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t
răită și privită de aproape, 
ocheanul care mărește dar și distan
țezi prin aceasta, observăm că viața, 
propria noastră viață, ne impune ade
seori reflecții și sarcini care, altfel, ar 

fi rămas in domeniul strict al întimplârii. fără 
putința de a le sublinia și a le trece pe terenul 
fertil al necesității, in zona de acțiune și practică 
umană. Trăită și privită de aproape, adică din 
chiar spațiul și modul ei de creație, cind poți 
să-ți asumi nu numai dialectica și rigorile înseși 
ale mișcării, ci și ansamblul și scopul bo țări tor 
al acesteia, o revigorare dc fond care să se re
simtă și in cele mai depărtate, ascunse detalii. 
Senzația care devine copleșitoare atunci este a- 
ceea a vieții care te privește și-n fața căreia 
trebuie sâ decizi. Asistat de mii și mii de lucruri 
in preajmă ca mii și mii de ochi in lumina și 
zbaterea cărora se află greutatea însăși a pro
priului demers. Sentimentul e. desigur. al res
ponsabilității. Pornit dintr-o fermă convingere a 
realului transfigurat, printr-o optimă și largă cu
prindere a minții, in cotă a maximei și stăruitoa
rei sale perfectibilități. E ceea ce desprindem și 
se poate reține cu cea mai mare claritate din cu
vin tar ea secretarului general al partidului nostru 
prilejuită de recenta conferință de lucru de la 
C.C. al P.C.R.

Ca in toate demersurile sale teoretice și prac
tice, problematica abordată este deosebit de 
vastă, cu implicații la zi, in actualitate, ca și in 
perspectivă, direct, in incidență cu cerințele și 
exigențele celor mai largi domenii de activitate. 
Ideea sub care am putea numi și studia cu pre
cădere această cuvin tare ca și pe aceea de mai 
înainte prilejuită de intilnirea cu activul de par
tid din domeniul propagandei și ideologiei, este 
aceea a vieții trăite și văzute foarte de aproape. 
Sau, mai precis, relația, raportul de cea mai în
tinsă și acută semnificație dintre stilul de muncă 
și stilul dc viață. Două mari, fundamentale ca
tegorii de la înțelegerea și motivarea cărora se 
explică de fapt întregul nostru demers social, 
starea și poziția noastră apirit în raport eu iot 
ceea ce năzuim. Atitudinea pe care o avem atît 
față de împliniri — care sînt ale noastre și știm 
cît efort și energie au consumat — cît și față de 
insatisfacțiile de moment, față de uneJe neajun
suri care țin de felul de a ne organiza și hotărî 
mai bine eforturile, țin dc prejudecăți și rutină 
altele, ca și de inerție, de improprietăți, dc ca
racter și opinie.

Satisfacția este, fără îndoială, aceea care ne-o 
procură înseși rezultatele, bilanțul de care, prin 
sublinierile repetate ale secretarului general al 
partidului, am luat cunoștință cu toții și am pu
tut vedea mai departe, din perspectiva obiecti
velor pe care le avem de înfăptuit, care este, 
care trebuie să fie dimensiunea de efort și 
voință pentru ca la zestrea celor împlinite pînă 
acum să adăugăm altele și mai mari, viitoare. 
O singură cifră este edificatoare pentru aceasta : 
realizare, pe întregul cincinal, a unei producții 
industriale suplimentare de peste 100 miliarde 
lei. Transformată in deziderat, această imensă 
posibilitate iși are susținerea practică in condi
țiile create pînă acum, în suma și realitatea va
lorilor noi create în primii doi ani ai cincinalului, 
fapt care, pentru configurația economică de an
samblu a României anilor viitori are evidente și 
pozitive repercusiuni asupra nivelului de trai 
material și spiritual. După cum, in planul con
vingerilor noastre de conștiință, putem spune 
că deținem și întregim și mai mult adevărul după 
care bunăstarea noastră depinde de munca 
noastră. Garanția, care este de o natură ce] pu
țin morală, o avem în însuși rolul conducător, 
mereu crescind al partidului, în forța și capaci
tatea sa de adaptare permanentă la cerințele și 
exigențele vieții, ale actului de muncă și gindire 
la zi, cotidian, în știința și puterea mereu trează 
de a studia la timp și cu perspicacitate prezentul 
și viitorul, în funcție de soluțiile care se impun.

Izvorînd din însăși complexitatea Droblemelor 
pe care le ridică amploarea construcției socia
liste ca și din nevoia cuprinderii tuturor sferelor 
noastre de interes șî manifestare, acest rol, un 
factor cheie în fond, conștiință de sine a unei 
întregi națiuni, se realizează cu mai mare vigoa
re și suflu proaspăt, înnoitor, pe măsura ce fie
care își asumă. își definește mai clar responsabi
litatea, jși gindește și iși trăiește munca și viața 
după codul de norme și principii al eticii și echi
tății comuniste. Un partid puternic, fiind un 
partid de masă, orizonturile sale de luptă și 
acțiune sînt și o răsfringere a orizonturilor noas
tre, ale fiecăruia, prin tot ceea ce gindim și în-

pariția cărții profesorului Edgar Papu
Din clasicii noștri. Contribuții la ideea 
unui protocronism românesc a prile
juit declanșarea unei discuții — ini
țiatori fiind Nicolae Manolescu și Paul

Anghel — care promite sâ lie una din cele mai 
interesante din cite s-au purtat in ultimii ani. 
Căci, de fapt există probleme asemănătoare cu 
verigile unui lanț : nu le poți apuca fără sa iei 
in seamă tot lanțul in care se integrează. Discu
ția in jurul sincronismulai și protor ron is mulul 
nu este o ceartă pe cuvinte, ci implică o serie 
de probleme ce duc la două întrebări esențiale : 
Care «te statutul rulturii românești in cadrul cul
turii europene și universale pentru epocile tre- 
<ute și care sini șansele acestei culturi românești 
in prezent și in viitor. Legată de aceste două în
trebări. o a treia, cu caracter practic : care este 
sarcina ce revine celui, sau generației celui ce-si 
pune aceste două întrebări și le dă un răspuns 
așezat sub zodia concepției „sincroniste" sau „Pr«- 
tocranisCe".

A. I. Zăinescu
Continuare in pag. a 7-a

Constantin Gâvenea : Două acuarele din ciclul „Toamna la Tulcea (Dimineață in port — sus 
și Macarale pe malul Dunării — jos)

Numărătoare inversă
Mai presus de iubire, mai presus 
nici stelele nu sunt Pe-un fir subțire 
cu ochi închiși trec peste Niagara, — 
mina mea dreaptă o simt 
ținută de-o putere nevăzută : 
Mă poartă mina ta precum pe orbi.

Jos ? — nu mulțimi 
ci zilele căzute-n gol; 
alb-negru, — porumbeii căzători 
din stirpea celor inâlțați la zei 
din vinovata dragoste cu șoimii, 
după spirala-sfredel către nori 
cad — pietre peste noi — 
ori schije de meteoriți.

Tinâr fiind chipul mi-am desenat 
de septuagenar; • 
luna noastră Septembre
— tic. tac — a inceput 
frunzele să și le numere. 
Numărătoare inversă.

De-abia acuma îndrăznesc să spun :

Mai 
nici 
nici

presus de iubire, mai presus 
stelele nu sunt, 
ingerii ou zboarâ mai inalt

Nici moartea nu se-atinge de iubire.

Mai presus de iubire, mai presus 
nici stelele nu sunt.

Mi-ai purtat prin lume bucuriile, 
durerile mai ales mi le-ai purtat, 
plăcutul chin al îndoielilor, —

Un taur pentru Europa

Da. zic, singura bucurie 
de om.

upă cite țin minte, de 
pe vremea cînd eram 
grec și trăiam în Gre
cia clasică, colegul 
meu Pitagora, care nu

disprețuia de loc băutura, căci 
de. multe ori băurăm împreună, 
și nici mincarca n-o disprețuia, 
căci de multe- ori mîncarăm 
măsline la dinsul, nu vorbea cu 
mine decît despre finețea liniei 
drepte.

Acest coleg tot timpul sucea 
șl răsucea linia dreaptă de pînă 
cînd' și’ triunghiul la el era un 
triunghi, drept.

Mi-aduc aminte ca și cum 
s-af fi întîmplat .ieri, — cit de 
barbar putea să fie Pitagora. și 
de necivilizat !

Cînd a descoperit prostia 
^Cee'a de'fapt, că suma pătratelor 
c^teteljPr este egală cu pătratul 
ipotenuzei, s-a grăbit să jert
fească. un taur alb lui Zeus și 
ăsta numai din bucurie.

Bănuiesc, că triunghiul lui 
dtept 'a^ea gură, dacă a dat de 

arp un taur întreg unei 
'înfometate.

bucură-fe
pentru o viață
Tic, tac — numărătoarea inversă : 
Cu amindoi pumnii jumătatea 

noastră de veac 
bate in porțile deschise ; orb I

Tușnad, septembrie 1976

Oh, mai presus de iubire, mai presus 
nici umbra stelelor nu va ajunge.

pe toate le-ai purtat ea umerii 
nevăzutelor stînci 
căzătoarele ape 
ale cascadelor mari.

Tiberiu Utan

aromana
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Nu știu ce-mi veni să mă 
gîndesc la Pitagora tocmai as
tăzi, cind nici foame nu-mi e și 
nici sete, și cînd taurele îmi stă 
in arenă și simt că-i este foame 
și-1 văd cu ochiul destul de cos
teliv.

Ce-ar fi să jertfesc un tri- 
unghi nedrept lui Zeus în cins
tea unui taure mai fericit ? 1

Mă uit pe harta asta amărîtă a 
Europei cit de mică este și cit 
de fără pace sub măslin.

Ia, să jertfesc ea' lui Zeus un 
triunghi nedrept că poate tau
rele o ia pe Europa în spinare 
și m i-o duce intr-un verb mai 
bun !

Dragul meu prieten, Pitagora, 
mi-e foarte dor de tine. Cum o 
mai duci dincolo de Styx între 
tenebre ?

M-am împrietenit cu Charon. 
Ai încredere în el. Transmi
te-mi repede ce faci, că tare aș 
vrea să te vizitez.

Cind vine la tine cu luntrea, 
nu te sfii să-i spui ca să-mi 
zică ce-ai vrea să-ți aduc cu 
mine cînd vin la tine.

Te mai vestesc de asemeni, că 
cifra 1 se ține încă în picioare, 
iar că triunghiul drept s-a du
blat cu triunghiul nedrept.

Treaba cu triunghiul nedrept 
mă privește insă pe mine. Am 
s-o rezolv eu pînă la urmă-

Oricum, dacă o să fiu deose
bit de supărat o să i-1 dăruiesc 
lui Zeus în cinstea taureluj ca 
să-mi ia Europa din brațe, că și 
așa am bătaie de cap. Despre 1, 
ți-am spus că stă în picioare, 
despre 2, 3 și 4 și ceilalți n-am 
încă vești. Cînd o să vin la tine 
o să-ți spun tot ce-am aflat 
despre ei, dacă voi afla ceva.

Ave t

Nichita Stănescu

i iată că ne-am reamintit de aromâni, 
adică de acei români de la sud de 
Dunăre, răzlețiți Drin toată Peninsula 
Balcanică, dar trăind mai compact în 
Grecia cu deosebire, .si in Albania., iar

iți nUmăr,mai mic —..si în Iugpslavja, precum 
Si' în Bulgaria. Ei sînt descendent! ai neamu
rilor tracice — geto-dacii, cum se știe. erau și 
ei traci — a căror romanizare a început încă 
din Secolul I l.e.n.

Pină prin al șaptelea veac, populația romani
zată din stingă si dreapta Dunării s-a mișcat 
nestihgheritâ. cind in părțile de la sud de flu
viu s-au așezat seminții slave: care au rămas 
si au întemeiat state aici, unul dintre acestea 
fiind la un moment dat si cunoscutul imperiu 
româno-bulgar. al fraților Asănești. condus cînd 
de români, cînd de bulgari, din secolele XII— 
XIII.

Nici după venirea slavilor însă, legăturile din
tre populațiile românești din nord si din sud 
n-au încetat. Așa se explică, de altfel, identi
tatea de structură a- gramaticii celor două dia
lecte. daco-român si aromân, precum și comu
nitatea de lexic latin, moștenit din perioada de 
formare a ponorului nostru, 
un grai comun, străromnna, 
nească veche.

După secolul VII. românii

A discuta, deci, problema sincronismului si 3 
protocronismului înseamnă a gindi asupra întregii 
istorii a culturii românești in perspectiva conștiin
țe; noastre prezente despre trecutul, prezentul 
și viitorul acestei culturi. Si înseamnă a ne cin- 
tări implici! șansele noastre, ale celor în viață, 
indiferent din ce generație facem parte, de a 
contribui la realizarea unui destin major al cul
turii românești. meditat, prevăzut sau numai do
rit de înaintașii noștri.

Este meritul incontestabil al lui Eugen Lovi- 
nescu de a ne fi înfipt în conștiințe, ca un 
ghimpe, noțiunea de sincronism, din care a vrut 
să facă o adevărată lege sociologică (..legea sin
cronismului") și să explice prin ea in.trea ga dez
voltare a civilizației românești în epoca moder
nă. Noțiunea (si ideea generală legată de ea) 
continuă să se bucure de trecere. O întîlnîm ade
sea sub pana criticilor si istoricilor literari. dar 
trebuie precizat că nu totdeauna în strictă accep
ție krvinesciană și mai alee nu în spiritul în car® 
o utiliza maestrul. Pentru cei mai multi care fo
losesc noțiunea, sincronism sl de sincro
nizare" înseamnă efortul periodic al culturii ro
mânești de a recupera niște decalaje produse de 
xncisitudinile istoriei, decalaje de care a num iți 
oameni au devenit constienti prin contactul cu 
civilizații mai boeate în înfăptuiri materiale si 
spirituale. Sincronismul este, doct un proces 
în doi timpi : a) constatarea decalajului, a ..ră- 
minerii in urmă" sau „mai prejos" față de stă
rile de lucruri din țări și civilizații fie favori
zate de împrejurări, fie mai vechi decît noi in 
munca do edificare a științeL literaturii, artei ; 
b) urmare a acestei „conștiințe retarda tare" — 
cum o numește profesorul Papu — hotărirea de 
a acționa astfel îneît și cultura română, viața ro
mânească in ansamblu să se ridice la un nivel 
echivalent celui ce servește ca punct de reper 
sau ca model.

Avem deci, de fiecare dată, un efort indivi
dual sau colectiv, pe de o parte de impropriere 
a valorilor produse de alții, un efort de a ne 
„Dune la curent" cu tot ce sa realizat deja DÎnâ 
La data aceea, pe de altă parte O încordare crea
toare direct proporțională cu ambiția fixată, și 
care are dreot rezultat opere originale, capabile 
să se rânduiască onorabil să egaleze pe ale ce
lorlalți. iar in unele cazuri să le și depășească. 
Oricum privim lucrurile, sincronism, sincroni
zare implică, in această accepție, participarea 
activă a factorului românesc și pune accentul pe 
capacitatea poporului român de a cuceri orizon
turi spirituale vaste, de a nu rămine străin U 
curentele de idei ce străbat lumea, de a reuși, 
atunci cind este ținut o vreme pe loc de neșanse 
istorice, să „ardă etapele" și -să răscumpere 
întirzicrea prin valorile create. înțeles astfel, 
procesul de ..sincronizare" periodică este o tră
sătură caracteristică a istoriei culturii noastre. 
Dusă în lumină de toți cercetătorii, mult înainte 
ca termenul însuși să Intre in vocabularul cri
ticii și al istoriei literare.

