvintelor țeasta și regele lor
Gura mea te așteaptă 
Căci vreau a nu te încredința Invocațiilor 

searbede
Nici vitrinelor muzeale nici 
Marilor războaie masmedice sau acelor

fleșcăite poeme 
De seară ridicate odată cu trupul tău la

rang de Europă 
Cu schele constructorii înconjoară cenușa 

păsării Phoenix 
Cerul • un păianjen uriaș șl ochiul te umple 
De binecuvîntarea luminii 
Toate acestea-s lingă miinile mele 
Alung muștele așezate pe pintecul tău

portocal 
Mă dezbrac In fața ta să implor 
In toată puterea și strălucirea trupeasâ

a vieții 
Literă mare sunet zeule O
La umbra schelelor păsării Phoenix înfloresc 
Odăile nopților prin care pina la tine 
Am străbătut otite a ciudate meleaguri 
Grabnic sosind asfințintul mă lăți

contempHndti-le 
Să-ți depun la picioare aceste multe cuvinte

Ciinii nordului latră numele tău scris
acolo pe ceruri 

Te-a răpus somnul te-au mușcat vulturii 
Semințele zorilor înfloresc pe marginea 

rănilor tale 
Si tu nu-mi răspunzi 
Gura mea ronțăie nudul amar cl imaginii 

despre tine 
Poama pentru un alt anotimp - semn

câ nu cugețl 
Părăsește cupola sunete O cea fără

margini a trupului tău 
Și tu schelele false ale acestor

meridiane pe drojdie 
Pasăre Phoenix

ION DUNCA

Criu sub vis
O șa verde deasupra norilor 
Gardul de lacrimi care păzește ființele ce 

comunică prin somn 
pace înmiresmată 
sau țintirim lovit de proiectile 
Din orice crâpâturâ a amintirii

va sări afară griul 
Un moșneag se va pleca să rupă

neghina și macii 
pentru a perpetua glasul recoltei în cor

CORNELIU VALMA

cultura românească în lume Daciada — sănătate și performanță

Informații riguroase în Meyers Lexikon
părut în prestigioasa editură din R.D. 
Germană „VEB Bibliographisches In
stitut", cel de-al 11-lea volum din en
ciclopedia ,,Meyers neues Lexikon"
(ediția 2-a revăzută) se adaugă serioa

selor instrumente de lucru datorate acestei insti
tuții. Printre articolele cuprinse, optsprezece pa
gini sînt închinate României. Un mare stoc de 
informații vin să lămurească problemele esen
țiale : natură, populație, economie, stat și socie
tate, Istorie, literațură, artă plastică și arhitectul 
râ, muzică, teatru și film. Ilustrații numeroase, 
vederi din România, scene istorice, portrete, re
produceri după cele mai valoroase opere de artă, 
tabele cu statistici minuțioase...

Despre industrie și agricultură, capitole ample, 
cu tabele ale principalelor produse industriale, 
ale dezvoltării tuturor ramurilor, ale produselor 
agricole, reflectă ritmul viu al industrializării și 
intensificării agriculturii.

La paragraful „Structura statului" — o definiție 
concisă : „România este o republică socialistă 
care construiește societatea socialistă multilate
ral dezvoltată. Este un stat suveran, independent 
și unitar al celor ce muncesc de la orașe și sate, 
în care întreaga putere aparține poporului" (p. 
680). Se accentuează participarea tuturor oame
nilor muncii, țărănimii și intelectualității, fără 
deosebire de naționalitate, la făurirea vieții și 
dezvoltării societății socialiste.

Dicționarul face loc unor pasaje ample despre 
P.C.R., U.T.C., sindicate, ocrotirea sănătății, ge
neralizarea invățămintului de 10 ani, „legăturile 
mai strinse ale școlii cu viața" (p. 681). milioa
nele de volume din bihlioteci. râspindirea radio
ului și televiziunii, a cotidienelor și periodicelor 
„multe din ele scoase pentru cetățeni de națio
nalitate maghiară, germană, etc." (p. 682).

Capitolul „Istorie" cuprinde explicații detaliate 
— aproape un sfert din articoL ..între 190C—1700 
î.e.n. s-au așezat aici tracii care s-au contopit cu 
populația băștinașă. în epoca de bronz (1800—800 
î.e.n.) s-au format triburi care in sec. 5 î.e.n. au 
primit denumirea de geți si mai tirziu daci (...). 
La Marea Neagră existau in acest timp cetăți 
grecești — Histria. Tomis. Callatis. în sec 1 Le.n. 
Burebista a creat un stat de mare întindere sub 
numele de Dacia (...). împăratul roman Traian 
a purtat împotriva dacilor două războaie, l-a su
pus cu toată împotrivirea desfășurată sub con
ducerea regelui Decebal. Cea mai mare parte a 
Daciei a devenit provincie romană in care civili
zația șl limba latină au înlocuit treptat pină la 
romanizarea deplină limba și obiceiurile dace. 
Atacurile goților și răscoalele sclavilor din inte
riorul provinciei l-au determinat pe împ&ra’uJ 
roman Aurelian să-și retragă armata și adminis
trația. pe malul sudic al Dunării.. ".

Este tratată cu rigoare științifică forma
rea poporului român și a limbii române ; 
despre alcătuirea statelor feudale și lupte
le cu turcii, despre unirea țărilor române

a DRAMATURGUL ENGLEZ REN TBAALK» 
este încă foane activ la ce £3 de ani ai săi, cu
noscând în această stagiune un val de popularitate. 
In acest an, el are patru piese In repertoriul bri
tanic. din.re care una la Național. Longevivul scri
itor este încă toane activ, organizlnd intilniri eu 
cititorii, la care nu se dă In lături să-și demonstreze 
capacitatea fizică, prin exerciții de gimnastica. 
Ceea ce este însă și mal important, cum scria Mi
chael Billington de Ia The Guardian : „Poate câ 
are Intr-adevăr nouăzeci de ani, dar este adevărat 
că noua sa piesă este așteptată de toată lumea <și 
ea se pregătește deja), și că ești sigur de faptul câ 
va fi la fel de primăvăratecă Șl de alertă cum 
erau cele scrise de Ben Travers cel de demult*.

« A FOST REALIZAT UN INVENTAR COMPLEM 
AL MONUMENTELOR CULTURALE din valea 
Katmandu, remis Intr-un cadru oficial secretarului 
general al UNESCO. M ah tar M Bow. Este vorba de 
o nouă acțiune de protejare a bunurilor culturale, 
prin cunoașterea lor și punerea sub egida organi
zațiilor Internaționale. De altfel, volumul a fost 
Întreprins sub egida Națiunilor Unite de către M. 
Rimai $1 Dr. Sharma, două personalități nepalere. 
împreună cu M. Prusha. exoertu] O.N.U.. y Dr. 
Sekler de Ia Universitatea Harvard. Sint tn reg-s- 
trate opere de arhitectură și sculptură unice în 
lume nrin valoarea artlsilcâ și vechime.

« PENTRU OPERA SE PUNE ÎNTREBAREA : 
„A FI SAU A NU FI ’*.  Întrebarea a fost dez
bătută în numeroase rinduri de muzicologi dm di
ferise țări, dar ea nu es’.e actuală pentru «cera 
lirică sovlelicfi. Dimpotrivă, in U.R.S.S. interesul 
față de operă crește. Dacă In stagiunea 1870 — 1971. 
spectacolele celor 42 de teatre de operă au fost vi- 
zona’e de 12 milioane de spectatori. în stagiunea 
fecută numărul spectatorilor a ajuns la 14 mi- 
lioane.