Primul nostru „sincronist" este... Diaconul Co
res i. care, la 1570 striga din Brașov : ..Dacă vă
zui că toate neamurile au cuvintul lui Dumne
zeu pre limba lor, numai noi rumânii nu 
avem..." și. ca urmare a acestei constatări ce-1 
umplea de durere, a contribuit prin tiparnița 
sa la impunerea limbii române ca limbă de cul
tură în locul slavonei. Al doilea sincronist este 
Grigore Ureche, cel ce deplînge starea rudimen
tară a istoriografiei noastre in comparație cu is
toriografia umanistă polonă și-și asumă sarcina 
dc a întocmi o mare carte de istorie națională 
adresată corn pa trio ți lor ca manual de învățătură, 
iar străinilor menită să le fie dovada că ..n-am 
murit cu scriitorii cei dă dămult" I A rezultat ca
podopera literară și istorică bine cunoscută, unică 
la data aceea în spațiul spiritual de tradiție bi
zantină. profund originală. deei Jua.se ca modei o 
cultură străină. Din ateeeasi editură «află Miron 
Cdstin de existenta unei cugetări istorice si unei 
literaturi europene ce cultivă forme necunoscute 
tradiției bizantino-slave. Ca urmare, el decre
tează. pentru prima oară, că și românii trebuie 
si pot să-Și făiirească' o literatură de acest .sol 
nou. ieșit din inspirația antichității șL’Renașterii/' 
Istoria făuririi literatorii române modeme, a cul
turii române moderne, nu începe cu Școala Ar
deleană sau. și mai aproape, cu Asachi și He- 
liade. cl cu Miron Costin și Dosoftei. Ambii silit 
preocupați să împămintenească la noi genurile 
literare cultivate de Europa modernă. A rezul-

Poetul
...boa-constrictorul curelei il iertase de 

mult : nu mai avea ce să strângă.
Era gol poetul, ii era frig și cald, sau 

nici una, nici alta, adică bine.
Avea un blid intins, de azur, din care 

ciugulea boabe de meiu.
Uneori fluiera încet, ața încât fluiera

tul să nu-l supere, ți să nu supere pe 
nimeni.

Un mânz venea din când in când ți-l 
privea cu ochi de mărgărite, ți privirea 
mânzului era o întrebare :

— Ai mâncat ?
— Dece nu î...
Terminase de mult cu grijile.
Nu-l mai stringeau ghetele cu talpă 

de lemn, nu mai avea grija hainelor (se 
gândea, surâzând, cum i-ar veni in nițte 
pantaloni din burlane de tablă)..,

• CITIȚI IN PAGINA A 2-A : • Cronica literară 
de Ov. S. Crohmălniceanu • Cartea de debut 
de Al. Piru.

★
• Etnografia în serviciul istoriei : Traian Herseni 
— Forme străvechi de cultură poporană româ
nească de Septimiu Dragon.

• CITIȚI IN PAGINA A 3-A : Colocviile -Lucea
fărului- cu • G. I. Tohăneanu • Șerban Foarță
• C. Ungureanu.

Desen de Mihai Topa

TÎNÂR IN AGORA 

Literatura 
ca pledoarie 

in numele publicului

cînd acesta vorbea 
adică limba rOmâ-

din sud au coborît 
■toi mai spre sud. au suferit alte influențe, re
simțite mult mai puțin aici., peste Dunăre. în- 

’ deosebi cea greacă, dar si albaneză, turcă (după 
secole de ocupație otomană), influență lexicală 
mal ales — ceea ce nu a schimbat caracterul 
latin, românesc, al graiului lor. și nici structura 
lor sufletească.

Hristu Cândroveanu
Continuare in pag. a 7-a

Dan Zamfirescu
Continuare în pag. a 3-a

Citiți în numărul viitor masa rotundă : 

PROTOCRONISM 
ȘI SINCRONISM

• Participă : * Paul Anghel • Ov. S. 
Crohmălniceanu O Pompiliu Mareea * 

Edgar Papu * M. Ungheanu

încerca răspunsuri la întrebări care 
n-au existat niciodată'în tine, iată ma
reea oarbă a ignoranței si nu numai a 
ignoranței. A gindi, a. scrie, aA rosti □- { 

i * deyățțirî. duhă ureche este sinonim cu
a ridica .cetaU de marmură .în ’mlaștini,-*  le a- 
funda apoi, deliberat. ,svțb nivelul apelor stătute, 
astfel îneît acoperișul să devină, din nou; o pir- 
loagă verde-vineție. O strălucire de o,clipă; două, 
apoi memoria nu mai J__1..
lentă a impunătorului edificiu în lumea tulbure 
a nimicului.

Odată,, cu multi ani
, întins reportaj-interviu-anchetă __

oameni, preocupări, discuți] despre muncă, cles- 
pre forță educativă a muncii. Șx totuși. întreg 
edificul avea ceva fals în el, ceva străin de flu- 
xy] real al vieții, o transfigurare a formei prin 
mijloace .stridente,, incapabile să-î definească li
mitele si inepuizabilele posibilități, tot aței: tu
mult unic, îrepetabil. La un moment dat, repor
terul întreba, pe un asfaltator așezat pe iarba, pe 
buza unui șanț, lingă o foaie de ziar pe care 
întinsese ceva de-ale gurii : „Ce credeți despre 
munca dumneavoastră ?" Bătrînul pavator - sau 
asfaltator părea încurcat. „Ce să cred ? Muncesc 
de douăj’de ani si-o să mai muncesc încă 20, La 
noi, la drumuri si poduri, e muncă multă; șj nu 
dispare ea de azi pe mîine". N-am înțeles, pa- 

. vatorul ar fi dorit să scape do munca lui de la 
drumuri șj poduri, sau i-a aruncat în nas .repor
terului aluzia că întrebarea cu „Ce credeți des
pre munca dumneavoastră ?“ este cel puțin ere-

retine decît intrarea vio-

în urmă, am vizionat un
T.V. Peisaje,

Pavel Perfil
Continuare în pag. a 6-a
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xistâ astăzi critici 
ecare, procedind prin 

reducție, încearcă să 
scoată toate particu
laritățile unei cărți 

dintr-o singură frază a ei. pre
supusă a o defini.

Tentativa stîrnește de la în
ceput îndoieli, fiindcă dispre
țuiește multitudinea semnifica
țiilor operei întregi pentru o 
simplă formulă a scrisului. 
Fraze-cheie se găsesc, totuși in
tr-o carte, ingăduindu-ne să sur
prindem intimitatea glodurilor 
celui care a conceput-o. Către 
o astfel de mărturisire pre
țioasă conduc — după mine 
și cîteva rînduri din „Pasărea 
și umbra'4, ultimul roman al lui 
Sorin Titel :

„în fundul curții — citim la 
pagina 69 — ar putea sta, de 
pildă, un croitor de dame, iar în 
partea dreaptă a imobilului (...) 
locuiesc două domnișoare bă- 
trine a căror viață autorul și-o 
închipuie, o inventează, in ma
niera unor cărți foarte îndrăgite 
de el altădată, dar pe care 
astăzi le privește cu oarecare 
suspiciune".

Mărturia vine să confirme o mo
dificare simptomatică de orien
tare a nu putini dintre proza
torii noștri. Este vorba despre 
romanul experimentalist, printre 
ai cărui reprezentanți cei mai 
înzestrați la noi se numără So
rin Titel, apreciat și in străină
tate pentru volumul : „Lunga 
călătorie a prizonierului4*.

Semnele evoluției unei auten
tice personalități artistice se a- 
rătase încă din romanul ulte
rior : „Tara depărtată44. Acum, 
Sorin Titel dovedește, pe lingă 
talentul serios recunoscut de
mult. si o matură înțelegere a 
însuși actului inovator. Aceasta 
capătă In „Pasărea și umbra* 4 o 
necesitate stringentă interioară, 
dăruie vieții bogăție și densitate, 
sporește considerabil sensurile 
textului. Altfel zis experiența 
ciștigă o validare evidentă pe 
tărimul practicii literare, din- 
du-ne cărți Închegate, solide și 
cuceritoare.

Procesul are loc printr-o re
venire la realism, infuzind teh
nicilor noi de narațle și des
cripție substanța acestuia. Ini
țiativa e fixată In fraza amintită 
mai înainte. Conștiința virtua
lului n-a dispărut, ca și gus
tul jocului dar s-au subordonat 
amîndouă unor țeluri de ..crea
ție" in accepția lui Ibrăileanu. 
Romancierul redevine observa
torul atent și pătrunzător al 
lumii din jur, utilizind mijloa
cele noi. tocmai spre a adinei 
examenul realității și a-1 valo
rifica intr-un chip superior.

formulă a scrisului.

Totul pleacă de la fapte foarte 
obișnuite, „comune" — am putea 
spune —, dacă tragismul lor pe 
plan existențial, n-ar rămine 
nesubstituibil : un țăran tinâr 
face o congestie pulmonară din
tr-o imprudentă săvirșită La o pe
trecere și moare după ce bolește 
lungă vreme. Naratorul ascultă 
istoria bietului om. spusă de ne
vasta lui, la care stă in gazdă. 
Țăranul avea cap matematic,
rezolva probleme dintr-o car
te a unui doctor de țară. 
Tisu. Pe acesta l-a pără
sit soția, lăsindu-i fetița lor ;
fără să o arate, medicul nu
trește o dragoste paternă imensă 
pentru copilița totdeauna mur
dară si o trăgea după dinsul La 
consultații, unde ea H duce cu
tia cu medicamente. Dar intr-o 
ri.- mama revine £ iți ia ps 
ascuns fiica. Tisu rfcnlne sin
gur și ce alcoolizează, torturai 
de ideefl Insuportabilă ci fe
tița lui, la care ținea atlt, l-a 
abandonat, nelăsindu-i măcar 
un cuvînt, deci nu-i purta nid 
o dragoste. Pe nesimțite, in
trăm în povestea doctorului, a 
anilor săi de studenție la Viena, 
acolo se împrietenise cu o pic
torița naivă poloneză. Ignasia. 
Un coleg și compatriot al lui 
Tisu, Honoriu Dorel n-are nici 
o atracție pentru medicină. In 
schimb admiră pinzele expre-

afirma In critică nu 
este tot una cu a lău
da sau a exalta, ci 
doar a recunoaște și a 
demonstra valoarea.

Unii tineri, de altfel cultivați 
și amabili, precum Liviu Gră- 
fioiu, cred însă altfel. Neinvă- 
țînd la școală despre V. Voi- 
eulescu și auzind prea puțin 
despre el la Universitate, s-a 
decis aă-1 citească și să-1 des
copere singur, ceea ce a șl fă
cut intr-o lucrare de curlnd pu
blicată, Poezia Iul Vasile Voicu- 
lescu (Dacia, Cluj-Napoca, 1977).

Liviu Grăsoiu Începe prin a 
se arăta nemulțumit de criticii 
care au scris Înaintea «a des
pre poezia lui Vasile Voicu
lescu. lor ga i-a recunoscut doar 
„o haină obișnuită44 sub raport 
stilistic. Lovinescu l-a reproșat 
limba „uneori inestetică". Căli- 
nescu l-a văzut sub inriurirea 
lui Arghezi, eșuat mai lirziu in 
„manierism44 (in Înțeles rău) 
și „petrarchîsm strident-. Cei 
mai mulți au găsit in Poeme 
cu îngeri misticism, „ecoul 
nel stări de spirit44 zicea Tu
dor Vianu, care „pornind 
la sentimentul unei tragice pus
tietăți lăuntrice, aspiră 
întoarcă la Dumnezeu-.
mul a fost primit cu mari re
zerve de Pompiliu Constanti- 
nescu pe care Liviu Grăsoiu, nu 
știm din ce motive. II omite din 
lista sa. Lată textul :

„La al patrulea volum de 
poezii, d. V. Voiculescu pre
lungește și in Poeme cu în
geri vestigiile unei mentalități 
care, în latura 
purcede din 
mănătorist al 
conveniențele 
pleșitor, i in 
sale, a căror

u-

de

să se 
Volu-

mai sensibilă, 
didacticismul si
lui Vlahuță. In

se revarsă, oo-
larma versurilor 

- ____  limbă abundă in
expresii ca : liotă, zirnă, colastră, 
oibul, calip, smldă, ciopage. 
minzărl, hrană, teful — și al
te nenumărate regionalisme i- 
nestetice, mărturie și a unui 
viciu de curent literar, dar și 
a limitelor expresiei sale poe
tice. Cu acest excesiv vocabu- 
lor poporan n-ar fi fost Inutil 
să-și însoțească volumul și de 
un glosar. Dintr-o inegală și 
variată culegere ca cea de față, 
desprindem, totuși, o notă per
sistentă, ce traduce preocupări 
mai mult interioare decît ex
presive : dispoziția mistică, pro
venită din aspirația de a crede ; 
misticism fără elan sau naivi
tate a simțurilor ce percep lu
mea ca o minune ; mai mult o 
neliniște interioară, plasticizată 
în aspre viziuni. Ecoul In sen
sibilitate e însă depășit de 
obsesia Imaginativă : o atitu
dine formală ; dezastrul ne
credinței se transformă în des
cripție...44

Car? e părerea mea despre 
V. Voiculescu ? „In “ 
deceniului literar

Panorama 
1910—1950,

cronica literară
Sorin
Titel

„PASĂREA 
ȘI UMBRA"

sionistului Munch. pe care-1 
imită in tablouri de amator. A- 
jungem să ascultăm altă istorie 
a unei vocații realizate foarte 
greu pe malurile Rinului intr-o 
crescătorie de păsări uriașe. 
Medicinistul izbutește să exe
cute prima lui operă originală, 
luindu-și drept model un co
coș gigantic și cade rănit grav 
sub ciocul și ghiarele acestuia. 
Cit a făcut armata la honvezi. 
Ion s-a iubit cu o unguroaică, 
Iulișca. In casa mamei ei trage 
pentru cîteva zile, după ce docto
rii din Lugoj nu mai lasă familiei 
blonavului nici o speranță. Pă
trundem pe calea aceasta intr-o 
nouă istorie, a celor două fe
mei care se dondănesc toată 
ziua, deși le leagă o mare afec
țiune. Unguroaicele sint ve- 
dne cu două domnișoare bă- 
tnne. Una a rămas puțin țic
nită de dnd In tinerețe i s-a 
sinuds logodnicul. Cu virsta. 
cade intr-o sminteală senilă 
completă. începe să aibă vede
nii, pretinde că fostul ei iubit 
a plimbat-o prin oraș cu tră
sura. Nebunia domnișoarei Till 
provoacă un caz de halucinație 
colectivă : și sora eî și croitorul 
din curte îl văd pe tinărul 
curtezan, desfâșurind o um
brelă verde, care acoperă tot 
cerul.

Naratorul însuși ne Împărtă
șește fragmente ale amintirilor 
lui și siniem introduși astfel in
tr-o nouă povestire.