Șl mal este ceva. Spectatorul de operă a întine
rit. întotdeauna s-a considerat că genul operei este 
greu accesibil și cere o pregătire specială nu 
numai din partea artistului, ci «1 a spectatorului 
(vîrsta medie a spectatorului de operă era aprecia
tă la 30 de ani). Acum Insă, la spectacolele teatre
lor lirice vin și tineri de tR ani. care se intere
sează de operă în paralel ru muzica modernă.

a In URMA CU MULTE SUTE DE ANI au fost 
p'riate scene reprezentând sosirea unor soV la 
Samarkand. Aslâz’ aceste imagini îșl trăiesc a doua 
t’re.rete, culorile lor au fost complet împrospătate. 
De fapt este vorba de fragmente de pictură mu- 

tub Mihai Viteazul ; despre dezvoltarea culturală 
din secolul XVIII, formarea conștiinței naționale 
românești. „în Transilvania, Școala ardeleană se 
străduia să dovedească unitatea și continuitatea 
poporului român prin argumente istorice și filo
logice" (p. &83). Principalele evenimente, revolu
ția de la 1848. Unirea, Independența, sint pe 
larg lămurite și ilustrate. Un punct de vedere 
just este adoptat în, legătură, cu,: țealizarea statu
lui național, a evenimentelor care'du precedat 
și condus la împlinirea acestei aspirații de 
veacuri a poporului nostru : „România a parti
cipat din .1913 la al 2-lea război balcanic și din 
august 1916. de partea Antantei, la primul război 
mondial. Trupe germane și austriece au ocupat 
două treimi din țară. La 7.V.1918 puterile cen
trale au încheiat cu România o pace înrobitoare, 
care a fost anulată după victoria Antantei. For
țele victorioase au recunoscut prin trasatul de 
la Trianon (1920) Unirea Transilvaniei și Bana
tului răsăritean cu România, realizată incă din 
1918 prin mișcarea burghezo-democratică — ceea 
ce a împlinit procesul de formare al unui stat 
unitar național român"... (p. 684).

Astfel se trece mai departe prin toate treptele 
care duc la edificiul istoriei noastre moderne — 
mișcările muncitorești, formarea P.C.R.. a fron
tului patriotic antihitlerist : Eliberarea de la 23 
August 1944, instaurarea republicii, naționaliza
rea. etc. — pină la prefacerile zilelor noastre, 
construirea societății socialiste multilateral dez
voltate.

Un amplu capitol este dedicat literaturii. După 
o succintă istorie literară, incepînd cu scrisoarea 
lui Neacșu și enumerind toți marii noștri scrii
tori. precum și curentele literare, se fac referiri 
și la literatura contemporană.

Un accent deosebit este pus pe muzica popu
lară : șint remarcate Influențele trace, bizantine, 
orientale, se comentează genurile de folclor mu
zical precum și cercetările muzicologice efectua
te în acest domeniu (Brăiloin. Breazul). în ace
eași măsură sînt amintite influentele artei popu
lare In plastică, unde înfrățirea mai multor su
luri a creat trăsături cu totul specifice. Arhitec
tura oferă perlele sale, burgurile din Transilva
nia. bisericile de lemn di- Maramureș, cele pic
tate din Bucovina etc. Urmează înșiruirile celor 
mal de seamă pictori, sculptori. compoT'*?rî  si 
dirijori — precum si un paragraf dedicat dezvol
tării teatrului și filmului in țara swsr.ră.

în Încheiere este publicat un capi*?*  întitulat 
„Rumănische Spracbe" — ..limba români". E«te 
„una d<n limbile romanice formate ir. timwsl 
creșterii și decăderii Imperiului roman" (p. 681! — 
dar pentru noi. care o vorbim și o icb,~' at!t. 
cum ar putea fi definită ? Tată încă un folo« al 
lexi coanei or... să ne gindim In ce fel am putea 
demonstra lumii incomparabila frumusețe a lim
bii române.

Grefe Tartler

revista
; străină

ral*  datfnd din secolele VI—VII, descoperite *n  
urm*  unoi cercetări arheologice efectuate pe jocul 
vechii așezări Afrasiab.

împrospătarea picturii vechi se face cu ajutor-uj 
unei substanțe po lime rice realizate La Institutul 
de arheologie al Academiei de științe a R-S_s. Uz
bece. Pentru realizarea operațiunii de împrospătare 
este suficient ca plnza tabloului să fie impregnată 
cu substanța respectivă. După impregnare, operele 
de artă antică se mai pot păstra timp foarte in- 
fl t ARAM HACIATUB1AN, CUNOSCUTUL D1K1- 
JOR SI COMPOZITOR SOVIETIC a obținut un suc
ces de zile mari In fruntea orchestrei s:mfon;ce din 
Londra. EI a dirijat două concerte, la Royal Albert 
Hall șl Royal Festival Hall, unde s avut In reper
toriu propriile ^ale compoziții Simfonia a un
concert pentru pian șl fragmente din baleie'e 
Spartaeus șl Gaianeh. După douăzeci de ani de la 
prima sa apariție londoneză, compozitorul sovietic 
a fost literalmente copleșitor. aprec-.a2â critici 
muzical' din capitala britanică

e MARELE ROMANCIER BOLEȘLAW PRLS, 
cunoscut la noi din traducerea celebrului sân ro
man Păpușa, apărut în tiraj de masă, este consi
derat a fi cel mal varșovlan dintre scr’ltori! polo
nezi. Cu toate acestea, el nu a avut plnâ In uiu
mul timp un monument In capitala poloneză. De 
curlnd a fost dezvelită o statuie în plin centrul 
Varșoviei, operă aparținlnd sculptorițeî Anna Ka- 
mlnska-Lapinska. reprezenlîndu-1 pe cunoscut"! 
autor într-o tlnută meditativă. Boleslaw Prus este 
unul dintre cel mai autentici reprezentanți ai rea
lismului european, fondatorul romanului polonez 
modern.
• JERZI PUTRAMENT. UNUL DINTRE AUTORII 

DE SUCCES AI CONTEMPORANEITĂȚII, declft-ă 
în legătură cu viitoarea lui carte : ..Scriu un ro
man ce se ocupă de trei generații din aceiași fa
milie. Istoria începe în ifl32 șl se termină in zilele 
noastre. Titlul provizoriu este Aleși. Lucrez întot
deauna la o singură carte și nu am altceva pe 
masa de litcru. De asemenea, am preda*  editori
lor continuarea amintirilor mele. Jumătate de 
«eroi*.
• PROBLEMA TRADUCERILOR este una dintre 

cele mai importante dintre cele care confrumă

• MAI VECHI TRADUCĂTOR DIN LIMBA 
ROMANĂ, MICHAEL IMPEY a realizat o ver
siune engleză a poemelor lui Tudor Arghezi, 
in colaborare cu Brian Swann, un reputat au
tor de short-stories Volumul se intitulează 
Selected Poems of Tudor Arghezi și a apărut 
in editura Universității Princeton din Statele 
Unite. Intr-un comentariu din România literară, 
Dan Grigorescu încheia sulta aprecierilor sale 
asupra acestei noi versiuni datorate profeso
rului Impey : -Cartea publicată de Princeton 
University Press consemnează un moment plin 
de semnificații din istoria cunoașterii în lume 
a unuia dintre marii poeți români. Lui Mlchaei 
Impey și lui Brian Swann 11 se cuvine, pentru 
aceasta, omagiul celor care cred In valoare^., 
-uptveqsțlăjfl acestui poet care — cum se spune 
in prefața — „aparține mai prosus de «rlce, 
■ecoiului al XX-lea“»

• EDITURA VARȘOVIANA LUDOWA 
BPOLDZIELNIA WYDAWNICZA a publicat ro
manul scriitorului român Mihnea Gheorghiu. 
A venit un om din răsărit. Versiunea poloneză 
este realizată de Janina Wrzoskowa și a apă
rut intr-un tiraj de masă. De asemenea, con
semnăm apariția unui articol de Valentin Sil
vestru, consacrat spectacolului cu Matca lui

j Marin Sorescu in cadrul festivalului Teatrului 
j Național dLn Paris, publicat in volumul dedicat 

de editorii polonezi acestui eveniment

• PROFESORUL MICHAEL IMPEY de It 
Universitatea Kentucky publică in revista 
Books Abroad un articol dedicat liricii femi
nine din România, cu mal multe traduceri 
foarte reușite. Tot Books Abroad numără de 
mai muip ani intre colaboratorii săi pe criticul 
Virgil Nemotanu, care in același număr recen
zează romanul lui Ion Lăncrănjan. Calolanul. 
Este discutat și romanul Delirul de Marin Preda.

• PREMIUL PUBLICULUI pe anul 1977 a 
fo« dedicat la Festivalul filmului de televi
ziune din Monte Carlo peliculei Nadia ConU- 
oeel, nașterea unui miracol, aparținlnd televi
ziunii române. Filmul a fost turnat de Nicolae 
Oprițescu, după scenariul Manueiei Gheorghiu 
și s-a bucurat de calde aprecieri din partea 
juriului și a tuturor celor care l-au vizionat, 
devenind cea mai populară peliculă a festiva
lului. cum atestă și titulatura premiului obținut.