Tehnica ingenioasă a roma
nului e a istorisirii deduse 
succesiv dintr-o istorisire pre
cedentă ca in „Manuscrisul gă
sit la Saragossa*.  Originalitatea 
expunerii lui Sorin Titel con
stă in pătrunderea pe alt fi
lon narativ printr-o stărui
toare adinare a realului Ro
man cierul se oprește asupra 
unui detaliu amintit fritli fu
gar. nume. art. moment bio
grafic. Așezindu-l apod auh 
lupă, ii (temper*  sun bure îe 
epic și extrage din el o nouă 
posesie. E ca n cm. dmtr-un 
ghem in cil ai • mini tfcbaee ar 
dezlega noduri ■ desface ne- 
conteni: alte fire. L-n-math-z.

Prartăe. toaii actiCi
*e rittețte a au fi âelae gra
tuita. Dtanpocntă. AJOk'-Mfei • 
cale de nplorarț a rmbîh-r a 
infinita lui profunzime d den
sitate. Cartea m populează in 
chipul cel mai natural cu desti
ne omenești, reacții sufletești 
multiple, suferință și bucurie, 
tristețe și haz, ființe și lucruri, 
fapte obișnuite și abaolut ieșite 
din comun. Hrănit copios
de experiența trăirii nemijlo
cite, printr-o acuitate senzo
rială extraordinară, tot ce-1 in
vadează are culoare, miros.

CARTEA DE DEBUT

Critică 
și exaltare

sunet, asprime sau catifelare, o 
consistență materială fascinantă 
[„Vîntul aduce cu el mirosul 
otrăvit al pădurii și celălalt 
miros al satului ascuns în vale, 
blind, domestic liniștitor, mi
ros de lapte cald, la sfîrșitul 
fiecărei zile, de balegă și de 
cinepă pusă la uscat, de la un 
gard la altul ; cel al fuioarelor 
înnecăcios și uscat atîrnînd în 
cuiele ruginite ale șoproanelor ; 
miros dulceag de fiertură pen
tru porci44...

„Croitorul stă și lucrează de 
obicei în fața ferestrei (vara și 
primăvara larg deschisă) și dacă 
te apropii pe furiș de el, îl auzi 
gifîind ușor tot timpul, din 
pricina unui început de astm...44.

„...prin ușa între-deschisă se 
văd găinile ciugulind pe linia fe
rată.. ".

.... V-am adus umbrela, spune 
el și-o privește ușor amuzat pe 
bătrina domnișoară. Apoi des
chide umbrela încetișor să nu se 
strice și pe măsură ce o des
chide. aceasta se face tot mai 
mare. Așa deschisă, acoperă toa
tă curtea, seamănă mai de
grabă cu o prelată imensă sau 
cu o cupolă de circ decit cu o 
umbrelă44.

„S-a înnorat spune soția croi
torului și scoate capul pe fe
reastră, fără să-și dea seama 
insă că pinza de culoarea verda. 
care se boltește deasupra ca
pului ei, nu este bolta cerului, 
ci imensa umbrelă deschisă de 
băiat..“1 romanul iși deschide 
și ferestre largi către fantastic: 
Tisu. copil, vede o femeie hâ
tri nă și urită. o cotoroanță 
(moartea ?) care »e face fu_3T 
și intră in sobă, caută pe urmi. 
Împreună cu Moc BÂlu să prindă 
iasma. Mana intilnește. mu
gind s*  spele cămașa in cate 
urmează să fie îngropat Ion, 
niște fete tinere neevrrrrir-e, 
albind ți ele rufe la riu. Toete 
o num**c  babă deși e ine*  
nâr*.  GSâ fie oare fimțe care 
aparțin tăriiBuha ce ±=- 
coto ?). O (nrbxt, funeaacară 
la oCriu! poșta*  et-sxe ateim

vresefi, fiindcă acumulează 
prea multe extravaganțe. (Două 
fete cu voce „dulce", dornice a 
cînta Wagner ; un castel trans
format in găinărie ; o pasăre 
iritată de propria ei imagine, a 
cărei „conștiință44 neavînd-o 
sare să-și distrugă portretul; 
pictorul răstignit pe opera lui 
și cu trupul pradă agresivei vie
tăți ca Prometeu etc.).

In ciuda desfacerii atitor fire 
narative (istoriile puțind con
tinua fără sfîrșit), romanul iși 
dovedește o fericită unitate.

I-o dă, in ultimă instanță — 
să reținem aceasta — conver
genta lui gravă de sensuri.

Pină la urmă, toate poveștile 
pivotează in jurul temei pe 
care o enunță metaforic titlul : 
„Pasărea și umbra44. Moartea în
soțește, altfel zis, ca o dimen
siune inseparabilă, sborul vie
ții. Pasărea se avintă in Înăl
țimi, omul aspiră spre fericire, 
dragoste, apropiere sufletească. 
Inseparabil însă, umbra ființei 
înaripate lunecă după ea pe pâ- 
mînt, moartea își face anunțată 
prezența, permanent, in jurul 
nostru. Sâ notăm aid încă ceva :

S-a spus că una din marile 
calități ale lui Pavel Dan a fost 
aceea de a arăta*  „cum mor ță
ranii44. Iată alt prozator care 
posedă același dar. La Sorin 
Titel, accentul nu cade insă, ca 
la Pavel Dan. pe momentul sfâr
șitului propriu-zis d pe pre
simțirea și înfruntarea lui. lufl 
arde treptat, ca o luminare, l-l 
și ai săi o știu. Dar asistăm 
la o bătălie indirjită, surdă, cu 
moartea, acceptată și, totuși, si
lită a-și disputa fiecare fărimă 
de viață încă nestinsă- Nădej
dea învie mereu pe fondul Îm
păcării cu destinul Nu mal pu
țin mișcătoare, in același sens, 
sint convorbirile din spital sau 
vorbele rostite de bătrina care 
bate untul. Sorin Titel a scris 
o carte pătrunsă de o profundă 
umanitate și de aid rezultă 
unitatea lăuntrică a romanului, 
sub raport substanțial. Fără o 
urmă de patetism, cu finețe și 
ironie adeseori, autorul ne face 
părtașii unor drame omenești 
adevărate, sfișietoare : Docto
rul Tisu, rămas singur cuc, de- 
gradindu-se fizic p psihic ; se
creta lui aversiune neutru mese
ria pe care o practică, de altfel, 
foarte conștiincios: compasiunea 
resimțită in fata bolnavilor și 
neputința de a le curma du
rerea. Nebunia fenatâ a domni
șoarei Tili ; spa_ma Le ti ți ei, 
grija acesteia de a se interna 
cit mai e lucid*.  haprnmă cu 
sora sa. spre a ou • !*■•  nea
jutorată. așa cum • goe. Mana, 
amin un du-și nlele frumoase 
petrecute cu Ioa al «. aestre 
pentru anii pustii ai bitrinetii, 
detaliind tot c*  a «r*_«
duL nemțind Acesta,
avînd gn*â  *4 “*arl  altora 
boala necruțltr-ire aîreburea 
soților, dianed rt rfeada dezas
trului biotoct. Sc*r_  au-.cc-Jrtz 
nevoit a L siarxx. h »ca-
Eunțâ pârurtDor
Viere! t»OErtca a ■” r>-
reav

viata cărților

Etnografia 
în serviciul 

istoriei

nai*.  ai na fireae
Niciodată aproape nu apare 
senzația e*  autorul năsroresae. 
chiar atunci ri nd dia cochrtă-
r.e, se prezintă procedind ac- 
feL O singură luaiă : ept»- 
dul renan, deși amuzam ia 
ane, Iacă o unprnftf <**  con
strucție arufiruilă, vârtf M-

o r- 3 marv rtfepl-
x_re. Sorts; *•< • • ă

Or. S Cwhwlhil

scrie Liviu Grăaom. AL 
rezolvă ușor cazul Voacnicacu. 
nepomemndu-i deloc numebe. 
deși, in 1944, apăruse etLua de
finitivă a PeeziUar sale~. Da. 
dar ultimul volum aipruw in 
această ediție e. cum observă 
Liviu Grăsoiu însuși, mai de
parte. din 1939. Am IMBOM 
insă o antologie din poecut 
lui Vasile Voiculescu la co
lecția „Cele mai frumoase poe
zii- In 1966 (a doua, de Aurei 
Rău. mai Largă, e din 19S). îa 
prefață, observă Liviu Grăsotu. 
nu mă arăt „deloc emoponat de 
lectura operei postume“ (De ce 
m-aș fi arătat așa ?). louw 
conchid in final că lirica pos
tumă ..nu e numai un caz de 
mimetism creator, cum s-a 
spus, dar și o încununare, punc
tul de sus al unei opere inte
resante-.

Prin urmare eu consider pe 
Vasile Voiculeacu un poet an
tum și postum, interesant nu e- 
gal cu Arghezi, Blaga și Bar
bu, onorabil, nu geniaL Liviu 
Grăsoiu îmi răspunde mie și 
celorlalți critici mai mult sau 
mai puțin rezervați cu privire la 
Voiculescu. în termeni superla- 
tiv-hiperbolici : „Opera (Iul V. 
Voiculescu) diversă, complexă 
și unitară prin multe din latu
rile ei. s-a impus deja in an
samblul literaturii noastre44. Con
tururile ej sint ,.de dimensiuni 
urieșești44. Autorul a fost „un 
scriitor șocant, intrat imediat 
în legendă'4. „Idealul său apare, 
azi, profund umanist și vigu
ros estetic14, împlinirea lui e 
„superbă44. Volumul Plrgă din 
1921 impune pe Voiculescu ..de
finitiv în rîndul Celor mai in
spirați și mai profunzi peisa- 
giști din istoria liricii noastre" 
Ciclul postum Veghe (69 poe
zii) este „excepțional* 4, are poe
me ..fără nici o îndoială prin
tre marile izbinzi ale liricii ro
mânești dintotdeauna* 4. Al doilea 
ciclu postum Clepsidra (35

•cum iinkba țx
ChiMPle iMNt.
-capodopera sr,
»u îoj- la Ăsei-e
ceie ma.
brxă AMMdaBaaâ*.

au
pe e dop*  W ac Life 
•oortnhn. eăe -nfia q-oj* h-

larg eăort de ar-
un tmzvțrj tcus —ie 

»e misei doopncmi'*  oameni »: 
jd*i  p concepte*.  

Crr'.ca ha Lrv.u Griscxu se 
preface ia lesămr*  ca Ckme- 
kc laoeaa intr-un mn ;

.Opera a acu. modern care a 
străbătut aeenie de zind-'e fiio- 
aoGc*  s: poetic*,  arxnzmd ca. 
la «tiraj xr.etix a*  atirxă xiea- 
lul de Derfeetmne _r-^*  s: «ă-si 
formseeze in versor-, d^imar.tme 
rred-nteie demre nașterea hmri. 
desnre c*nn  taie, despre viatâ k 
moarte, despre femeie «: :ute
re. despre ură <: pr-.eseeS*.  des
pre arta si nemur-.r-e. ckscre 
tamuttul aproape deterant al 
trăirilor. Operă de prcrfu_-jd t»na- 
nism. Saaetele \xxcu2esc'.ene au 
ca principal aiiat. in descmul lor. 
timpul, fiind sense in limba veș- 
niciei“_

Să se fi înșelat aut de mult 
tot! criticii român: si să fi făcut 
o nedreptate asa de Gaxrantă 
lui Vasile Voiculescu ?

De fapt, cele mal multe ex
clamații ale lui Ljviu Grăsoiu 
rămin fără acoperire in cimpul 
demonstrației, exegeza sa refe
ri nd u-se mai mult la conținutul 
poeziilor si prea puțin la expre
sia lor artistică, de cele mai 
multe ori deservită de citate De 
altfel, in analiza figurilor de 
stil (la „loc de cinste" se află 
..hiperbola și personificarea"), 
criticul crede că ar fi nevoie de 
un ..lingvist44. O poezie nrecum 
aceea intitulată Canlcm2ura.il

zăpezile 0SMI I Ca două beme 
calde se-at-K s se săraU*  c_n 
poez-a Ia de pnmăiM*
de V Vctcttifctro •nomă-a asa*.  
la Mlenxjtaie eu versurile -Si ee- 
nx: si păm.nraJ preschimbă să
rutări J Prj rase aurite p. veee- 
le c-jtăr. — de Vasile Aiecan- 
<ti_ dar Lnu Grăsoui crede d 
tabxxnnje lui Voumleecu sint la 
ar.r nooui ceâor _festiviste ieste 
du hu Alecsandn*.  Un
poem ® -greu de egalat de or.ee 
maestru al filmului color*,  a hui 
obțutf o _esalztate deplină a mu- 
xieaiuiui cu Picturalul". Citatul 
Injocmeste explicația. Ce în
seamnă „detindea Dunării*  ? Lj
viu Grăaocu nu se întreabă. 
Odobeecu sena : „Trecuse toată 
Dunărea deandea'. dincolo (din 
latinescul eec'inde : de ceea 
parte). La Voiculescu Înseamnă, 
printr-o eroare, dincoace. Nu 
mai vorbesc de cele 23 de idei 
principale, descoperite în Ulti
mele saaete-. din a cine ea in
terpretare. considerată cea mai 
nimerit*,  a acestui poem-sumă, 
confluență, cum zicea altcineva, 
a două genii : Shakespeare și 
Voiculescu.

Ce-ar fi să devenim ceva mai 
cumpătați In limbajul critic...

Al. Piru

• Este posibil ca recenta lucrare Forme străvechi de 
cultură poporană romlnrascâ'i a lui Traian Herseni să 
marcheze o dată hotAritoare in Istoria cercetărilor noastre 
de etnografie și folclor. Traian Herseni care folosește cer
cetările folclorlco-etnografice personale din etapa echi
pelor Iul D. Guști privitoare la cetele de feciori din Țara 
Oltului, cit șl alte investigații pe aceeași temă, convins de 
sterilitatea metodei descriptive in etnografie și folclor, 
dt și de ineficacitatea unor studii comparate fără temei 
real, propune în ultima sa carte □ nouă metodă de 
hicru și o tentativă de interpretare care să fructifice pe 
baze materialist dialectice intr-un 9pirit științific mo
dern o materie folclorică altfel Inexpresivă. Tralan Her
seni pleacă de la teoria ratată la noi în practică de 
elpva precursori, că folclorul, etnografia conservă nume
roase elemente pe baza cărora se pot reconstitui aspecte 
■le vieții spirituale din trecutele noastre epoci. Este ceea 
ce autorul cărții a numit, alături tie H. H. Stahl, „arheo- 
kigie social* -.

Elementul cel mal important al cercetării este degajarea 
obiceiului cercetat de suprapunerile superflui, operație 
realizabilă prin compararea, suprapunerea diverselor in
formații. Ceea ce se elimină este de obicei adaus. 
Ceea ce rAmine este durabil și dA, dacă nu structura fap
tului cercetat, un indiciu despre structura lui. Esențială 
in cazul cetelor de Juni din Tara Oltului nu este numai 
analiza în sjne a elementelor transmise, ci degajarea 
structurii care face posibilă compararea nehazardată cu 
fapte similare, recte de aceeași structură, din alte arii 
culturale de contact. în cazul nostru, ceata junilor este, 
structural vorbind, un club masculin Închis caracteristic 
pentru bărbații neinsurați în faza pregătitoare căsătoriei. 
Această definiție ne pune in fața unui element etnografic 
cunoscut, Inseriabil, cu o funcționalitate bine studiată. Dar 
ajunsă la această concluzie, decisivă pentru ea, cercetarea 
se află abia La început. Urmează reconstituirea propriu-zisă. 
Structura eliberată de învelișurile de prisos e așezată în 
noi contexte pentru a-i descoperi relațiile șl semnificația 
pierdută. Traian Herseni iși La numeroase precauții me
todice pentru a nu rătăci drumul pe un teren atît de 
difldL Nu vom insista aici asupra lor, nici asupra po
lemicii implicite sau declarate a eArții și a metodei pro
puse. Sigur este că plecind de la un material folcloric, 
cetele junilor, care n-a răspuns La solicitările altor me
tode, Tralan Herseni reușește sâ contureze, sub rezerva 
unor confirmări ulterioare, imaginea unui cult străvechi 
de ■orgtnte tracică al cărui focar se găsește probabil 
chiar in teritoriul de unde cercetătorul modern l-a cules. 
Recurgind la luminile corn para «sticli faptele de cult re
constituite se definesc mult mai pregnant dezvălulndu-și 
afinitățile cu civilizațiile prebelenice șl fatalmente pre- 
romane, ceea ce înlătura explicația prin filieră romană a 
acestui obicei colecționat in plin secol XX. Dezvoltlnd o 
cunoscută concluzie a Iul Engels, Traian Herseni distinge 
în obiceiul cetelor de feciori românești reminiscența unor 
manifestări caracteristice trecerii de la matriarhat la pa
triarhat pe teritoriul trac.

Deși iși propune o cercetare mărginită la cetele de juni, 
bine delimitate teritorial, rezultatele cărții lui Traian 
Herseni procură o solidă ipoteză de lucru pentru un te
ritoriu care depășește Tara Oltului lumlnlnd și alte obi
ceiuri arhaice de □ factură inexplicabilă. Călușarii, joc 
străvechi, ale cărui puncte de contact cu cetele de Juni 
■u fost semnalate de cercetătorii anteriori, se înscrie și 
el în sfera acelorași explicații șl Ipoteze de lucru.

Meritul cărții elaborate de Traian Herseni este cu totul 
de excepție. Nu este vorba numai de Întinsa erudiție a 
studiuiui ci și de ilustrarea unei metode de lucru într-o 
eercetare ale eărel rezultate nu pot fi ignorate de s pecia- 
U*di  mal multor discipline. Idee*  că folclorul, etnografia 
nu pot participa la progresul cunoașterii trecutului primește 
•. canea lui Tralan Herseni un răspuns limpede. Acolo 

m’.țiativele romantice au capotat, metodele științifice 
pot demonstra contrariul. Traian Herseni Iși intitulează 
prudent ultimul capitol al cărții Un Început de sinteză. 
Fame ttrAvertd de cultură poporană românească poate' 
descMde tetr-adevăr un drum nou In cercetarea trecutului 
ntmm eoitunL Școala de aoeiologle a lui Dimltrie Guști 

râdeșta astfel wperioara perspectivă de lucru.

Septimiu Drăgan

Cei sase 
de la Plevna

Un tablou 
de epocă

• tetr-ta roman *)  situat la interferența dintre povestirea 
te se^xape CU proza de atmosferă. M iha 11 j o idea evocA un 
episod --- războiul de independență de la 1877. Faptul 
-izortc este tocadrat Intr-un tablou de epocă, In care pre- 
doasăaaMSâ esae paleta cromaticâ (nu a nuanțelor, ci a 
•oeur-or uneori îngroșatei. Descrierile de interioare, 
e*  « portretele, tint la gustul romantic al contrastelor 
•aiae-Base. aie prozelor demonice (Serafim) sau angellc- 

(Matern Alevra). iată o figură din galeria Toma 
•*  de mult ta lumea bună a București. Iși făcuse
• >« □ £gurâ audată. Un bărbat distins, bogat și fer-
• a-dw. Iar farmecul d interes ui creșteau cu atlt mai
riux ci et= =u »e știa nid de unde venea, nici cine era. 
fWad era teaJt cu odu negri, mlgdalațl. cu pomeții pu- 
e= în afară, cu nas vultureac. eu gură senzuală și
taeramată- c-- o bărbuță neagră și aspră, smead la față
• n = rag surls to colțul gurtL ce ar fi putut fi și 1 ro
de f *.ia:^occx7xc.  și compromlțâior. Puțini erau aceea 
tare - s^pena^ pe‘.urile negre și nu se plecau in fața

sai-e*  CTuar și psihologia sumar A. in favoarea 
•T; k gesotm externare ți a discursurilor ușor reto- 

aa ha aeaaad tipologie de coloratură roman-
*acd ^vaMaiiMe tadMaaâ a îdaa (dragostea de țară, pro- 
pxsxS TM-ă-rs de oponumsm). Un principiu, pozitiv sau 
•ngvr*  ear. saa aesnraL reprezintă schematic o categorie 
aocsad aaa ■ za Genul eroic se acomodează Insă cu ast
fel te c^aarArfen dovadă romanul lui Mihail Joldea, 
L-*te  de aprertat ramul narațiuni4 dublat de patetls-
— “ "—iwvrteai vammemeior șt atitudinilor. Eveni- 

bte» «ae paracalartiat prin reacțiile, atitu- 
■teagfe fel pnortpal a șase peraonaje : lancu 
. rttw zsadfetatîv*.  uaor acepuc. Mthai Comâ- 
■r Cate aupertM-tai ta relații, dar dur In com- 
I ’ Maiaaa Aievea, student entuziast, pa-
■ — waBtwi reeaiupcBarv. Constantin Pelimon, 

ta? atetev ■ dtax. Zagură. fierar, om simplu. 
—S3 Leomto. tipul bărbatului plătit șl 
r*  ga*v  Tec aeert oameni atlt de deosebiți 

■••e «atete dragostea tată de tară, flecare !n- 
v^^-atar d •eopertnda-ae de glorie In luptele 

b*  M Grrrrta Rina Rahcra.
fctr-a acvzJ de fina] eu caracter alegoric, rămta față In 

fat*  Tar-vta-trs Pelsnoe și stâptnul său boierul Coml- 
dxg^rs supeav.euutort ai grupului celor șase. Ro*  

=a = _ oa Joidea este fără pretenții de frescă un viu 
tabsoc de epoe*  arfnd drept subiect un important mo
re-' al stortei noastre naționale.

între pildă 
și poem

Paul Dugneanu
•••• de la Plevna", Editura

Discurs

• Un poem despre nemurirea dacilor este această 
ultimă carte de venurl") a lui Marin Mincu. Autorul 
imaginează un alt ..Discurs al lui Decebal către popor", 
în alți termeni care sint ai mitului contemporan despre 
virtuțile primordiale. Tema este temerară și chiar ris
cantă. Tradus in noțiuni, poemul acesta 1n peste patru
zeci de cinturi s-ar reduce la cîteva rlnduri. Imaginea 
poetică este, desigur, măsura calităților unei asemenea 
scrieri. Dar ea este nu o dată inconsecventă, adică nu 
păstrează tonul constant, tensiunea riguroasă necesară 
unei asemenea tematici. închipuitul discurs la lui De
cebal. dinainte de moarte, este in fond un șir de învă
țăminte lisate urmașilor, unele tratate In termeni abstracți.

altele mici pilde despre o necesară rezistență a poforuluf, 
a oamenilor acelui pămînt, înfrtnți temporar. Pildele se 
constituie prin raportarea la natură șl aici nu o dată me
tafora devine interesantă. „Ca firul Ierbii retrăgeți-vă-n 
sAmînță și în rădăcini / cădeți în rărunchii pâmlntului și 
odihniți-vă / cit va ține lama Istoriei /.../ țineți cumpăna 
soarelui aplecată / pe vetrele voastre... / fiți voi sarea 
acestui pămînt / care nu vă va trâdaH, Filndeâ astăzi poe
zia e saturată și de cosmos șl de firul de iarbă se poate 
spune că aici surprinde un anumit suflu șl anume : poe
mul folosește tonul și sistemul sintactic epic, simbolul 
șl eventualul lirism, metafora căutată este introdusă In 
formula epică discursivă fără distonAri. Sigur nu este 
vorba de un epic narativ, nu în timp la rea și nici fapta nu 
au vreo pondere, dar vorbirea, discursul e« vrea purtătr>- 
rul unei acute dorințe de Inițiere, în sandul testamente
lor înțelepților. Sigur nu lipsesc accente vizionare, De
cebal este un fel de arbitru al timpului, dar ceea ce 
își propune acest text este o rostuite specifică a no
țiunilor existenței, răstălmăcite la scara șl lensurlle is
toriei. Este vorba, evident, despre sensurile pe care le 
dăm azi acestui arhaic devenit simbol de du
rată șl râmînere.

S-au scris, fără îndoială, în poezia multe mștafore, in
teresante despre viață și moarte, despre timp șl lege, 
despre datină șl cîntec, despre muncă și dor, despre 
viclenie și înfrîngeri. Din acest punct de vedere nu vom 
avea surprize șl nici vreo deosebită îneîntare, dar există 
adesea în această carte o demnitate a cuvîntului, reținută 
și fermă, care curge limpede dincolo de lirismul sen
sului : „izvodiți din verdele frunzelor, / din arborii cu
tremurați de vis, / din apele deseîntate / cu licoarea 
lui Dionysos / și din rărunchii zdraveni / ... // treziți 
din amorțeala Istoriei / ... / ei acceptară înfrlngerea apa
rentă / șl urcară tăcuți Columna învingătorului ; / așa 
își Începură calea netulburată / Întemeind altarul sacru 
al Patriei / sîmbure viu, rupt din plasme / de luml-nmu- 
gurite pe care vlnturi solare i etern o cutreieră". De 
aceea, supără poate acele imagini care alunecă In sim
plism și par desuete dllulnd sensul acestei balade des
pre viața sufletului biruitor șl despre sensul veșnic al 
conștiinței de sine.

Așa, de pildă, un cînt despre transhumanțâ e sărăcit de 
orice măreție prin „behăitul oilor" și „căzutul frunzei pe 
vale" cînd „aude talanga". Nu cotidianul sau agrestul 
sint alei de prisos, ci modalitatea lor de încorporare, 
întreaga gestică a cotidianului are aici ceva din semni
ficația te care a dat-o romantismul acestor semne ale 
muncii omului. Numai că poemul nu este romantic șl 
atunci ele nu-și au sensul. în schimb, este meritorie 
pentru această carte tentativa de demitizare, nu prin 
reducerea sensului, ci prin umanizarea lui. Poemul acesta 
de datină și durere, îăstnd la o parte unele impurități 
ale expresiei, este un cîntec orgolios al neamului și străbunilor lui.
_______ Ioana Crețulescu

•) Marin Mincu 1 „Discurs Împotriva morții". Editura 
„Eminescu14, 1977.

Despre 
o anume lege 

a fericirii

• Unitatea romanului Sub coroană •) se constituie nu 
ca sumă a capitolelor disparate, ci ca sinteză a lor.

Cartea se structurează epic prin convergența opticii unul 
observator avînd perspective deschise numai din anumite 
unghiuri laterale, cu optica scriitorului omniscient. Din 
punctul de vedere al nara torul ui-personaj Emil lucrurile 
par într-un fel sau altul, sint percepute lntr-un anumit 
mod, direct sau indirect („Lumea spune câ...“, „Pentru 
noi era domnul Lang"). Acest personaj șl narator este 
inclus la rlndul său in perspectiva autorului, cunoscător 
al celor mai intime reacții sufletești ale personajelor sale: 
„Simultan, In adincul ființei, doamna Eberhart auzi rlsul 
el, propriul ei rîs, dur, zgomotos, prăvăllndu-se ca o pia
tră, într-un loc unde trebuia să strivească".

Discursul epic evoluează nespectaculos, deși nu lipsit 
de un anume gust al insolitului. Este o experiență a unor 
personaje prin trăirile unul alt personaj, Llgla Bruss. 
experiență care marchează conștientizarea existenței șl 
prin aceasta un act în ultimă instanță eliberator.

Eliberarea Ligiel Bruss este urmarea unei inițieri exis
tențiale printre destine ce se vestejesc în jurul el, cum 
este viața aflată sub semnul absurdului, a lui uu
libertatea răsfățată șl sterilă a doamnei Eberhart. Con
flictul realizează nu numai eliberarea de sub tiranica 
tutelă maternă și familială, ci șl eliberarea față de un 
mediu obosit, căruia 1 se opune afirmarea unei pleni- 
tudinl vitale. Fervoarea existenței afective a Lipiri Bruss 
esste expresia unei vttaljLfițl asplrtnd !■ Împlinire: „Viața 
i se lâsa pe umeri eu toată greutatea, iar ea se simțea 
fericită sâ primească acest botez, această luptă pe care voia «-o dea...”.

Romanul este tonic prin încrederea eu care afirmi ne- 
vota exmente plenare, eu aeteja. eu visurile, eu su-
fertneeSe e. reprexonatâ prin emblema coroanei: ,Xste 
romana hxmll. e*-daa  î.'<ia Brua • toate capetele ajung 

I*  esa. fitodeâ acolo. In primul riad, fiecare are o floare*.
Romanul te definește prin aspirația împlinirii. Jegatâ 

nu de anume circumstanțe. el de esența personalități! 
scriitorului, fapt evident de altfel șl în scriitura sigur*  și 
In imagistică, In mod deosebit In imagistica visului, ade
sea feerică: „Clnd am deschis geamul să mal privim Încă 
o dată, mărul din fața casei era plin de beculate electrice, 
de păsări și de lingouri de aur". Subtextul romanului in
dică încrederea constantă In „o anume lege a fericirii". 
In virtutea căreia existența este asumată cu fervoarea unei 
structuri optimiste.

Sultana Craia
■) Tlti George Câmpeanu 1 „Sub eoroanl*.  Editura 

„Cartea Românească", 1977.