• UN MARE SUCCES a obținut ansamblul 
Daina al tineretului capitalei In emisfera aus
trală. Un ,un| turneu a purtat pe artiștii români

Iîn Australia «1 Noua Zeelandâ. unde au fost 
ap ’auria țt ce frenezie de spectatorii care au 
apre-r.at acuratețea costumelor, ritmul dansu- 
n.iir și notele nosLal<ice alț doinelor din 
Carpav- TelevLr.unea din cele două țări, pre
cum 5; presa aerisi, nu și-au precupețit elo
giile ia adresa artiștilor români.

• CORUL ^MADRIGAL- a obținut în aceste 
n.r pre~.internap-»r.al ta» vita per Parte 
David Mlrhelangela. E va fi decernat In ziua 
de C w;r>e eu prilejui celei de a patra ediții 
Sax ii tarte «Tare rir.d Madrigalal va da un spec
tacol '.a teatrul Fouu Sis Flaggi. Această pres- 
ugjb.*ș«  distincție «e acordă o dată la doi «ni 
și ccr.<utu;e tocă un diamant ta cununi de 
minum a MaârigalaluL

cultura actuală, consideră publicația veit-germanâ 
Dte Well. Titlul articolului cate semnificativ pen- 
t-u condiția traducătorului în societatea cap-.talisr 
tâ : Traducătorii — oamenii cel mai săraci. Intr-o 
s.-..-»e a e supusă banului, munca celui care lucrea
ză 1l echivalențele literare In alte limbi nu are 
nici o valoare, suferind legile dure ale pieței, care 
prețuiesie mai mult icrele negre decîi romanele lui 
Joyce. Este un apel de un mare dramatism inte
lectual. arunclnd o lumină crudă asupra statutului 
artist.Jut din Occident.
• ANUL ACESTA SE ÎMPLINESC DE ANI 

DE LA NAȘTEREA LUI HEINRICH VON KLEIST 
marele dramaturg german, reprezentant caracte
ristic al romantismului european, atlt prin cperâ, 
cft șl orln viața Încheiată printr-o sinucidere de 
Ud wertherlan. In Franța se tipărește opera sa. 
în»*-o  nouă traducere. Iar oralul natal a] scriito
rului. Frankfurt pe Oder, va găzdui o serie de ma
nifestări omagiale, atlt pe plan academic. prin 
conferințe șl simpozioane științifice ded’cate Iui

Kle<si. dt ș1 artistic, prin reluarea pe scenă șl in 
lecturi dramatizate a unor lucrări ale sale. Va fi 
leduri dramatizate a unor lucrări ale sale.
• ÎN CADRUL BIBLIOTECII MOLC1ANOV-SI- 

HTRSK! DIN IRKUTSK se păstrează un caid din 
pergament • îngălbeni*  de vreme care nu este alt
ceva drclt un manuscris în limba italiană cu nume
roase desene de păsări, care au j vechime de cinci 
sec^'e Manuscrisul murdar șl uzat este anexat la 
o ediție de lux’a traducerilor textului In limbile 
italiană sl franceză rrodetnS cai*  se numește „Co
dul despie zborul păsărilor" scris dc unul din 
marile genii ale omenirii. Leonardo Da Vind.

în luna aprilie 1882, manuscrisul Iu! Leonardo 
a fost vindut In cadrul unei licitații, la prețuî de 
4 0011 de lire, proprietaiului de mine de aur din 
Siberia de răsărit. Flodor Sabasnikov. imediat după 
ce a făcut achiziția, el s-a adresai unor renumlți 
meșteri poligraflștl din Austria, directorului muze
ului Luvru Ravesson șl prof. Giovanni Piumatl. A 
fost confecționat un pergament asemănător celui pe 
care scria Leonardo. Piumatl a făcut traducerea In 
limba Italiană modernă. Iar Ravesson ta limba 
francezâ. Maeștrii vlenezl au realizat un («calmii 
excepțional de pe versiunea originală, despre cart 
specialistul sovietic S. Belov scria : „Ediția realiza
tă de Sabașnikov reprezintă o raritate bibliografică 
și un model neîntrecut de confecționare de ftetlml- 
le de pe manuscrise din secolele XV—XVI“. Copia 
se găsește la Torino.

nea descoperire a timpurilor moder
ne că sănătatea unui popor reprezintă 
unul din bunurile sale fundamentale. 
Dacă ar fi să ne gindim fie si numai 
Ia anticul Meni iana in corpore lano 

și tot ne-ar fi ușor să înțelegem câ. de-alungul 
timpurilor, oamenii s-au dorit nu doar deștepii. 
ci și sănătoși Sănătatea omului este sănătatea 
Cetății, fără de care zidurile acesteia ar fi mai 
șubrede. Deși am luat cunoștință de acest ade
văr, deseori, noi oamenii moderni, am uitat mij
loacele cele mai corecte și naturale de a ne în
treține și cultiva sănătatea. Am renunțat, nu de 

ișcare. la șjipplele și ojacutele 
■pe-am repezit. in-^KHritT,*spre  

..-*cu  medictffrfentțri^! îfftăi’itoare 
ce nu ne pot oferi decit simple paleative pentru 
atit de precara noastră condiție fizică. Mai mult, 
aceeași lume modernă a făcut din sport doar 
«ursa atingerii unor performanțe uluitoare, la 
Indemina celor care-și sacrifică mulți ani pentru 
a lupta cu secunda, centimetrul, gramul. Am 
uitat, deseori, c& sportul nu trebuie să fie, in 
primul rind, o industrie, din care „manageri" 
iscusiți să stoarcă venituri fabuloase, ci că me
nirea fundamentală a aportului este aceea de a 
forma oameni sănătoși, cînd le facem chibzuit 
ele se numesc educație fizică, adică educația 
trupului care să înfrunte boala, zgomotul, no
xele de tot felul, moartea prin prematură de
gradare fizică.

în acest spirit de înaltă responsabilitate față 
d? sănătatea poporului, a fost concepută— din 
inițiativa secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și marea competiție 
sportivă ..DACIADAt care va începe, in toate 
localitățile țării, la 20 martie. Și iată, nu e o 
simplă coincidență, ci una fericită, că manifes
tările „DACIADEI~ debutează intr-o perioadă in

0 carte și șapte personaje
Urmare din pag. 1

Chasles din B.A.R.S.R. : o scrisoare a auditorilor 
români laminată lui C has ies la 16 aprilie 1866 la 
College de France (arhiva Chaales) : o scrisoare 
a lui Bolintineanu către Phil are te Chasles (ace
eași arhivă! ; o scrisoare a lui Bolintineanu că
tre Philarete Chasles (ibid.) : zece scrisori ale lui 
Phil are te Chasles către George Marianu din 
B.A R.S.R. : o scrisoare a lui Leoo Plee către 
George Marianu și alta a lui George Marianu 
către Elias Regnault. ambele aflate la B.A.R.S.R. 
In sfirșit, in anexe «e dau două conferințe ale lui 
Philarete Chasles despre literatura română aDâ- 
rute in Revue de ea uni lift erai res de la France 
et de l'etranger la 16 iunie și 13 octombrie 18&1 
Numai prima dintre acestea, ocupindu-se de 
Bolintineanu in special, a fost reprodusă in tra
ducere în limba română in Buletinul instrnc(i- 
unii publice din 30 iunie 1866 cu note de V.A, 
Urechia și de aici în ziarele Ordinea (16 octom
brie 1966) și Trompeta Carpaților (2fl octombrie 
1866).

întrucit despre ecoul stlrnit în Franța de poe
ziile lui Bolintineanu s-a mai vorbit (comenta
riile lui Henri Lavoix in Le Moniteur Universe] 
din 8 mal 1866. A.G. în Atbeneum Franțais din 
15 mai 1866. Andre Lefevre in LTIlustration din 
19 mai 1866. Theodore de Banville in Revue du 
XlX-e siecle octombrie. 1866. Virgile Rossel, 
Histoire de la iitierature franțaise hors de Fran
ce, 1895). e cazul să ne ocupăm mai îndeaproape 
de cele două prelegeri despre literatura română 
ale lui Philarete Chasles.

Pornind de la convingerea Ilustrată în operele 
lui Michelet și Qulnet că sufletul unul popor se 
reflectă cel mai bine în literatura populară și în 
operele marilor scriitori, Chasles se întreabă 
care este caracterul specific al literaturii celor 
opl milioane de români urmași al coloniștilor lui 
Traian. Temeliile in ceea ce privește limba, poe
zia și viața 1 se par indubitabil latine. „De Ia 
Traian care a împlîntat cohnrlele sale in Dacia, 
geniul roman, agricol și războinic, a plămădit 
obiceiurile și a disciplinat sufletele... Cu toate 
vicisitudinile timpurilor, civilizația romană tră
iește și persistă in Dacia românească". Pentru a 
da o idee despre armonia ..naivă și solemnă" și 
„gravitatea muzicală și dulce" a!e limbii româ
ne. Chasles analizează cavalcada nocturnă a 
eroului din basmul Mihnea și baba pe care o 
citează în românește, în traducere francezâ lite
rală și în traducere latină, conștient că limba 
română este urmașa latinei populare, nu clasice. 
Sigur. în lipsa unui dicționar etimologic al lim
bii române, autorul comite și unele erori scuza
bile și anume : consideră cuvintele balaur, cla
tină și crivăț de origine dacă, deși în realitate 
sînt slave. Tot dac e considerat onomatopeicul 
«firile șl latinul sfîșie (din exfasciare). Cuvîntul 
latin tare (din tăiem) e considerat de origine 
grecească, la fel cu iad. care e slav. Cuvintele 
de origine latină palid și pădure (din padulem) 
stnt socotite primul slav, iar al doilea dac. Cu
vintele babă și tropoti sint considerate de ori
gine maghiară, dnd In realitate sînt slave. Tot 
«1«v e cuvîntul haină, socotit germanic. A filfîi 
nu e de origine slavă, ci o formație onomato- 

care. Festivalul național „Cintarea României" •« 
află in plină desfășurare. Căci formarea și afir
marea calităților fizice și morale ale tinerei ge
nerații nu pot fi concepute la noi. decit in strin- 
să legătură cu afirmarea spiritului artistic, crea
tor de frumos al acestor oameni. Și asemeni 
„Cintării României" și „DACIADA" ae va des
fășura in mod diferențiat, avînd sarcini precise 
pentru «portul de masă și pentru cel de perfor
manță. adică, ceea ce în „Cintarea României" 
reprezintă manifestările susținute de artiștii 
amatori și, respectiv, cei profesioniști. Pentru a 
se constitui intr-un adevărat sistem unitar de 
desfășurare. „DACIADA" este patronată de mâi 
multe organisme : Consiliul National pentru Edu
cație Fizică și Sport,. Uniunea Generală a 
catelor. Comite tul Central al U,T.C^ Uniunea A- 
socialilor Studenților Comuniști, Consiliul Na
tional al Organizației Pionierilor, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Producție. 
Ministerul Educației și învătămîntului. Ministe
rul Apărării Naționale. Ministerul de Interne, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșu
gărești.

Deocamdată, regulamentul acestei competiții 
nu este definitivat și. tocmai de aceea, sperăm 
că propunerile in vederea alcătuirii lui pot încă 
sosi. Și aici, tinerii pot avea un rol determinant : 
prin inițiativă, prin deschidere spre nou. prin 
pasiune ei pot contribui la alcătuirea unei Carte 
pe măsura marilor obiective ale acestei compe
tiții naționale.

DACIADA este un bun prilej de îmbinare, de 
„reconciliere" a Performantei sportive de înaltă 
valoare cu BundJtarea fizică. Nu avem de făcut, 
decit să fim credincioși unul program ce vizea
ză la consolidarea unui tonus vital atît de nece
sar zilei de azi ; și. mai ales, celei de miine.

peicâ. Ia fel cu lișie și bubuc redate prin cores
pondentele latine fremunt ți re boat. Cuvintele 
a trece și a bate nu se traduc prin transire și 
percutare și prin traiecere și battuere. insă tra
dus luiem, vine din ipsa, far încălecare și în
tunecare traduse : in caballum ire și în tenebraa 
tre vin din Incaballicare șl Intunlcart. Mai de
parte Chasles dă echivalentul citorva expresii 
românești î moartea e logodnica oamenilor : bu
nătate — sin matern : un om in minie : se face 
Dunăre ; Napoleon sau geniu : cu stea In frun
te ; o femeie frumoasă : ruptă din soare. în con
cluzie : „limba vorbită in Dacia traianl a rezis
tat la toate invaziile, iar obiceiurile, suferind 
alterări inevitabile, au conservat o personalitate 
neinfrintă"

Cea de a doua lecție a lui Chasles. aduși 
acum intiia oară la cunoștința noastră, debutea
ză tot printr-o observație privitoare la latinita
tea României : „Am văzut, scrie Chasles. popu
lațiile române păstrind obstinat peste catastro
fele și suferințele istoriei, elementele limbii la
tine. Acest frumos idiom roman pe care colo
niștii lui Traian și fiii lor l-au vorbit sub vechii 
stejari ai Daciei sălbatice, servește incă de bază 
solidă dialectelor Principatelor dunărene". Sint 
socotite vestigii latine dansurile populare bara 
(care însă nu vine din lat eh arm. cum credea 
Alecsandri. ci din ngr. fioros) și călușarii derivat 
din cantus săli ari (de fapt din căluș caj + aș + 
ar), pentru a se vorbi apoi de baladele populare 
din^ colecția Alecsandri (versiune francezi apă
rută la Paris in 1855) Soarele și luna și Monaa- 
tirea Argeșului. în prima, autorul regăsește mi
tul nupțiilor nelegiuite dintre frate și soră, din
tre Phebuș Apollo și Diana, introdus, după cre
dința sa. în momentul dnd creștinismul a dis
trus tradițiile păgine. în a doua e vorba de mo
mentul cînd spiritul nomad se află in fața unei 
noi civilizații : „Dacii, scrie Chasles au resimțit 
o triplă durere, cînd invadarea cohortelor arma
te. apoi opresiunea dură a disciplinei creștine, 
în fine construcția mînăstirilor, au distrus una 
după alta toate meterezele libertăților lor no
made". Mitul jertfei necesare pentru ca zidul să 
trăiască, a soției lui Manole îngropată împreună 
cu pruncul ei. inspiră acest comentariu îndrăz
neț : „Blestemate fie mînăstirile care nu fac 
decit victime ! Blestemați arhitecții. meșterii, 
lucrătorii, asupririi ! Orașe și minăstlri. fiți 
blestemate ’ Temeliile voastre se scaldă In sin
ge ’ Zăceți pe suferințele umane. Orice edificiu 
e construit pe cheltuiala săracilor : orice socie
tate face victime ; orice dezvoltare a civilizației 
se ispășește..." ...Nu cunosc, incheie Chasles. co
mentariu filozofic mai redutabil și mai drama
tic asupra fundării societăților, o mai lainică 
plingere asupra marșului totodată necesar, du
reros. a! civilizației umane !“.

Prin numeroasele documente și precizări pe 
care lucrarea celor doi profesori le aduce în 
legătură cu dosarul traducerii și ecou'ui poezii
lor lui Bolintineanu șl a literaturii române cube 
și populare In Franța se încheie încă o proble
mă de Istorie literară șl literatură comparată, 
bogată in consecințe și sugestii cu privire la 
studiile de acest fel la noi.
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„Soriitori români de azi".mion

Este, după părerea noastră, cartea cea 
mai matură a criticului, îmbinînd armonios 
receptarea literaturii și expresia personală a va
lorilor ei cu o privire calmă și larg cuprinză
toare. Stăpînind materia pînă în cele mai mici 
amănunte ale ei, citind și recitind totul cu o 
conștiință limpede și nesofisticată. amatoare dc 
clarități și de expuneri directe, preluînd si diso
ciind informații diverse cu spirit critic, dar me
reu însotit de un ton al deplinei civilități, au
torul se așează temeinic și, am putea completa, 
gospodărește, în mijlocul operelor analizate, fără 
grabă șl fără complexe, cu acel simț al pro
prietății legitimat atît de demnitatea și gravi
tatea cu care tratează orice fapt literar, cit si 
de sentimentul convingător al lucrului bine în
tocmit, firesc și sigur asamblat. O asemenea 
siguranță în atitudine poate ieși din frivolitate 
și orgoliu, din inconștiență și hipertrofie a eului. 
Dimpotrivă, la Eugen Simion o simțim acope
rită, asumată și proiectată în afa^ă de ceea ce 
știe și de ceea ce a citit fără dubii și dincolo 
de prejudecăți, de ceea ce a consultat și de 
ceea ce a trecut, migălos și atent, prin filtrul 
propriei personalități. Criticul nu ne înșeală, nu 
face gesturi emfatice și grandilocvente și nu 
emite ieftine paradoxuri de dragul unei simple 
gimnastici a minții. El are acut sentimentul va
lorii, al valorii scriitorului și al valorii litera
turii în ansamblu, ca și al lucrului care merită 
cu adevărat atenția și creditul nostru și. permi- 
țîndu-ne să lărgim metafora gospodărească, «e 
comportă ca un gospodar cu hambarul și ograda 
pline de roadele muncii sale. în speță de ima
ginea totalității operei și a întregului ei traiect 
critic.