Un „proiect" 
de sociologie 

literară confesiuni 
osontiafe

• O carte*)  avind la bază un proiect critic șl teoretic 
Interesant și necesar (Poezia politic*  șl granițele esteticu
lui ; Literatura intre social și estetic) publică Constantin 
Crișan Intr-o perioadă In care definirea acestor concepte 
se aflâ ori In stadiul abordării filosofice ori în stadiul 
afirmațiilor generale, al publicisticii declarative, lipsite de 
statut analitic și ideatic. Teza cea mai importantă a cârțll 
susține că arta „dacă se prezintă ea o Bosie, ca un dubiu 
al activității de flecare zi, lese din sfera esteticului și nu 
are valoare". Aceste Confesiuni esențiale sint scrise cu 
multă prețiozitate și lipsă de concentrare a enunțurilor, 
cu o redusă coordonare a datelor problemei. Locul pro
blematizării e luat de astfel de formulări hibride : „să 
sculpteze strigătul de reportaj In gest artistic, pur", „eve
nimentele de seamă care au dantelat (s.n.) substanța 
poeziei". „Coșbuc, se știe câ el a imnizat liric (s.n.) 
aproape toate muncile românilor" ; Învățăturile Iul 
Neagoe Bas arab sint „piatra de început a eroticii româ
nești de patrie", „Vibrant, patetic, votiv, ironizator șl 
adevărat, stilul lui Alecu Russo constituie numai unul din 
adevărurile stilistice Ln care poate fi durat verbul 
de patrie"— Ele trec în revistă o serie de aspecte 
ale relației dintre Poezie și Polis, dintre istorie șl poezie 
evenlmențială prezentind cîteva „Documente și monu
mente ale poeziei politice Intr-adevăr „Rememorări" șl 
nu fenomene inedite. Cele mai interesante puncte de 
vedere pot fi Intilnfte în „Munci și zile sau ceremoniile 
vitale și Poezia românească și sociologia muncii unde 
descoperim o perspectivă mai puțin abordată în sociologia 
literaturii : munca, uneltele muncii, omul muncind, ca 
topoi. La fel de productiv artistic ca acela clasic „universul 
ca o carte" — analizat de E.R. Curtlus cu mijloace ce 
depășesc sociologia literaturii și psiho-critica dar care le Im
plică mal profund- Constantin Crișan putea dezvolta ideea 
acestor sociogonii în universul poeziei, alegînd munca, o- 
biectele și instrumentele ei ca topoi. Conceptele de poezie 
politică, patriotică, votlvA, — evenimențlală, Istorică etc., nu 
au, nici pînă la această oră, granițele delimitate ln critică. 
Etichetările sint încă arbitrare, prea generoase ln a aduna 
genuri diferite laolaltă, ori prea sever despărțite. Tn 
genere, rezolvarea acestor relații nu depășește cadrul dis
cuției fixat de Maiorescu. Sublinierea diferențelor speci
fice a stilurilor de neconfundat ln clntarea, criticarea ori 
adorarea cetății — e cea mai bună pledoarie și campanie 
a criticii pentru adevărata poezie patriotică, necesară 
pentru a scoate din circuit „făcăturile", producțiile eplgo- 
nice, de serie. Din păcate această temă de mare respon- 
sabllirare critică e tratată expozitiv, declarativ, global. Așa 
cum dispunem de lentile speciale ln curcumscrierea liricii 
erotice ori a poemului filosofic de valoare, e necesar să 
posedăm un aparat critic, de analiză a poeziei patriotice, 
bazat nu numai pe mijloacele sociologice ale literaturii, ci 
avînd ca fundament, în primul rind, estetica marxistă, 
neomițlnd adică datele problemei așa cum sint rezolvate 
ele de Marx, Lucaks ori Ștefan Morawskl. E obligatoriu de 
asemenea apelul la poezia modernă șl contemporană. 
Constantin Crișan face acest pas cltîndu-1 pe Ștefan 
Augustln-Doinaș, Ion Horea, Grlgore Hagiu, Ioan Alexan- 
âru. Adrian Păunescu, Gheorghe Istrate, Ion Iuga... Con
fesiunile esențiale semnate de Constantin Crișan au meritul 
de a indica printr-o carte șl nu doar prlntr-un articol 
cîțlva din parametrii unal lecții critice din ce ln ce mai 
neceaare, cită vreme poezia patriotică lipsită de valoare 
și ne sancționa rea ei critică greșesc nu numai față de 
poezie ci și față de patrie.

Doina Urieariu
•) Constantin Crișan : „Confesiuni esențiale-, Editura 

„Cartea Românească", 1977.

____________ —__________________/

Canlcm2ura.il


colocviile «luceafărului»
Problema moștenirii noastre literare, a reconsiderării 

unor scriitori, a reeditărilor, rămîne o temă mereu actuală. 
Revista noastră a inițiat, într-unul din numerele ei (nr. 10 
1976) o discuție despre VALORIFICAREA MARILOR 
LUCRĂRI DE SINTEZA, lăsind loc permanent articolelor 
închinate problemei ce se punea. Colaborarea oamenilor 

de cultură, a editorilor, a specialiștilor este mereu în aten
ția redacției noastre, în intenția stabilirii unui climat, a 
căutării unor soluții principiale și practice.

în acest sens, am apelat la opinia cîtorva scriitori și oa
meni de cultură din Timișoara, adresindu-le următoarele 
trei întrebări referitoare la chestiunea care ne interesează :

1. Este necesară munca de reeditare și revalorificare a 
clasicilor ?

2. Cum trebuie făcută (cum vedeți finalizată) această 
muncă ?

3. Care ar trebui să fie ritmicitatea edițiilor, a apari
țiilor editoriale ?

Datoria fiecărei generații

revalorificarea clasicilor

I

G. I. Tohăneanu:

CLASICII
VORBESC TUTUROR

1. Reeditarea si revalorificarea clasicilor. De de 
o parte, crearea, prin dezbateri periodice largi, 
a unei atmosfere cit mai prielnice pentru între
ținerea si permanentizarea acestor preocupări, 
pe de alta, constituie datorii de onoare ale fie
cărei generații. Intr-adevăr, cultura modernă — 
ca treaptă superioară a devenirii istorice — se 
întemeiază. în largă măsură, pe moștenirea cla
sicilor, adică a acelor autori care, prin scrieri
le lor. se adresează, cu egală putere de convin
gere a cugetului și de atingere a sufletului, că
tre toți oamenii aceluiași veac si către toate 
veacurile aceleiași istorii. Mesajul lor rămîne 
viu si actual chiar atunci cînd ei recheamă la 
Viată trecutul cel mai îndepărtat, căci, din mal
dărul timpului depus. sint alese chipuri si intim-

microfon, dacă vreunul 
vadă monumentala Ju- 
omagiam. Dintr-o sală 
la vîrsta febrilității jn- 
nu s-a ridicat. Era în

Dlări izbitoare pentru conștiința de sine a pre
zentului. Iar ..situarea în epocă" — esențială in 
orice operă de evocare — se realizează cu mij
loace artistice De deplin inteligibile cititorului 
modem, indiferent de îndeletnicire si pregătire 
intelectuală. Scriind epopeea lili Ștefan cel Mare. 
Sadoveanu este tot timpul conștient ca ea nu se 
îndreaptă către „Oamenii măriei sale*,  ci către 
cei care statornicesc, astăzi, temeiurile si rostu
rile zilelor de miine. Precum si către lungul 
alai al generațiilor urmase.

Clasicii vorbesc, prin urmare, tuturor. Una din 
menirile cele mai nobile ale ..revalorificării" cri
tice constă, deci. în iscusința și puterea de a 
descoperi si a deschide acea „fereastră*  a operei 
clasice, prin care conștiința artistică a cititorului 
de astăzi sau de oricind cîstigă priveliștea veș
niciei. Cît de actual sună îndemnul — simplu, 
dar răspicat — al gînditorului latin : Redi xd 
priores. Reîntoarcerea la clasici — adică xd pro- 
batos, la autorii care au Înfruntat, rămlnind te
feri, proba necruțătoare a timpului — iată o 
ipostază a descoperirii de sine, oe care nu o 
putea neglija Seneca, mentorul lui Imcilius.

Cultivarea clasicilor D rile iu ies te descoperirea 
valorilor durahilr. de care In special tineretul 
are atita nevoie. Frecventind pe clasici, cititorul 
tînăr dob îndes te repere sigure, in stare să-l fe
rească de ademenirile „modelor*,  care bin ture 
viața șocială. insinuindu-se lesne și in literatură 
si punând la grea încercare puterea de discer-

nere a frumosului autentic. Noroc câ ele — mo
dele — su. vorba cuiva, o singură slăbiciune : 
mor tinere...

2. Referindu-mă la clasici, nu am în vedere 
numai operele beletristice propriu-zise, ci si lu
crările fundamentale din domeniul criticii si is
toriei literare. Sint Ispitit să aștern pe hirtie, 
hic et nune, ci te va gînduri — cu siguranță nu 
numai ale mele — în legătură cu ciudatul destin 
pe care l-a avut si continuă să-l aibă, după a- 
proape patru decenii de la apariție. Istoria li
teraturii române de la. origini pînă în nrezent 
de G. Câlinescu. E de neînțeles cum — intr-o 
epocă de efervescentă intelectuală, de viguroasă 
si lucidă încredere In puterile creatoare ale 
poporului nostru, de consacrare si stimulare a 
valorilor — „romanul literaturii române" de
vine. pe zl ce trece, obiect de comerț si de 1ind. 
o piesă rară, inaccesibilă publicului larg si. în 
primul rind. tineretului. Căci el — tineretul —. 
dincdlo de orice calcule si ambiții ale „călinescie- 
nilor" ori ,^inticălinesdenilor“. este Împiedicat 
să cunoască nemijlocit si să se bucure cu justi
ficată mindrie. de această incomparabilă bi
ruință a spiritului românesc, așezată deasupra 
tuturor vremelniciilor.

„Cumpăr Istoria literaturii române, de la 
origini pinâ în prezent de George Călinescu" 
Așa începe o memorabilă tabletă a lui Geo Bog
za (Paznic de far. Editura Minerva. 1974. p. 473) 
intitulată, semnificativ. Cumpăr... Așez sub ochii 
celor interesați aceste sfredelitoare rin duri » 
„Aflîndu-mă, mai la începutul primăverii, in fata 
elevilor acelui liceu, tocmai cînd sărbătoreau 
împlinirea a doi ani de cind școala lor poartă 
numele lui George Călinescu. i-am Întrebat, d^ 
la o tribună si de la un 
din ei a avut prilejul să 
crare a celui pe care 11 
cu sute de băieți si fete, 
telectuale. nici un braț
ziua de vineri 10 martie 1972. ora 5 după-amiazâ. 
si multă vreme nu voi uita acea zi si acea oră.

Atunci, de la tribuna si microfonul la care mă 
aflam, le-am făgăduit că voi dărui liceului lor. 
liceului care poartă numele lui George Călinescu. 
un exemplar din glorioasa lucrare.

Cine vrea să mă aiute să-mi tin această tan
dră si imprudentă făgăduială. este rugat să te
lefoneze la 17 73 16 la începutul săptăminii vi
itoare. Plătesc preț bun".

3. Principala deficientă în procesul de reedi
tare a clasicilor este, cred eu. lipsa de continui
tate. Avem- editori priceputi. dăruiti muncii k>r. 
avem o frumoasă tradiție în acest domeniu. Din 
succesele ultimilor ani. subliniez performanta 
clasicistului Florea Fugariu, care — dună efor
turile onorabile ale lui Gh. Cardas (1925) si «I 
Byck (1958) — reușește. în sfîrșit, să ne pună la 
îndemînă o ediție critică imoecabilă a unui text 
plin de dificultăți, Tiganiada lui I. Budai-Delea- 
nu. apărută la Minerva. în două volume 
1974—1975.

De bună seamă. editarea clasicilor este o 
muncă ingrată, implici nd o răspundere enormă, 
o pregătire profesională superioară, o nemărgi
nită capacitate de renunțare si dăruire. Filologu
lui — in ingrata ipostază de editori — i se po
trivesc. de minune, versurile desDre „bătrinu! 
dascăl" din Scrisearea I : _Este drept că viata-n- 
treagă. / Ca si iedera de-un arbor de-o idee i se 
leagă*.  Nobila trudă — de-o „viată-ntreagă" — 
a lui Perpessicius pare a fi fost presimțită de 
poetul insusi si laDidar exprimată, printr-o fe
ricită imagine, aci- Dar din păcate, moartea edi
torului. acum sase ani. curmă brutal, la al șase
lea volum, prima ediție critică integrală. însoțită 
de variante, a ooerei eminesciene. Așadar o 
mare parte din creația cehii mai mare noet al 
neamului — comoară de gind. de simțire si d*»  
limbi românească — este, practic, inaccesibilă 
publicului larg. Insesi cele sase vohune editate 
de Perpessicius Intre 19M si 1952 se găsesc din 
ce In ce mai greu. împărtășind aceeași soartă ca 
Si Istoria literal arii— a lui Călinescu. E2e\-ilor 
si. mai cu seamă, sxudemikx*  filologi Ii se re 
fuză astfel — cu pagube pentru formarea Io*  
profesională «i morală — posibilitatea de a cu
noaște pe viu peripețiile versului eminescian, in 
trudnicul hii proces de msxalixare. in neostoita 
lui rivnă sure desăvirsue. Labor improbus... 
Cit despre ooera du becii li că a poetului, trebui 
sâ se știe că diferitele culegeri tematice publ>- 
cate în ultimii an: — oricit de meritorii ai da 
utile — nu depășesc valoarea unor simple pa
liative. Nu cunosc intențiile editurilor nici oosi-

bilitătile sau. măcar, dorințele lor de a-si coordo
na eforturile in direcția care ne interesează. Dar 
mă întreb si eu. asa cum se vor fi Întrebi nd si 
alții : dacă munca de editare a unui clasic deoî- 
șește. în timp, hotarele înguste ale vieții uniu 
singur om. va trebui oare să ne mulțumim, de
cenii de-a rindul. cu o imagine crimpotitâ a 
ooerei. recurgi nd. pentru rest la ceea ce aflăm 
în colecțiile școlare ? Privesc cu mihnire primul 
Si singurul volum din proiectata ediție mtira
de nivel academic, ginditâ și trăită ca fervoare 
de G. C. Ni col eseu, pe care moartea intempesti
vă l-a împiedicat să-si desăvârșească lucrarea 
vieții sale.

Din motive care ne scapă, reeditarea ooerei lu! 
Ca rasiale — inițiată, sub cele mai bune auspidx 
acum aproape două decenii si continuată oină 
în 1965, cind apare volumul al IV-lea — s-a 
oprit la această dată, cuprinzind cam o iumătate. 
numai, din „Sumarul" ne care si-l promises eră 
editorii (vezi I. L. Caragiale. Opere. L Te*lru.  
ESPLA. 1959, Notă asupra ediției. D-1).

Unul din succesele de prestigiu ale filologiei 
noastre a fost exact acum douăzeci de ani. apa
riția volumului Gr. Alexandreacu. Opere. I. 
Poezii, ESPLA. 1957, în care competența, erudi
ția și ..acribia*  editorului (I. Fischer) se desfă
șoară cu strălucire oe fondul unei suDenoere 
culturi umaniste. Dună douăzeci de ani această 
ediție — din toate punctele de vedere : exempla
ră — este. încă, incompletă, deși ..Nota edito
rului" începe așa : „Ediția de fată, in două vo
lume (s.m.). urmează să cuprindă, in măsura po
sibilului. întreaga creație originală a poetului*  
(lucr. cit., p. 43). Pe cînd proza literară, pe cind 
articolele, corespondența, unele ' ‘
cind ?

Nu vreau să fac. în încheiere, 
tru bunul motiv că nu cunosc 
probabil, se vor fi luat, în ultima vreme. în a- 
ceastă privință. Așteptăm, cu legitimă nerăbda
re. rezultate — la nivelul realizărilor cu care ne 
mindrim in toate sectoarele activității noastre.

Reeditarea si revalorificarea — in condiții co
respunzătoare — a clasicilor devine, tot mai 
acut, o problemă vitală a culturii socialiste, o 
problemă de interes national. Iată de ce. între
ținerea schimbului de idei, confruntarea opi
niilor. dezbaterile la nivel adecvat privind ase
menea aspecte ale vieții noastre culturale, sînt — 
totdeauna — binevenite.

traduceri ? Pe

propuneri. pen- 
măsurile care.

după A. E. Baconsky (ce se întimplă. oare, cu 
prooriile-i postume ?). oe acelea ale lui Cocteau ! 
Fără ca. prin aceasta, să ieșim din zonele dorin
ței refulate... De ce. să zicem, n-am avea pe 
masa noastră. în biblioteca noastră, cârti ca (le 
amintesc La intinwlare) Istoria critică a lui 
Hasdeu. aceea ~a Românilor*  fin douăsprezece 
tom un) a lui A D. Xenopol. aceea, a literaturii 
noastre vechi, a lui N. Cartojan, cărțile de 
lingvistică ale lui Șăineanu. Pușcariu. Philip pi de. 
toate lucrările lui lor ga. romanele lui Stere, 
scrierile arhitectului G. M. Cantacuzino. eseuri
le (nu mai puțin acelea franțuzești) ale lui Fun- 
doianu. jurnalul lui Mateiu ș.a.m.d. (ca si — 
din pricini, dacă vreți. imuno-profilactice — 
broșuri faimoase ca aceea despre -poezia putre
facției" !)