Ceea ce însuflețește conduita critică a lui Eu
gen Simion este, prin urmare. sensibilitatea 
deosebită pentru firescul lucrurilor, sensibilitate 
care înainte de a fi transformată In metooă și 
raționament se manifestă ca un instinct secu- 
rlzant. Criticul nu zăbovește in sterile probleme 
și discuții rațiocinante, și asta nu pentru că n-ar 
poseda apetit teoretic, ci pentru că găsește că e 
mai normal și mai aproape de miezul adevă
rului de a judeca după criteriile infailibile ah.’ 
întregului, ale plenitudinii $i normelor fireșii de 
existență și comportament. Firescul nu exclude, 
de asemeni, îndoiala, dar o face fructuoasă $1 
dătătoare de soluții romoarabi’e cu ordinea 
limpezimea manifestărilor naturale. Astfel au
torul acestui masiv si substantial tom de cri:; ă 
găsește că e normal, firesc de a include pe cîțiva 
din marii scriitori de dinainte de război in com
partimentul scriitorilor români de ari. din mo
ment ce ei constituie o ..pmență spirituali vte 
și fecundă, cu o mare influență mra genera
țiilor noi*  : după cum. este tot aîit de firesc, 
înainte ca vreo metodă critică să .te îzivete ~-J 
necesitate, «â !e privim operele nu prin crtFra 
unei rupturi survenite in contact cu ideile r.•• 
a e timpului Dostbelic, ci nrin aceea a ros-rău
tății și a evoluției în cadru] unei Ftruciur: ‘agi
tare. A insista si a argumenta mai mul: a*tea  
acestei evidente a“ reprezenta o abatere de i 
coerența și normalitatea lucrurilor. Ehn 
bilitate la ordinea specifică a ftre«cului; re
zistență Ia clișee si adevăruri necon-oola^e. <1-1 
snirit critic continuu ucezerP. și mwîfev *?  care, 
el însusi const-luie o garanție a 
seriozității «i onestității prm’ir.e ji r -. ț ș 
semnul întrebării 
sl încrem*r:te.  a 
b’iw«''a «nari Iar 
ii are in vedere. 
acrreH ..«ertribile*  

a ti.nor aceri'J- r- a 
u-o- rur.rte c- - - - - *
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judecată. exnrima*ă  clar ți dJrec*.  -ri:ar ri atuaci 
cînd criticul nu Dt»:e miruri toate adeziunile 
noastre, nu înseamnă altceva decit a te inși* ‘a 
in normalitatea comportamentului critic, mai 
străin decit orice de stagnări și de false pudori 
sau false legitimități. Aceeași normal Hate de 
comportament critic elimină hagiografia și ob
nubilarea simțului valoric si deși criticul are in 
față cîțiva dintre ..idolii" literaturii noastre el 
nu se sfiește de a formula rezerve și aprecieri 
gtriot critice. Demnitatea literaturii se naște si 
din demnitatea cu care știm s-o privim și s-o 
considerăm. Se înșeală cine crede că aceste pă
reri reținute sint operațiuni de „demolare", pen
tru câ Eugen Simion posedă ca putini alti critici 
acel grav sentiment al valorii scriitorului și, im
plicit, al valorii scriitorului clasic. Dacă luăm 
un exemplu, de pildă, nimeni de bună credință, 
sperăm, nu se va îndoi de faptul că Blaga figu
rează negreșit printre marile „iubiri" ale criti
cului (în paranteză fie spus, capitolul dedicat lui 
Blaga reprezintă unul din cele mai complete și 
mai serioase capitole ale întregului volum). Cu 
toate acestea, sînt și porțiuni unde criticul se 
desprinde, &e desprinde aproape dureros, din 
vraja . lirismului blagian pentru a se situa in
tr-un punct de observație din care poezia să fie 
scrutată nu numai în acest caz particular, ci 
prin lentila măritoare a unor mai generale

opțiuni de viață și de literatură : „Știința de a 
privi amănuntul (cum cerea și Novalis și. in 
genere, romanticii germani) în perspectivă cos
mică face din Blaga un mare poet, însă obsti
nația pe care el o pune în a descoperi în orice 
element o dimensiune a universalului obosește 
după un număr de pagini spiritul nostru, dornic 
din cind în cînd de propoziții mai simple, de 
expresii mai directe ale existenței. Aerul veșnic 
grav, privirea aruncată neîntrerupt dincolo de 
zare dă repede o impresie de literatură în poe
zie". Să remarcăm că aceste opțiuni care tem
perează aici elanul criticului nu înseamnă nici
decum inapetență la grandios și sublim sau la 
vasta perspectivă a priveliștilor universale, ci 
sînt urmarea aceleiași supuneri la normele fires
cului, simplității și adecvării, reieșind din per
cepția directă a vieții, din experiență indivi
duală în limitele umanității, din atenție la 
pulsul unic și inconfundabil al existenței. înțe
legem, în cîteva cuvinte, că departe de a fi 
circotașe minimalizări ori pedante obiecții, fra
zele criticului citate mai sus participă la modul 
său propriu de a valorifica literatura și sînt un 
ind’ciu. coerent reperațnl, al criteriilor de care 
se folosește gustul său estetic, mai sensibil la 
fantele care se pun în slujba existenței vii de
cit în slujba conceptelor uscate.

In fine, tot un comportament firesc, ferit în 
genere de exagerări și fanatisme și cultivînd o 
anume distanță a bunului-simț îl determină pe 
Eugen Simion să uzeze, deopotrivă, in demer
sul său de metodele criticii tradiționale și de 
metodele noi de critică modernă, în' special de 
cele aparținând tema-tismului în accepțiunea lui 
Jean-Paul Richand. Portretul literar (excelent 
e. de exemplu, cel al lui T. Vianu), descripția 
operei, Yezumatul și analiza ei (unul din punc
tele forte ale criticii lui Eugen Simion), trimi
terile de ordin mai general se asociază, așadar, 
ți nu vedem nici o incongruență în asta, cu 
căutarea și punerea în relație a „temelor" și 
„figurilor" unei mitologii subiective, făcînd ast
fel ca investigația criticului să se înfățișeze ca 
in ansamblu arhitectural cu mai multe caturi. 
Critica sporește in profunzime pe măsură ce-i 
străbatem toate nivelele și, dincolo de prefe
rințe sau idiosincrazii. lasă mereu impresia se- 
nozității in construcție și a imaginației în 
jpoîeze.

Aprecierile lui Eugen Simion. fiind vorba. în 
genere, de scriitori reprezentativi, cu lungă ca
rieră interpretativă, intră îndeobște. în ce pri
vește valoarea de ansamblu a operelor discu
tate. in consensul mai general al criticii. Față 
de alte interpretări, comentariul criticului la 
poezia lui T. Arghezi face un pas mai hotămt. 
51 pe me.-;’, deplin, după părerea noastră, spre 
viziunea unui Arghezi al profunzimilor, dună 
cvm ridurile „Cintare omului- și „19071- sint 
c.tite acum cu un ochi surprinzător de proaspăt 
si puv intr-o legătură mai strinsă cu motivele 
obsedante ale poetului. Ci te va mici injustiții ss 
pot, totuși, semnala, mai cu seamă in înterxjr.f. 
valoric al operelor. Astfel, e greu de susținut 
ră ..Scrinul negru" e ..indiscutabil- cel mai slab 
r«T.AH a! lui G. Călin*- mtu si așezat, prin ur
mare. sub roia estetică a „Cărții nunti:” : tot 
2 vă e amendabilă afirmația că romancierul 
„Camil Petrescu a voit să «rie o operă d-?=pre 
un mare sțrrrt ți. amesiecind documentul cu 
fkțkr.sa. a da- o bxxnfe ce nu cnr.vtoae eT-“ 
y._2 •utt-'v. că biografia ?jî Bâicrscp. ort*  pa’’- 
t -~j’ $: cu care ■» irfărisati :”

e«*»  a; lise rev”.'_r: îor.vftr.eâtra-e •’ 
ț-?’ '.-rește je-te.os î - v* " »tesr caz. Ljz- ' 
i — - co-*  a '* ifcrâ *4  * 1
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tn-te părțile hu realizate, in vtrrr
compor ament camiloetrescian si era nre vizi >1 
rr-in in'ări imprevizibilîtatea lui. Sueertia auto- 
biografică din roman, de care a vorirlt o part? 
a n.u-i de ademeni de neglijat și ea dă
o dimensiune a cărții pe care Eugen Simion o 
scana din vedere. în genere, apoi, a exp’Șca n 
mai nrin presiunea proletcu’tisă eșecurile d’n 
creația unor autori deplin formați și reprezen
tativi. intr-un cuvînt scriitori de excepție, pre
supune o îngustare a perspectivei asupra pro
cesului creator, care s-ar fi cerut mai dramatic 
reprezentat în paginile respective ale Iu- Eu^n 
Simion. Tar punctele de vedere estetice și socio
logice din unele capitole (de exemplu cel derore 
Petre Pandrea sau cel despre Mircea Eliade) 
care comportă desigur, unele amendamente, așa 
cum de altfel s-a și făcut.

Aceste cîteva inconsecvențe nu știrbesc totuși 
din meritele unei cărți incitante și substanțial'1, 
cu multe lecturi de referință, și care ne pre
zintă un critic intr-o fecundă maturizare a tu
turor posibilităților sale. „Scriitori români de 
azi" (TI) e una din cele mai bune cărți de cri
tică apărute in ultimul timp.

Dan Cristea

căr|ile anului iO7U
Ziarul din

aproape 
publicis-

uțini cititori iși mai amintesc azi, că în 
1965. cind debuta cu volumul Ultra- 
sentimenle. Adrian Păunescu scria o 
poezie ezitantă și capricioasă, cons-tînd 
fie în etajări și supraetajări de ab

stracții, fie în interjecții vitaliste, rostite eu 
stingăcie. Poetul părea că ține foarte mult să 
vorbească fără să aibă încă ceva important să 
spună. Valul de actualitate care i-a inundat mai 
tîrziu „teritoriul liric" a șters complet amintirea 
acelei aridități. In momentul de față pe Adrian 
Păunescu nu rii-1 putem închipui decit perorând 
necontenit și nereu^ind, totuși, să-și exprime 
pînă la capăt clocotul de ginduri si sentimente.

De ginduri și sentimente sau, mai exact spus, 
de reacții la tot ceea ce se petrece în realitatea 
imediată. In privința aceasta, ultimul său volum. 
Pământul deocamdată, constituie exemplul cel 
mai pregnant, semănând cu un ziar în care ar fi 
cuprinsă întreaga viață a planetei. Limbajul 
neologistic, tranșant și operativ, titlurile, la figu
rat vorbind, de-o șchioapă (Ziua de 33 aprilie, 
Acuzat de crimă, Catastrofă naturală, Imburghe- 
zitul, Condiția rîntărețului revoluționar etc.)r 
varietatea uimitoare a subiectelor, creind im
presia unui adevărat vacarm tipografic — toiul 
îndreptățește o asemenea comparații. Desigur, 
este vorba de un altfel de ziar decit cele cu 
care ne-am obișnuit. învăpăiat de lirism, pro
fetic, aproape fabulos, insă tehnica de construc
ție — dacă se poate numi astfel — rămân? 
aceeași. Nu Întâmplător analiza duce 
inevitabil la identificarea „genurilor 
tice" cultivate.

Cel mai răspindit (de fapt cel care 
mai răspândit, din raina remanentei sale în me
morie) este pamfleteL Temperament vulcanic, 
poetul repudiază a:ruc;ni2e pasive — sedenta
rismul (un poem se intiruleaxă chiar Biografia 
unui sedentar !). birocratismul. conformismul 
etc. — și. penrru a le discredita, le caricaturi
zează enorm, sacrif;cind nuanțele. înverșunarea 
sa atinge o intens 1 ta’e a:it de mare incit depă
șește obișnuita ..ură" romantică, haotică, răvăși
toare, și se transforma intr-o furie rece. Drept 
’i-rnare car.caiUTJarea e«e realizată metodic, 
neiertător, pini la Lî.mek consecințe. Ca in 
teatrul absurd, prrt.ir-un raționament logic se 
ajunge la o ș-tuatie paradoxală : ..Bolnavii merg 
să ia adeverință Că bolnavi, că au nevoi, 
că-i doare. Că e norr^l să ia asigurare Pen
tru o dovedită aufer.r.tâ. ' Cei sănătoși con
voacă o ședință- Adesea mică, uneori și mare. ' 
In rw*  «e eOnmâ fiecare ' Despre bolnavi cu 
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Alte „rubrici" conțin note de călătorie („Arun
că brazii aer pur in vale, / Cu luciu bate vântul 
de la est, / Gustăm un vin de fajjure celest / 
Lingă bucatele voievodale". — închinare la Aga- 
pia), anchete sociale curajoase, de mistificatoare, 
de genul celor din Flacăra („Să fii țăran și fiă 
nu-ți iie bine, / Ceva Inexplicabil cind te doare, / 
Să n-ai atâția bani în buzunare, / Cu-o boală 
mult mai scumpă decît tine..." — Boli scumpe), 
reportaje din viața străzii („Salvările trec noap
tea și nu știu unde trec, Și nu știu ce 
se-ntimpdă cu oamenii din ele, / Se-aud deodată 
toate tragic fugind sub stele, / Amenințate parcă 
de-un pământesc înec". — Grupuri), necrologuri 
(„S-a liniștit in cimitirul Bellu / încă un lup
tător dintre aceia / ce-și confundau mormântul 
cu tranșeea / și-aveau, drept hathă zilnică, dra
pelul"), faptul divers („Acum se pune iama, ce 
bine e acum, / De-a voroneț se joacă senin cu 
noi zugravul, / Unui schior în irjunte i-a fost 
găsit cadavrul, / Era ca o statuie ieșită brusc în 
drum." — Drum greu) și chiar revista presei 
(„Ziarul parcurgindu-1, privirile încete / Con
templă drama lumii din timpuri noi și vechi, / 
Cum iată se-mp reunâ și se despart perechi, / 
Cum zice și anunțul -vind două verighete»." — 
Mica publicitate). In cadrul fiecărei formule s« 
produce o transcendere a convenției (întâmplă
rile devin simboluri, impresiile — definiții 
ș.a.m.d.), asrtfel îneît poezia își recapătă purita
tea. Este o puritate obținută prin incandescen
ță, prin topirea datelor realității In creuzetul 
sensibilității și, drept urmare: opusă oricărui 
purism estetic. Arderea, e adevărat, nu se 
duce întotdeauna complet sau lasă în urmă cîteo- 
dată zgură : s-a sesizat, de altfel, deja inegali
tatea valorică a pieselor din acast volum (ca și 
din cele precedente). însă există un dinamism, 
un elan, un sens energic general care il absolvă 
pe poet de asemenea inerții.

Anvergura whitmaniană si ardenta maiakov- 
skiană incompatibile cu sonetul, considerat 
prin trSlitie o formă fixă elegantă, statuară, 
impersonală. în consecință, «-a spus că. a-dop- 
tînd-o, poetul a trebuit să-și reprime dorința 
impetuoasă de a vorbi, că și-a impus o disci
plină a cuvântului. De fapt, nimic nu e mai pr_O" 
ductiv în poezie decît un cadru metric rigid. 
Spre deosebire de versul alb, care înaintează în 
necunoscut și tinde să se stingă de la sine, so
netul oferă mereu un spațiu care trebuie ocupat, 
provoacă inspirația. Oprind pentru cele uaisorc- 
z?ce versuri. Adrian Păunescu a dovedit că se 
cunoaște bine pe sine.