N-o să conteste nimeni că se reeditează masi^ 
în România. O facem totuși, citeodată. cu timo
rare și meschinărie. E simptomatic, astfel, fantul 
că din Pagini de pruzi de Ion Barbu (ediție, 
studiu introductiv si note de Dinu Pil lat. E. L-. 
1968) lipsește tocmai uji eseu (benign !) ca Dua- 
llsmal psieelogiei ariene cf. ..România nouă". 10 
iulie 1921). Cărui ..băiat de mingi" — căci ni' 
ne vine-a crede că eseul ii va fi fost necunos
cut îngrijitorului ediției — i ?-o fi părut stânje
nitor (si — a priari — infamant) un titlu ca 
acesta ? !...

...O facem, câteodată, fără discernămlnt. Astfel, 
cind goana după inedite era. acum cinci-sase ani. 
In toi. revistele erau gata să facâ să apară in 
paginile lor Dină și... chitanțe semnate Lucian 
Blaga : operele-i comDlete. însă. încă n-au apă
rut..

...O facem. In sfîrșit. — de multe ori — cu un 
exces de scrupul inutil. E regretabil, astfel, că 
din Poezia clasică română, de la Dosoftei, la 
Octavian Goga (Ed. Minerva. BPT. 1970) lipseș
te... Prale. „firea cea întoarsă" ! Că un atare 
ipochimen poate să compromită orice antologic, 
nu mai încape vorbă : fie si malgre lui. el are 
insă haz. Pe cînd atîția alții...

O carte, do altminteri, — fie si una clasică — 
îsi are timpul, „ceasul" ei...

...Apărută-n ’41 la Fundații, retrasă de pe 
piață, fluierată (de publiciști obscuri), primită 
cu o seamă de rezerve de critici seriosi. pusă, 
apoi, la index, vîhdutâ (o spune G. Căi in eseu în
suși). „intr-un moment de iritare" de Ion Barbu, 
cumpărată (pe bani grei) de alții, citită de vre-o 
ci ți va. citată de mai toți, „bisată" insistent de 
Geo Bogza. dispretuită-n taină de academicianul 
Cioculescu. bîrfită de Al. George, ajunsă o pre
zentă ocultă, fabuloasă a literelor noastre : „ob
sesia" si pundonor-ul nostru, ba chiar făcîndu-se 
din una... două, nemaiputindu-se — cu timpul — 
dezbăra de epitetul de „monumentală" (mortifi- 
cant ca orice loc comun), ea e. de la o vreme, 
în situația acelor dive ce se lasă așteptate !

Desigur. nu> din vina ei...
...Dar așteptarea însăși pare să-și aibă pro

priile reguli : adică limite si praguri stricte 
Altfel, ..patientia nostra" poate să cedeze, entu
ziasmul să ne mai slăbească, o anume sastiseală 
să apară : curiozității insesi să-i ia locul blaza
rea. oboseala, obșteasca apatie : în fine, nazurile 
snobe : „ne așteptasem, draga, la mai mult !“ 
Astfel îneît. atunci cind marea divă, într-un tîr- 
ziu. va să catadicsească a-si face apariția, se 
poate, vai. ca ea să treacă — umilă si neluată-n 
seamă — între best-seller-ul autohton cutare si 
ultima traductic românească din opera Iui Todo
rov (Tzvetan).

Cornel Ungureanu:

INFUZIA

este.

2—3. Nu sunt, nici ne decarte. un expert în 
valorificări-reeditări. iar intervenția mea. aici, 
nu are decît un caracter sentimental...

...Ei bine, m-am închiouît si eu. De vremuri.
DE TINERI

Șerban Foarță

CHITANJE
SAU OPERE COMPLETE?

L Că opera de valorificare-reeditare a clasi
cilor (noștri) nu e doar necesară ci si obligato
rie. este indiscutabil. Că un asemenea indiscuta
bil fapt dă naștere, periodic, la discuții, e nu 
doar straniu ci si alarmant- E alarmant, desigur, 
că ooera aceasta ar trebui să (re) înceapă cu în
suși EMINESCU („caiete**,  publicistică si cele
lalte. intr-un cuvint : aperi omnia). După cum 
straniu, nefiresc, paradoxal este că noi luăm 
cunoștință de. intre alții. Mircea Eliade din cărți
(străine, tălmăci te-n românește) ca. intre altele, 
aceea a lui Gilbert Durand (Structurile antropo
logice ale imaginarului. Ed. Univers. 1977). in 
care numele savantului român este citat cu o 
frecventă de cel du tin o dată la opt pagini (car
tea avind. de toate. 600) : asta — fiindcă Mircea 
Eliade e. pare-se. un clasic al domeniului. De 
multe ori suntem, dar. tn situația de-a face— 
paleontologie literară, de-a -reconstitui*  o carte 
(una vie. una contemporană !) din citeva citate : 
ceea ce — e dreot — ascute mintea, dar poare 
duce si la aberații. ca si la aanumenru] (penib -) 
de frustrare. Putem, desigur, „cumpăra 
n_mj în gind*  vohimele c căror au ton.

Iriți, 
cum.

ritmd Istoria— lui G. Călinescu. admirindu-j li
tera si ilustrațiile, fără s-o fi tinut — de fapt — 
in mină. Că formatul cărții ca atare, vokimul 
fiind— Prea greu (s-au auzit, pare-se. glasuri 
care pretind reeditarea sa la dimensiuni reduse, 
ba pasămite, chiar si In fascicule 5. ar stinjeni 
un astfel de demers, este cu totul neserios. Ca 
Si cum gloria unei culturi n-o fac. adesea, tocmai 
cârtite-: greu maniabile ! Ginditâ ca o tunuri a. 
ca un loc, „de la origini pinâ in prezent*,  ea 
este, tnn urmare, indivizibilă si ana, cum una 
e Istoria— Iui De Sanctis (tradusă, aceasta in 
românește Încă de-a cum vre-o doisprezece aiii).

3. Din cînd în cînd, la intervale nu prea 
mari, ca să le putem Dune la îndoială bunele in
tenții. revistele publică articole, anchete, luări 
de poziție în care sint citate o seamă de neim- 
pliniri ale muncii de reeditare, de revalorificare 
a clasicilor. Dup^ etapele rodaj ale, cuvinte
lor. dezbaterile par mai degrabă amuzante. în 
preaclina revărsare fi De ce-urilor Dlînse De 
toate vocile. Dacă stăm să privim bine lucru
rile — există edituri care ișî fac datoria cu cinste 
Si exista opere de editare ce au fost comentate 
de sa van ti străluciți. întrebările nemulțumiți lor 
converg către leneșa împlinire a edițiilor, către 
încetineala cu care uneori — la numere mari — 
se tîrăsc către marele public diverse OPERE sau 
SCRIERI voinicește începute De vremea în care 
iluștri autori trăiau. Tot nemultumitii se minu
nează de ce cărți fundamentale ale literaturii 
precum Istoria... călinesciană nu se tipărește. 
De ce. se întreabă toată lumea, si din șoaptă 
in șoaptă, ca intr-un joc de societate. De ce-urile 
iau forme de caracatiță, balaur și Bau bau. Iar 
istoricii de mina a dncea copiază voinicește din 
textele nereeditate.

La urma urmei, problema editărilor si a reedi
tărilor nu e doar problema unor rentieri-moște
ni tori. e problema de onoare si mindrie a unei 
culturi.

Cred că trebuie, birocratic, făcute planuri de 
tipărire cu termene care să fie respectate eu 
sfințenie : funcționarii stilului mălaimare sa 
suporte din salariul lor intirzierile. cu toate con
secințele lor. Cred că e necesar ca să se 
apeleze cu Încredere la studenții facultăților 
de filologie. la dascăli, la cercetători : cu plan 
de muncă- Opera de editare e operă de stiintâ. 
editarea de texte e o artă, dar nu intr-atit de 
inaccesibilă incit să se apeleze doar la savanti. 
mereu la aceeași, at it de ocuoati incit observăm 
că insoiratia. bucuria lucrării e rară si sălcie. O 
infuzie serioasă de tineri în munca de editare 
mi se oare nu numai necesară, ci si capabilă de 
a contribui la rezolvarea grabnică a unor pro
bleme ce suferă de o nemeritată bătrinete.

Urmare din pag. I

tat. cum se știe, o remarcabilă operă, care a si
tuat cultura română pe o nouă treaptă si i-a 
asigurat chiar superioritatea în aria ei șniritrial*  
tradițională. Străluciți lucrători la această „sin
cronizare" au fost apoi Constantin Cantacuzino 
Stolnicul, bun cunoscător al „Europei" la ea acasă 
și Dimitrie Cantemir. Am îndoi nemulțumiți de 
ce aveau la îndemină si am îndoi botăriti să 
adune toată știința vremii lor (dovadă biblioteca 
stolnicului și vastele lecturi ale lui Cantemir. 
mărturisite de opera sa) ei au reușit să urce cu 
încă o treaptă nivelul culturii noretre originale 
Si să se lase urmașilor o moștenire care le-a 
permis acestora să adaoge. în aceeași manieră, 
treptele cele noi ale epocii „luminilor" — căreia 
îi datorăm capodopera literară deplin modernă a 
lui Budai DeJeanu — și ale veacului romantic. 
Urmi nd această adevărată tradiție plurisecularâ, 
marile generații ce au ctitorit știinta si cultura 
modernă în toate com Darii men te le ei. au repetat 
gestul înaintașilor cu aceeași indiriire. pasiune si 
aptitudine de sinteză originală, ceea ce ne-a dat 
posibilitatea să ne ridicăm, in numai un secol, de 
la Hașdeu la Pârvan. de la Alecsandri la Arghezi. 
Blaga. Barbu, de la Aman si Ciprian Porumbescu 
la Enescu si Brâncusi ș.a.. De treapta unei per
fecte „sincronizări" cu ..Europa".

Toată istoria culturii noastre poate fi deci pri
vită din această perspectivă : & realizării unor 
succesive „sicronizări*  cu ceea ce putem numi 
— după Lovinescu — .spiritul veacului". De fie
care dată constatăm însă, cu aceeași forță con- 
stringătoare, o realitate : ceea ce decide rezulta
tele nu este modelul exterior, influenta externă, 
ci condițiile istorice românești, capacitatea perso
nală caracterul oamenilor si antecedentele isto- 
rico-culturale locale, toate ținînd. deci, de reali
tatea românească, de ceea ce numim de obicei 
factorul intern. De fiecare dată cei ce descoperă, 
aleg si decid sint oamenii pămintului. Mișcarea 
se desfășoară în sensul imprimat de aceștia, nu 
ne vine ca un determinism exterior ce ne oblică 
să navigăm într-o direcție voită de alții, sau de 
un abstract „spirit al veacului". Cea mai bună 
dovadă o oferă Școala Ardeleană, care este re
zultatul unei replici românești la un proces de 
d&snaționalizare prin religie. Dar încă din seco
lul al XVI-lea — cum a remarcat Blaga — ro
mânii făcuseră dovada că pot întoarce in sensul 
dorit de el o presiune exteruă de acest ffen. exer
citată asupră-le : ei au respins Reforma luterană 
si calvină în intenția acesteia de a-i ruoe de 
frații de Dește munți, dar au retlnut ideea limbii 
poporului ca limbă de cultură. La fel. Inocentiu 
Micu. Samuil Micu si ceilalți „corifei" al Școlii

Ardelene au făcut din „uniatie" — armă pentru 
ruperea românilor de frații lor si deznaționali
zare treotatâ — o Dinzhie a redeșteptării națio
nale. a conștiinței latinității.

Să răsturnăm această situație, istoricește eaa- 
si4labilă, si avem sensul autentic lorineocian al 
..sincronismului*  ■

Sincronismul este la lovinescu o lere waiver- 
s&lă care face ca civiliza Pile . Înaintate*  să exer
cite asupra celor _inanoiaie“ o -contaenme men
tală- si să le _nive4eae“ dună modelul tor. ea ur
mare a acțiunii -legi: imitației*.  Toata străduința 
lui Lovinescu In cele trei eotaune din Istoria ci
vilizației române noderwe este de a fundamenta 
această idee despre sincronism. pentru a do
vedi apoi că evoluția -de la formă la fond- a 
fost calea normală $i singura posibilă pentru adu
cerea civilizației românești la nivelul celei occi
dentale. Negarea sistematică a factorului intern, 
transformat Intr-o materie plastică pasivă, in 
care se exercită lucrarea ideologiei pornite din 
Occident. 1 se nare premisa obligatorie pentru 
concluziile spre care se îndrepta. De aid obsti
nația cu care Lovinescu vrea să demonstreze că 
sîntem un popor care .nu are o tradiție certă in 
nici una din ramurile activității intelectuale sau 
sociale, necum e epocă rlțsică de supremă ex
pansiune a tuturor forțelor materiale si morale" 
Ion. cit. voi 3. p. 165—1661.
că ..DODoarele înapoiate îsi determină evoluția 
prin influenta covlrsitoare si automatică (subl. n.) 
a popoarelor cu o civilizație mai înaintată, in 
sfera de acțiune a cărora au intrat" (Poporanism 
sau interdependentă, in ..Mișcarea literară", nr. 
27. 1925) sau că „Toți istoricii care ne-au vorbit 
Dină azi de o ..tradiție" culturală sint in afară de 
adevăr, sau se află intr-un adevăr atit de umi
litor că e mai bine șă-l uităm, (subL n). iar nu 
să facem din el — precum s-a încercat iar de cu- 
rind în viata culturală — un stindard de luptă 
Progrese evidente in viata Dolitică si socială am 
făcut ori de cite ori am izbutit s-o rupem cu ..tre
cutul strămoșesc" („Mișcarea literară" nr. 2 din 
22 XI. 1924).

Nu trebuie să vedem în asemenea declarații, 
caracteristice, o lipsă de patriotism, un dispreț 
programatic fată de trecutul nostru istoric si 
spiritual, ci pe de o parte, efectele unei informa
ții insuficiente, pe de alta, consecințele spiritului 
de sistem, care-1 obliga ne Lovinescu să sik.î- 
fice evidenta în favoarea tezei. Or. teza era 

De aici și afirmația

Desene de Mihoi

oblmt să ia in râsoâr adesea laiutot și de ma
rele sân dar de irooistl «ensibiEtaîea firească na 
numai a celor oi un minim gind de mindrie na- 
tx>olâ_ dar chiar si a celor ce tin seama doar de 
adevărata atare de larrart Fragila sa injghehare 
teoretică ae kwea_ periodic, in cuprinsul demon- 
nratiei. de stinsle unor contraargumente furni
zate chiar de amor ! Exclusivism ui polemic l-a 
făcut De Lovinescu să-si estompeze chiar partea 
de adevăr din cxmreotîa lui despre sincronism, 
ir.ieles a ni tei de trombă de apă ce se înaltă 
Intr-un anumit loc si tinde si se reverse Dretu- 
tindeni. eolizindu-si nivelul după principiul va
gelor comunica nte.