Dacă in privința aceasta poetul a mers la 
sigur, in alta — alegerea cuvintelor — a riscat. 
Insă riscul sAu este însuși riscul modernității. 
Există, in fond, două posibilități de constituire 
a unui I mbai liric și ambele au în literatura 
i-T.uaiă adeori- Prima direcție — ecou tîrziu al 
preferintei junimiste Demru o artă nedatab:lă și 
r.*T>.'aWxabtiă  — li reunește pe adepțn temino- 
*oc*i  poeiice tunaser—e . elemente ca marea ri 
eeruL iubirea yi airuturătatea. lumina și in tune- 
rrui — par șă ipună ei — nu s-au demodat 
două mii de ani și in consecință e foarte pro
babil că nu se vor demoda nici în următorii 
două mii. A doua direcție — inaugurată cîndva 
de Tudor Arghezi șl remau.rurată de generația 
lui Geo Dumitrescu — consideră, dimpotrivă, că 
adevărata combusrie lirică nu poate fi întreți
nută decit nrin alimentarea cu oxigenul noțiu- 
r. 'or la -ordinea r.je:“. Adrian Păunescu se in
se—_e in aceas:ă categorie. El recurge, fără com
plexe. La cuvinte puse în circulație recent de 
mas*-media-  la expresii lipsite de un trecut li- 
:erar presti<io«. Sindrom, boxă, diurnă, nevroză, 
dosar, contabil. navetL«. bicicletă — iată numai 
cireva dintre autele de exemple posibile.

Situarea în actualitate ca Intr-un mediu na
tural. zarea „problemelor" care plutesc in
aer. .-soluționarea" lor din perspectiva bunului 
airr.ț reprezintă caracteristicile care explică suc
cesul de public al poeziei lui Adrian Păunescu. 
$i este de crezut că tot ele îi vor asigura si 
durabilitatea intrucit de multe ori surprinderea 
clipei constituie in ană o garanția & rezistenței 
la timp.

Alex. Ștefănescu

■>

Critică 
și generalitate
I

ucrările lui N. Balotă xe caracteri
zează prin vastitatea domeniului abor
dat și prin soliditatea construcției cri
tice. Autorul iși domină materialul 
prin bogăția informației, fi o remar

cabilă erudiție. Un aparat critic variat este put 
în mișcare pentru a interpreta, compara și in
tegra în sisteme mai cuprinzătoare fiecare lu
crare studiată. Criticul se simte atras mai ales 
de probleme de largă întindere : curente și di
recții literare, concepte fundamentale etc. In 
linia acestor preocupări se înscrie și ultimul său 
volum. Arte poetice ale secolului XX. Lucrarea 
cuprinde o suită de eseuri dedicate poeticilor 
româneștii partea cea mai substanțială a cărții) 
fi celor străine. Pentru fiecare autor studiat, N. 
Balotă depune o minuțioasă muncă de cerce
tare. Studiile debutează prin prezentarea 
celor mai importante idei ale scriitorului 
respectiv, unind citate și afirmații dese
ori răzlețite în diferite texte. Treptat, se con
turează un mod de gindire estetică particular, 
chiar dacă nu întotdeauna explicit și sistematic. 
Criticul trece apoi la compararea opiniilor des
prinse din sursele cercetate, cu alte curente lite
rare, cu texte estetice ori filozofice. Nicolae 
Balotă tranșează decisiv raportul dintre esteti- 
cile românești și cele străine : nu este vorba 
de imitație, ci de o dezvoltare sincronică. Artele 
poetice române răspund problematicii literaturii 
noastre, sint ancorata intr-o realitate culturală 
vie.

Criticul clasifică și etichetează cu fervoare. 
Comentând următoarea afirmație a lui I. Pillat : 
„Poezia nouă caută o eliberare din legile ma
teriei in domeniul spiritual ; in spatele fenome
nului trecător ea caută forma eternă... forma 
pură“, N. Balotă concide t „Platonism estetic... 
Pillat înțelege prin poezia pură o tendință a 
poeziei din toate timpurile, dar conștientă abia 
în timpurile moderne, spre esență, spre idee 
(platonică) sau, spre durata pură". De fapt, I. 
Pillat înțelege prin poezia pură, exact ceea ce 
a spus și nimic mai mult. Cel care înțelege prin 
ea „platonism" este criticul, adică acela care 
gindește textul individual prin cateaorii gene
rale. Critica, așa cum o aplică N. Balotă, este 
una de formație culturală ; autorul întrevede in 
obiectul studiat, dincolo de conținutul sau speci
fic, elemente universal valabile.

Orice „artă poetică" presupune un număr de
terminat de întrebări fundamentale : raportul 
poeziei cu viața, cu limba, cu gîndirea, cu tra
diția etc. Se poate presupune că un studiu asu
pra artelor poetice ar fi trebuit să arate felul 
in care fiecare gînditor răspunde '(mai mult sau 
mai puțin sistematic) acestor probleme. Sub 
acest aspect, cartea lui N. Balotă este mai puțin 
o sinteză, cît o suită de studii asupra unei teme 
date. Nepreocupat de „genul proxim", autorul 
este mai atent la „diferențele specifice", se laxă 
captivat de problemele particulare tratate de 
fiecare scriitor în parte. De aceea, tocmai eon- 
cevtul de bază, cel care dă și titlul cărții, esta 
cel mai puțin clarificat.

$i lucrul acesta este firesc dacă ne referim 
la diversitatea textelor studiate : poezii, articole 
ocazionale, studii, sisteme estetice ori tilozofice. 
Nu influențează oare condiția specifică fiecărui 
tip de demers cognitiv asupra viziunii teoretice 
care va rezulta ? Există o deosebire de conținut 
/undamentald intre o artă poetică scrisă de un 
poet fi una scrisă de un gînditor. Poziția lor față 
de poezie este diferită. O poezie, „artă poetică", 
exprimi o raportare metaforică, prin ter
meni metaforici, la condiția liricii. Textul 
critic te bazează ve concepte, pe rapor
turi abstracte. Poetul, sau mai exact, gin- 
direa poetică. t-or benefici'' de o neli
mitată libertate, fie metafore, fie tautologii afir
mațiile sale nu pot fi discutate prin canonul lo
gic (vezi citatele din T. Tzara sau din 
Arghezi). Criticul, filozoful sînt întotdeauna pre
sați de sistemul lor de gîndire : poezia este un 
concept, o verigă intr-un lanț de deducții. Con
cretețea și imanența ei vor fi deseori trunchiate 
în favoarea armoniei teoretice a construcției 
generale. Criticul se află intr-o situație para
doxală: el trebuie să explice, prin termeni gene
rali. o exveriență particulară. De aceea o anu
mită ponderație a afirmațiilor, născută din senti
mentul lnadecvărli uneltelor, este necesară. Ci" 
tindu-l pe Arghezi : „Senzația lovește cuvintul, 
iar el deschide versul", N. Balotă nu se poate 
opri să nu comenteze : „Idee ingenioasă, chiar 
dacă mecanismul propus nu este întru totul co
rect". Există oare un model, o rețetă universal 
valabilă pentru crearea poeziei ? Evident că nu. 
Arghezi afirmă o stare de fapt născută din pro- 
pria-t experiență poetică, singura adevărată și 
autentică, singura în măsură să fie un criteriu 
de evaluare a formulei sale.

In esență, cartea lui N. Balotă, utilă și in- 
ttructivă, atestă, încă o dată, soliditatea con
strucției critice pe vare a probat-o, în atâtea 
alte lucrări, acest spirit de vastă ți aleasă 
cultură.

Mihai Coman

ii prilejul unei vizite făcute la redac
ție de poeții sovietici STANISLAV 
KUNIAEV și ANATOLI CEPUROV, 
convorbirea a debutat firesc, în legătu
ră cu poezia tînără de astăzi.

— Ce preocupări au reprezentanții săi mal 
proeminent) ?