Tocmai atitudinea minimalizatoare fată de 
trecutul Doini istoric si cultural arborată 
pinâ la zeflemeaua stilistică in Istoria civi
lizației raaiăae maderac (..vechea cultură româ- 
po-sJavo-buantino-uirco-fanariocă". vol. III. D- 
ISt. : tocmai fiindcă scria : ..soer să dovedesc că 
a fi româneac nu înseamnă a fi frumos si că. mai 
mult derit atit. în cele mai multe cazuri soecifi- 
riutea este o formă a primitivității și a lipsei 
de artă*.  (..Mișcarea literară*,  nr. 42—43) ex
plică de ce. din primul moment, numeroși oameni 
de cultură au luat atitudine împotriva unei teo
rii ce. vrind să fundamenteze o nouă epocă lite
rară — realmente valoroasă — credea că trebuie 
să Înceapă prin a nega, pe un ton de afișată 
superioritate, toată tradiția culturală națională.

Pnma reolică masivă, deși ne mărturisit ca 
atare, a fost cursul hii Nicolae Iorga din 1929. 
(recent reeditat la ..Minerva*  cu o postfață de 
Mîhai Ungheanu). Roetul acestui curs devine 
clar din cuvintele : „Putem răspunde astăzi că 
nu a fost o singură mare mișcare intelectuală in 
Apus la care, aducind și noi o producție literară 
oarecare, să nu ne fi integrat intre nevoile noas
tre si sub apăsarea pe care am suferit-o. si de 
care trebuie să ținem seama. Am mers oas de 
pas cu dezvoltarea culturală generală a Europei" 
(Op. cit. ed. ..Minerva" p. 102). Astfel pusă pro
blema. în locul lamentațiilor devenite rituale (ne 
întimpină și îa G. rbrăileanu. al cărui Spirit cri
tic in cultura românească debutează cu fraza : 
„Poporul român, atit de bine înzestrat, n-a avut 
norocul și onoarea să contribuie la formarea civi
lizației europene" : sau la Camil Petrescu : ..La 
elaborarea culturii universale. dodotuJ românesc 
nu a luat parte pînă la începutul veacului 
acesta", (Universul literar, nr. 18. 20. IV. 1928) și 

in locul accepției lovinesciene a ideii de sincro
nism. se introduce o nouă perspectivă. Ceea ce 
trebuie demonstrat, si încerca să facă Iorea. era 
participarea noastră la „elaborarea civilizației 
enropenc**.  Nu numai ca „zid de apărare în fata 
năvălirilor" — cum se repeta pînă la saturație — 
ci In primul rind ca făuritori de valori al căror 
loc in „civilizația europeană" să nu mai poată 
fi negat.

După Iorga a venit rindul lui G. Călinescu să 
pună literatura română in halanță cu literatura 
universală, sore a ajunge la concluzia — afirmată 
Si demonstrată de el pentru prima oară — că 
„avem o strălucită literatură, de multi in vidra- 
bilă*.  Monumentala sa Istorie a literaturii ro
mâne de la origini pinâ in prezent poate fi pri
vită ca o sistematică reflectare a spiritului din 
csre reiese Istoria civilizației române moderne și 
o continuare a demonstrației lui N. Iorga din 
192fl. De faot. este piatra de hotar spre o nouă 
c»Kistiintă despre trecutul spiritual al ponorului 
român, la antipodul celei schițate de partizanii 
sincronismului înțeles ca o „legică" reflectare 
pasivă a curentelor de idei emanate din Occident 
și receptate prin „contagiune spirituală" și „imi
tație*

Direcția principală urmată de cercetările ulti
melor decenii a fost dominată de același spirit 
ce-i însuflețise De Iortza si De Călinescu : a do
vedi valoarea „in absolut*  — prin raportare la 
valorile uni versa!-recunoscu te — a culturii româ
nești din toate timpurile și a dovedi totodată că 
am reușit să fim rontemporani activi ai marilor 
curente culturale europene, nu numai din Occi
dent. ci Șl DIN SPAȚIUL SPIRITUAL RĂSĂRI
TEAN. Căci. duDă cel de-al doilea război mondial 
„civilizația europeană" a încetat să mai însemne 
exclusiv civilizația occidentală. „Europa" nu mai 
are — pentru noi — un „centru" — Occidentul, 
și o ..periferie" — lumea în care ne mișcăm noi. 
lumea supusă „legii sincronismului". Trei decenii 
d^ istorie revoluționară a plasat ponorul și cultura 
română Intr-un alt raport istoric si spiritual cu 
realitatea universală. Ne-am deorins să ne simțim 
parte din acel vast efort de făurire a unei noi 
orinduiri, unei noi culturi. în fond, unei noi uma
nități. Plasați astfel în epicentrul istoriei univer
sale. ne-am obișnuit ochiul să nu mai privească 
chiar si spre realitățile noastre dinspre Paris. 
Londra ori Berlin (cum. vrind-nevrînd, au făcut 
mai toti intelectualii din trecut formați în cen
tre străine), ci. dimpotrivă, să privim universul 
dir. locul unde ne aflăm pe harta geografică, isto
rică si culturală a lumii. Nu e vorba să ne eri
jăm în „centrul lumii", dar a venit momentul să 
luăm cunoștință de niște realități ne lingă care 
trecuserăm cu ochii pe jumătate închiși.
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florența 
albii

Malul celălalt
Minune( năluca I 
bunt eu cnemată, 
mai cneama in vreun nor privighetoarea I 
Ce forma ia norul trecind, 
ce cuioare e norul I

închide ochii, ascultă chemarea, 
toate chemările.
Pnvignetori, 
Verne verilor...

Aștept acolo unde trece podul, 
unde vin drumeții de dincolo.
Plătesc vama 
intoarcerii sau ducerii — 
privighetoarea cheamă 
pe malul celălalt

și dincolo trecind 
auzi in urmă 
chemările, chemarea 
pe malul celălalt

Ierburi de leac
Pii-pi|, umbra prin iarbă, 
prin cimbrișorul, prin tunătoarea, 
ierburi de leac 
slinfite de moarte.

încolo, toate tunt toropite, 
livezile, viile, sălbăticiunea, 
pietrele, vitele, norii, 
sunetul cind sună talanga.

Mișună numai fluturii, culegătoarele 
mierei, polenului, 
purtătoare orrandei ;
subfiri întruchipările amiezii 
încărcate cu danii.

In urma lor 
piș-piș, umbra prin iarbă, 
cind coasă, 
cind mină binevoitoare.

Femeile, apele
Femeile, apele.
Ele iși sunt totdeauna aproape.
Spală rufe, tăilăsuiesc, 
lai*  copiii
ii strigă de pe un mal pe altoi,
ii cresc mari ; 
între bmp, malurile se schimbă, 
m mută curenți'e
vin apele mari, seocâ râala, 
acest W de a i*bâ*i*  
al femeilor, apei ac.

Ele trec împreună spre o mare necanasartă, 
femei, ape curgătoare 
se depărtează intre maluri

și alte femei, alte ape râmin 
să bată rufele albe-ntre pietre, 
să spele copiii, să tâifâsuiască, 
in timp ce malurile se schimbă, 
se schimbă curenții 
și podurile trec de pe un mal pe oltul 
călători, călătoriile lumii.

Viile-n floare
Există un drum al soarelui mult, 
al vintului darnic, 
al pajiștei norilor păsărilor - 
totul fără măsură.
Totul, mărite I Și viile*n  floare 
la vremea cind însuși vinul 
se tulburâ-n butii 
îndrăgostit ;
totul, mărite I 
Există un drum intre dealuri, 
morgane unduitoare, 
albastru pilpiitor 
și un cuc amintindu-te ție.

Te tulburi in vasele sigure, 
in formele date, 
iubind in neant — 
vremea viței in floare.

A n noaptea aceea, cind s-a întors din 
IRîmnic, M. nu a dormit acasă. S-a dm 

la sediu și, găsindu-1 pe acolo pe Me- 
lianu i-a spus să plece. „Dați dispozi
ție, l-a întrebat acesta ?“ „Dau". A ră

mas să facă el de gardă in locul lui toată noap
tea. A dat drumul Ia radio asculți nd atent pro
gramul postului numărul 1. pină la sfîrșit. Pe 
urmă a Început să miște scala in toate direcțiile, 
schlmblnd lungimile de undă fără nici un gind. 
Pe la două a prins Monte-Cario și ascultînd, 
dar neințelegind nimic. i-a părut rău că n-a în
vățat mai mult și mai bine franceza. își aminti 
de tinerețea lui. și nu numai a lui. de zilele 
,-pîinii". cind o pline costa o zi și el trebuia să 
se scoale dis de dimineață ca să aibă ce minca 
noaptea tirrin. Avea 15 ani cind in iarna aceea 
a văzut pentru prima oară ningind cu fulgii 
roșii in curtea fabricii. Atunci murise Benia
min. cum mor. oamenii mici, ne importanți. fărl 
zșomoc. fără suspine și lacrimi de femeie in jtn. 
Beniamin ar fi vrut să ajungă maistru, dar anii 
aceia și cei ce au urmat i-au scurtat zilele, lip
si ndu-1 de viață. Lunea, marțea, joia, sîmbăta 
șî duminica se șterseseră din calendarul lu. 
Pentru M, miercurile și vinerile își înmul
țiseră orele, minutele, secundele și el le aduna 
acum ca să socotească cit a trăit și de ce. îi pă
rea rău că a îmbătrînlt atit de repede, pentru
că avea doar 51 de ani și doar el știa că trăise 
mai mulți fără nici o bucurie. M. stătea in fata 
aparatului de radio cu capul In mi ini și fuma, 
fuma fără să știe, doar pentru că miinile li tre
murau și-și luau singure țigările din pachet, 
aprinzi ndu-le. își aminti deodată de Cati. fata 
pe care nici nu o văzuse, era o noapte de hoți, 
atunci cind o auzise vorbind, și pe care poate 
o xubiae. cum iubești cite o fată in via. o fată 
pa or» *tq o cunoăti. dar ai răiut-o cine șt>» 
nd trec nd pe Ungă tine. își aminti de ea si 
zimbl anilor <Lb noaptea aceea neagră <te
tot. etod ctata: o au nor aoptxndu-i amrif Se 
r.dfcă de pe acaun. Xa ma*  avaa bgârL Trecu 
d-ntr-«in birou mxr-a_ni2 MbadBă ® arările <l“ 
acumtere. Ița ficu țigări grnatf <±-- nir ea 
iama, pe front— aminrin.lt ae oda nan ea « 
apă prin aea de canale, năvăhnd de pp<r xx. 
a^artre. galbene, tulburi, tnreșosate saa al» si 
limpezi după timpul prin care rtpaser j larg $i 
adine inUmpUtrile. Scutură <kn cap N «e <taee 
la chiuvetă Se spălă pe față H •*  Crise
tare șt se auzi rfadod) ră amzct.r.Ie dkm *aa  
* noaptea umblă ca strigoii prm eapetete po*-i  
ale oamenilor fără somn. Deoetate lereastra. 
Aerul rece de toamnă tinde ii &am ia
odu ea o hxmină puternică, aproape *3*  Se fi
rea <fcm*neatâ.  iar eL coral se vedea ca • e«ta»- 
dă prin fum de țigară afc aB—îna. B aar. ne 
portar tn*nd  Ia cămăruța H *-i  dăAs tetetar*.  
Portarul veni repede, fafifirl-wta i pe*e  perva
zul ferestrei patru -Mlrtae*! ”-

— MulKsneae. Se face trrmnt

DE TOAMNĂ

poartă plasă de - ~ < d*=  = ea*  ia 
•finite cana oraonl ctaâ et as at
este. mâcuram cnevs ssa» de sa*  ar^-
apaU a satntaxL ne dtaor. '■> ~ om * TfaT t 
ei cald *-  «d. ne ataatccr^re. aters ar sa M- 
mim «rtvectai si no« Se jiedL

— Luna are colțuL. cihî... lăsat in jos... cihî... 
așa că vine și ploaie— cihî... spuse portarul.

— Atunci e bine.
— Asta așa e... cihi-cihi... tov. secretar... cihî... 

că trebe vezi... ci hi.. mneata și fără ploaie.. 
cihi-cihi-cihL M. □ asculta, dind din cap așa 
cum observase că fac țăranii cind vorbesc de 
timp. De cind venise aici, in Bărăganul ăsta, 
și venise de șase luni. învățase să-i înțeleagă 
puțin. La Început i-a fost mai greu, pentru că 
li lipsea liniștea calculată a lor cind vorbesc și 
nu se stăpinea. Lui U plăceau căile drepte, neo
colite. străzile orașului în care se născuse șl 
trăise pină atunci. Mintea și-o organizase la 
fel. Țăranilor de aict și poate nu numai de-aici, 
le plăceau scurtăturile, sucelile. vorbele in doi. 
trei, patru cel mult, peri : ulițele Întortocheate 
și Întunecoase pe care cuvintele lunecă Încet, 
prudente, gata aricind să fie oprite și ascunse 
după gard. Doar e mai greu să explici primele 
noțiuni, de ce e -a" șl unu și cu unu fac doi 
(de ce nu patru ?L dedlt să vorbești despre Vol
taire.

Odată, „lămurind” (M. se ferea chiar și în 
discuțiile intime de acest cuvine), totuși ..lămu
rind**  un țăran să intre in colectivă, a venit fi
rește vorba de înainte. Adică, spunea țăranul, 
cum era Înainte, era. dar muncind p&mintul

«a* *qobb * * bw tr-
ol *a n*a a^M*Ooa***. aa

iulian neacșu
\_____________________y
luam. Boierul avea pămîntul. Era al Iui. Țăra
nul nu era răuvoitor sau altceva, dar se îndîr- 
Jiae.

— Ba nu-ti da nimic, față de ce lua el.
— Ba da.
— Ba nu.
— Ba da.

ni i hai 
pelin

\___________ )
xaanmci tirzii, firi *â-si  Încurce «tăplnll. care, 
dealtfel, aveau grijă lă-și însemne prăsila dobi
toacelor — păsările oe labă sj rimâtorii La ure
chile ble® — cu semne moștenite din moși-stră- 

n recunoacute ca atare in sat. Furtunile, ci- 
‘■eodată. ae ctimeau din senin : o scamă de nor. 
abca Minjenmd privirea, creștea întunecat si vi
foros pecie baltă. întocmai ca pădurea răsărită 
cintr-o perie aruncată de un făt-frumos peste 
umăr, irur-o poveste de necrezut. Alteori, vin tu- 
nle dinspre miază-noapte. o© in tind u -se in făp
tura de apă risipită a bălții, împingeau valul cu 
putere io re sleaul îndepărtat al Danubiului și nu 
o dată și Leonte Gavrilescu. și Milieu Tița, înso
țiți uneori de un nea Fănică atoateștiutor. al că
rui nume de familie mă îndărătnicesc sâ nu-1 
aștern printre aceste rinduri. tot ca Intr-o po
veste de necrezut, s-au trezit cu dubele de uscat. 
St cine poate uita primăverile fabuloase, st^tor- 
naste in amintire de bătaia bezmetică a crapi
lor, de pe Cravița, de pe Florin ta, de pe 
Steanța f—

Șl așa o oră, două, toată discuția se ducea 
intre nu și da, fără sens, pînă cind M. și-a adus 
aminte. L-a trimis pe țăran să aducă un știulete 
de porumb. A adus doi, să aleagă „dom’“ se
cretar. M. a luat știuletele si l-a pus pe 
masă, la mijloc. Pe urmă i-a zis :

— Puneai un bob de porumb in pămînt.
— Puneam.
— Ieșea un știulete.
— Și doi ieșea.
— Unul să zicem.
— Ieșea și unul.
— Dumneata luai un bob și cel cu pămîntul 

restul boabelor, este ?
— Asta, zicea țăranul mirindu-se, asta nu știu.
— Și era drept ?
— Eu n-am zis că era drept. Eu nu mă trec.
Și iar o lua de Ia capăt căutînd mereu și me

reu argumente, tăind un măr în două ca să arate 
cum se împarte, spărgînd nuci ca să le arate 
deosebirea dintre miez și coajă și atîtea altele.