STANISLAV KUNIAEV : Cred că putem con
sidera poezia tinără drept fenomenul literar cel 
mai nou dintr-o epocă dală. Orice noutate 
este determinată de timpul in care se 
naște. La noi, în ultima vreme a devenit din nou 
foarte populară tema războiului. Ceea ce fra
pează la tinerii sub treizeci de ani este prezența 
masivă în scrisul lor a Marelui Război pentru 
apărarea patriei. Uite, generația lui Cepurov a 
participat la război, generația mea l-a trăit cu 
sensibilitatea traumatizată a copilului, dar cei 
de acum s-au născut după război. Cu tor.ie 
acestea, l-au transformat intr-o experiență inte
rioară și i-au făcut Ioc în versurile lor. L-aș 
numi, de exemplu, pe Iun Kuznetov. unul dintre 
cei mai populari poeți din ultimii doi—trei ani. 
foarte citit de toată lumea. Lucrează acum la un 
amplu poem, Stalingrad Mâ gindesc, de fapt, că 
el continuă o tradiție in literatura rusă. Lermon
tov a scris Borodino, deși abia se născuse cind 
a început războiul cu Napoleon, o altă mare ex
periență defensivă a poporului nostru.

— Cum se explică această preocupare la oameni 
tineri, despre care putem presupune că sint mai 
orientați către actualitatea imediată ? Ce îi face 
receptivi ia tragedia războiului și la eroismul 
acelor ani ?

ANATOLI CEPUROV : Vedeți, aceasta este o 
mare problemă spirituală, transmiterea anumitor 
trăsături create de suflul comun al acelor ani. în 
timpul luptelor păreau firești solidaritatea, erois
mul, capacitatea de jertfă pentru salvarea țării. 
Ceea ce nu înseamnă că astăzi lipsesc exemplele 
de dăruire șî eroism. Patosul cetățenesc al poe
ziei constă tocmai în legătura dintre acei ani și 
ceea ce trăim noi astăzi în lume s-au schimbat 
multe lucruri, dar ceea ce este bun trebuie să 
rămînă. Poezia cetățenească este datoare să păs
treze valorile colective.

— Mă gindesc la faptul că tratarea războiului 
cu Napoleon în literatura clasică rusă a însemnat 
de fapt o luare de poziție față de probleme< ____

„Prietenia este sursă de poezie"
— Convorbire cu poeții sovietici Stanislav Kuniaev ți Anatoli Cepurov —

foarte actuale in anii cind aa fast scrise cărțile, 
nu numai pe vremea răzbaiidai propriu-zis. 
însemna un mod de constituire a noii conștiințe, 
ca in „Război și Pace“ care se termină cn decem
briștii. enunțînd • problemă vie pînă la sfîrșitul 
secolului trecut—

STANISLAV KL'NIAEV : Cel de al doilea 
război mondial a însemnat pentru noi cu totul 
altceva. Se punea problema esențială : mori sau 
trăiești. Era încărcată de cel mai mare patetism, 
avea o dimensiune umană fără precedent. Ce
lelalte concluzii s-au născut mai tirziu. Important 
este să nu uităm esențialul. Sigur că războiul a 
deschis un proces in contemporaneitate, că ecoul 
fiău in conștiințe este multiplu.

ANATOLI CEPL’ROV : Eu o să mă refer mai 
mult la poeții leningrădeni. Acordăm o mare 
atenție tinerilor, pentru ei scoatem și revista 
Tinăru! Leningrad. într-o editură de prestigiu. 
Poetul Oleg Țakunov își povestește in prima sa 
carte experiența de copil din timpul blocadei. 
Așa era, intr-adevăr : trăiai sau mureai. Expe
riența de azi a lui Takunov este interpretată 
prin ochii de atunci. Alți poeți se ocupă însă de 
eroismul prezent. Așa este Nikolai Malîșev, care 
nu stă în Leningrad, fiind geolog și participînd 
la expediții în ținuturi îndepărtate. Experiența 
lui artistică este mult impregnată de viața iui. 
Acești poeți sînt legați de profesiunile lor. Mai 

dau exemplul Iul Anatoli Belov, căruia 1-a apă
rut nu de mult o carte. Lucrează în fabrică și 
studiază concomitent factultatea de ziaristică. Ei 
participă la viață și de aceea scrisul lor este mai 
convingător.

STANISLAV KUNIAEV î Am să dau și eu 
două exemple, în acest sens. Alee Kocetkov este 
lăcătuș în împrejurimile Moscovei, dar in curlnd 
ii va apare o carte foarte interesantă de ver
suri. Din Kuzbas mi-a trimis poezii un muncitor 
constructor. Mi s-a părut foarte talentat și chiar 
înzestrat cu o pregătire artistică remarcabilă, 
deși nu învățase în vreun institut. L-am reco
mandat unei edituri și i-am făcut și prefața, cu 
toate că nu-1 cunoșteam personal.

— Ce citesc ținerii scriitori sovietici ? Care 
sînt poeții Iar preferați ?

STANISLAV KUNIAEV : Există puternice ră
dăcini in poezia rusă. Sînt poeți care depășesc 
moda și nu vor ieși curind din interesul contem
poranilor : Maiakovski, Esenin, Anna Ahmatova. 
Tinărul poet are multe posibilități de a alege. 
Ceea ce mi se pare important este însă talentul 
său. Și caracterul... Dacă nu are caracter, va 
pierde curind sentimentul drumului său propriu. 
Poetul de azi are multe probleme cu ispitele 
lumii. Noî, oamenii, nu sîntem desăvirșiți. 
Ca să treci peste limite îți trebuie carac
ter. Nu încetez să le spun poeților tineri că 
trebuie să-și cultive caracterul .Uitați-vâ. îl 
citesc pe Lermontov, scrisorile lui, și-mi dau 
seama că avea un suflet eroic, șl că numai așa 
a putut să scrie Borodino. Sufletul lui mare i-a 
dictat și soluțiile artistice.

— Care este audiența poeziei sovietice de as
tăzi ? Ce s-a schimbat in ultima vreme în prefe
rințele cititorilor ?

STANISLAV KUNIAEV : Am avut de curînd 
o seară de poezie la Palatul sporturilor din 
Lujnikî, cu participarea a 14 000 de spectatori. 
Eram curios, nu mai avuseseră loc aâemenea 

manifestări de zece ani, apăruse între timp un 
nou cititor. Alături de poeți cunoscuți, au citit și 
doi-trel poeți pe care eu îi consider „de cameră", 
cu audiență mai restrînsă. Ei bine, toți au avut 
un succes eclatant. Interesul pentru poezie nu 
s-a stins, dimpotrivă. Am fost obligati să citim 
mai mult decît voiam, să revenim la rampă. 
Esența poeziei ruse constă în marea sa comuni- 
cahilitate, în posibilitatea de a fi înțeleasă pe 
toată gama societății, de la publicul de restau
rant, unde se cîntă poeziile lui Esenin, pînă la 
aula universitară.

— Cum credeți că pot traducerile Influența 
destinul poeziei ?

ANATOLI CEPUROV î Am petrecut mult timp 
In diferite republicii unionale, am cunoscut poe
zia Asiei sovietice și sint sigur că am suferit 
influențe. Am cunoscut, de pildă poezia unui 
popor care a început să scrie abia în anii trei
zeci. Pînă atunci avusese numai literatură orală. 
Este vorba de urmașii poloveților, stabiliți în 
nisipurile din Kara Kum si Kîzîl Kum. Prin noi. 
ei au cunoscut poezia rusă. Ne-am îmbogățit cu 
toții. Tot așa. am fost mult timp în Lituania.

STANISLAV KUNIAEV : Și eu sînt interesat 
de poezia altora, dar nu cred în experiențele 
pur livrești. Totul este viața trăită, ardoarea ei, 
intensitatea cu care te cufunzi în șuvoiul ei. în 
literatura rusă de azi există influențe certe ale 
unor scriitori din republicile unionale, cum sînt 
Mejelaitis, Cinghiz Aitmatov sau Valeri Bîkov,

— Credeți că vizita în România va avea un e- 
eou in creația dumneavoastră ?

ANATOLI CEPUROV : Sînt sigur. Sper să mai 
revin în țara dumneavoastră. Am avut un timp, 
admirabil, am stabilit contacte interesante și 
folositoare pentru ambele părți.

STANISLAV KUNIAEV : Și eu cred că această 
cunoștință făcută cu România va avea un ecou în 
poezia mea. Drumurile poeziei sînt atît de di
verse. Ne-am simțit foarte bine în mijlocul 
dumneavoastră, iar prietenia este sursă de poe
zie, de asta sînt sigur. Așa că pot spune cu 
certitudine că, intr-un fel. România va fi pre
zentă în scrisul meu.

Aurel-Dragoș Munteanu
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