îi spuse portarului să se ducă în cămăruță, că 
vede că e răcit bine. Pe urmă închise fereastra 
și trase perdelele. Se așeză pe scaun și așteptă 
să se facă dimineață. Soarele sărise pe cer ca 
un ban la rișca, scinteind. Cînd raza de soare 
cea mai lungă atinse scrumiera de pe masă. M. 
se ridică și ceru legătura cu Bucureștii. Pină 
cind 1 se dădu, se plimbă nervos prin cameră, 
gîndindu-se la ce va spune. Telefonul sună.

— Ak> ! Aveți legătura.
— Alo ! Da. Bună dimineața- Da, m-am scu

lat acum și trebuie să vă anunț ceva...
— Alo 1 Ce-ați spus ? Se aude prost. Știți ? 

Ce știți ? V-a telefonat ? Nu înțeleg. Cine ? 
Aaa... Cireș ?... Sigur. Atunci știți, ce să mai 
spun. Nu m-am putut stăpîni. Cum ? Beat ?...

— ...Aaa, Cireș. Bine, aștept. Citeva minute 
M. ascultă cu atenție. Bine, bine, aștept. Mul
țumesc. Noroc.

Puse receptorul în furcă șl izbi cu pumnul In 
masă. își aprinse o țigară, a cita ? Ridică recep
torul și ceru din nou Bucureștii, un alt număr.

— Bună.
— S-a întîmplat ceva, Mihai ?
— De ce, dragă ? Ți-am spus numai bună di

mineața.
— Bună, Mlhal. La voi e soare ?
— Da, e soare, sînt și vrăbii, ele ciripesc, 

Mina.
— Și aici e soare, Mihai, dar vrăbii... Vrei să 

vin la tine ?
— Nu, Mina, nu.
— Ți-e teamă că află ?
— Nu. Nu mi-e. Ai grijă de copil.
— Bine, Mihai. La revedere.
— La revedere, Mina.
M. stinse țigara în scrumieră șl se gîndi 

la soția iul, la ce ar face ea dacă ar afla de 
Mina. Se hotări să divorțeze cît mai repede, 
fără explicații, așa cum trebuia s-o facă la în
ceput, din primul an. Trase perdelele și in ca
meră izbucni o lumină albă și catifelată ca lap
tele. Pe poartă intra încet, claxonînd, mașina 
primului secretar și M. se întrebă, pentru 
a cita oară pînă acum, de unde aflase atit de 
repede Cireș de cele întîmplate în Rîmnic și 
de ce ?

Alături. Leonte Gavrilescu pășește cu nădej
de pe acest pămint nou. din care plugul răstoar
nă, odată cu brazda, cochilii de melci și valve 
de scoici dintr-o virată mai veche a locului. E 
un bărbat clădit fără zgîrcenie, e înalt, deșirat 
și unul din ochii lui limpezi pare mult mai des
chis decît celălalt asupra rinduielilor lumii, ca 
și cum chiar s-ar fi născut acest om ca să poa
tă privi, ridicat în picioare pe dubă, peste tres
tiile de odinioară șl. in același timp, să scruteze 
cu un spor fără seamăn zarea lor înșelătoare si 
tulbure. Dar trestiile de odinioară nu mai sînt, 
balta Nedeii și-a tras o parte din ape in Dunăre 
și o altă parte din a be în balta Bistre tul ui si sute 
de hectare din marginea Măceșului de Jos au 
fost, de clțiva ani numai, im o inse în calea mar
șului triumfal al plusului. Și pămîntul acesta, 
ci nd va fund de baltă, rodește astăzi altceva decît 
papură. O realitate geografică. In aparentă de 
acrim ti t. s-a dovedit a fi mai puțin implacabilă 
decs: credeau oameoit De fapt, oamenii insisi. 
aid. la Măceșul de Jos. au reinterprecat cu cu
raj o convenție mai veche de-a lor eu natura si 
au crezul de cuviință că sub soarete acestei lumi 
se poate trăi șl altfel dedt răbdător si pasiv. Si 
rodul opțiunii lor ferme, acum, in această toam
nă de poveste, face să geamă din toate Încheie
turile lor hambarele mari ale satului.

însă, ceva din rostirea domoală a lui Leonte 
Gavrilescu. oricum, ne reține atenția : Intre via
ta pe care a dus-o si viața pe care o duce. Leon
te Gavrilescu. măcegean de va2ă. din tată în fiu. 
așează imaginea terifiantă a unei lumi lacustre 
rămasă nu demult pe uscat, coșmarul forfotitor 
al racilor și al peștilor agonizînd pe un fund de 
baltă de pe care s-au retras apele, declinul unei 
lumi rodind cu o noimă ale cărei dedesubturi 
scăpau înțelegerii oamenilor. O imagine terifian
tă. un coșmar, un declin care s-au vrut prețul 
inevitabil al pătrunderii pămînturilor noi din 
coasta Măceșului de Jos intr-o nouă virată, mai 
rodnică, mal fertilă, mal Înțeleasă de oamenii 
care ară ogorul si—1 seamănă, pentru a-1 culege 
intr-o toamnă sustrasă inchietudinilor de odini
oară. Pînă și faptul că lumea de altădată a băl
ților trece lent in legendă îsî are o noimă a lui, 
deplin explicabilă și. deci, omenească. Pentru că 
este cît se poate de firesc să îngropăm la rădă
cina belșugului acestei toamne aroma indicibilă 
a unui regret Altfel nu se poate si Leonte Ga
vrilescu este unul dintre oamenii care știu că 
altfel nu se poate... Povestea meșterului Manole. 
crede el laolaltă cu noi, nu se învață citind-o în 
manuale, ea stăruie în singele nostru...

teatru
„Sinziana 

și Pepelea"
Filmul

pentru tineret „Hindenburg"

1 OC
TO

M
BR

IE
 197

7

în premieră la Teatrul de Stat din 
Sibiu, spectacolul ,.Sinziana și Pepe
lea" după piesa lui Vasile Aîecsandri 
este. înainte de toate, un ..spectacol de 
autor". în versiunea scenică a Iui Ser
giu Savin textul a suferit anumite mo
dificări cu intenția de a pune in va
loare nu atit valenței® acestei vechi 
și grațioase (încă) feerii, cit mai alea 
o idee de spectacol. Fără a deveni de 
nerecunoscut, piesa lui V. Alecsandri. 
purgată de sugestiile și aluziile astăzi 
greu lizibile precum șî de acele lun
gimi epice nesemnificative pentru gus
tul modern, este un instrument elastic 
cu ajutorul căruia regizorul Sergiu 
Savin mobilizează o trupă d® actori pu
țin solicitată Intr-un experiment dina
mic și novator. Sint astfel introduse ac
cente noi, dintre care unele exprlmlnd 
adecvarea la caracterul metafizic al 
feeriei și care, aplicate cu discernă
mânt. creează un continuu transfer de 
norme și posibilități. Un exemplu II 
constituie și scena în care sora Zmeu
lui, vrind să-1 înlăture pe Pepelea, ia 
înfățișarea Sînzianei ; regizorul deta
liază întîmplarea, repetind același text 
de două ori prin intermediu] adevă
ratei Sînziene. și o dată prin Sin
ziana — Muma Pădurii care reu
șește să fure fluierul fermecat, sim
pla modificare a ritmului vorbirii reve- 
lind misterul fascinant al dedublării. 
In fapt, ceea ce inițiază aceste accente 
sînt cîteva complexe de situații care au 
rolul să susțină tensiunea reprezenta
ției într-o largă gamă de potențialități, 
de la feerie la comedia bufă, utlllzînd 
farsa si grotescul ffrumoasa scenă a în- 
morm’n^ăril Zmeului care amintește de 
viziunile lui Bosch), rezumînd. o apli
care programatică a raportului dintre 
text si pretext, a jocului deci, care se 
refuză imobilismului schemei. Mal pu

țin Interesant. rnaH*  _fti 
ceea pe pini a&r» fsatoe «

Distribuția, meriiarie șuxrt se 
remarcă prin eăamrf oe a se Mtacsa 
viziunii propuse- ritaaaks! afcrt ore 
pretinde de flecare o aoua adec
vare. Reprezentări vi pentru dear rerf 
spectacolului sini Nae Ftoo-Aolen_ ta 
rolul lai Papură. Dan Torltota !s raM 
lui Pepelea. Anca Necakr-Mirra ftaa. 
o remarcabilă artriță tatmrtalpmd a_ri 
Zina Codrului. Ion Botenndrt ia rotai 
Zmeului prostănac și pflncăre;. Geral
dine Basarab — Sinziana. Apm ruptu
rile Plrlea—LArastă representațl de 
Mircea Hindoreanu ri Rada Baca-ah. 
Păcală și TlndaU — Mărim Wtfi * leu 
Ghișe. Bun. de asemenea. Xteotae Că
lugărița Intr-an rol de mici anverguri. 
Crivățul. Demn de semnalat ni se pare 
că actorii menționați precum p cei
lalți sînt o prezență permanentă - 
spectacol, participind «Erect saa indi
rect la Întreaga desfigurare a pteseL 

în concepția hjj Petru Vt^rtevi 
creatorul scenografiei si al costumelor 
montarea capătă un plus de culoare ■! 
expresivitate. Scenograful nu se mul
țumește să ofere simple caracterizări ale 
personajelor prin costum, el virează si 
exprime situații, asa cum se Intimpli In 
cazul lui Păcală și Tlndală. politicienii 
abili de la curtea Iul Papură Vodă care 
apar In prima parte legați printr-o 
flșie de material asemeni unui perao- 
naj cu două caoete. pentru e» In partea 
a doua, cînd dispare sentimentul de si
guranță care li unea, sâ redevină au
tonomi.

La a trelzecea aniversare de la Inau
gurarea sa. Teatrul din Sibiu prezintă 
o bună carte de vizită.

Valentin Dumitrescu

cEfie. a ereof «b dna regteo» ului Dan 
P.La m personal in care s-au reeăs:t

tjic'Jii: - f jsm » —Mt* care ae aoro- 
dbt ca căldră ana crtse aaear. de 
(a htf. de staapltnăe tor

~ re» Mr-rm De- 
oetaue — a ev Fremml seatra eei

tal ar-_a rmoetatea ro-
BEMexăr! 3TL3 a^eaoe-uAea s adevă
rul oer«oca«*iar. tkwrl krtatnaet. 

k acres^bte In acela* Umo. 
De aJtfe? artrita Tara Va*teica a d«-
tga! Preaaml de interarrtare feoiinină 
r-r_:ru rota! — ormnnal — din acest 
fibn Premial aer^rc «el mai intere
sant mbiert a fo*  obtinut de -Zidari
— regia Constantia VaenL scenariul 
Ccmacbe Crobntax-n * Dumitru Carabât
— aflat ha oolul ooos. intr-un fel. sim- 
pl:tădi novesiirii din „Cwrsa“. aid 
rete vorba de un caz-flmită. autnclaus- 
traren unui tînăr comunist pentru a 
toări In ilegalitate ziarul -România 
Liberă” — sacrificiu consimțit In nu- 
mrle unei cauze nobile. însă si aici 
veridicitatea naște emoția, nu art’ficlul 
regizoral, autenticitatea a cucerit spec
tatorii. iar nu sxjedaculnsul. Mlrcea 
Diaeona a însemnat In festival de două 
ori ..Filip cel ban” : Intll. tlnărul ac
tor nu si-a desmintlt talentul — a cis- 
t’vM Premial nentru cea mai bună In
terpretare masculină — șl. in conse-

Mdxăileara l-Cursa”. _Filin cel buni. 
lo*Lf  Demian f_ZiduH Dinu Tănase 
0 î“toarrerea hii Magellan-! sau Călin 
Ghibw (_$**•  zilei. Diferentele foar
te mici da voturi demonstrează că. îna
intea oricărei ierarhii, avem o scoală ex
celentă de ooeratori. La fel de ereu a 
fost de stabilit un singur cistieătoc al 
Premiala! neutru cea mal bană muzică 
de film : Camelia Tiuia — partitura 
filmului ..Zidul”. în fine. Cel mal bu° 
dara ai rotar a fost semnat de Ea ren 
Gfaeorzhiu. .-Acolo unde m nasc curcu
bee” — o clină de emoție ..De viu", 
surnrinsă în locuri a căror înfățișare 
este schimbată fundamental de tinerii
constructori ai zilelor noastre.

Dorim ca palmaresul edițiilor urmă
toare sfi cuorindă cit mal multe nume 
no! sl să reflecte cel puțin ar*»i<»«l  nivel 
calitativ ca acela demonstrat de noua 
generație de cineast! Ia acest festival.

Paul Silvestru

Contele von Zeppelin nu intenționase 
ca diri iabilul construit de el să devi
nă asa cum era considerat In Germa
nia si In întreaga lume, .-simbolul pu
terii naziste”. Dar Gestapoul si Hitler 
au făcut din acest mii loc de transport, 
care a concurat in acea vreme vasul 
Titanic, un miiloc de orooagandă po
litică. Ceea ce Hitler ținea să demon
streze — că în Germania nu există o- 
DOEtie oolitică. nu există Rez:stentă 
sau atitudine Dotrivnică dictaturii sale 
— a fo*  infirmat orin Dresunusul act 
de sabotai ce a dus la distrugerea di
ri tabilu'u: Hindentrirg In urma obișnui
tei tale curse de transport de pasageri. 
Pre’.iz-Lakehursi. Traversarea oceanu
lui peri neiiile unei călătorii agitate si 
încărcate de tensiune, atmosfera de 
lusneace in care se urmăresc gesturile 
fiecărui Dasaser si in care fiecare pa
ta ser este un suspect au mai fost spe
culate de film. Cazul traffte a! ultimei 
călătorii Întreprinse de dirilabllul 
Hindenburc a fost punctul de plecare 
al filmu’ui Hlndcnhurz realizat de re
gizorul american Robert Wise.

Doamna Rauch din statul Milwaukee 
are viziuni asa că face nronosticuri 
exacte : ..Bette Davis va luca în fil
mul X. lordul Y nu se va căsători cu 
doamna Z“. etc. Printre viziuni o are 
si De aceea a distrucerii d:ri1abi]ului. 
Posedată de oretentille ei profetice a- 
nuntă si reușește să alerteze ambasada 
Germaniei, aooi Intreeul guvern. De Ia 
o scrisoare aparent neînsemnată ' — 
scrisoarea unei nebune — inceoe acțiu
nea filmului. Căpitanul Franz Ritter 
(impecabilul actor, atit de bine cunos
cut nouă. George C. Scott) un om cu 
experiență si de o indiscutabilă ones
titate. capătă sarcina de a asigura 

securitatea zborului amenințat de pro
feție. Dar încrederea ce i se acordă e 
dublată de prezența unul reprezentant 
al Gestapoului in cabină. Depistarea 
eventualului sabotor susține intreeul 
film. Scenele se succed urmărind pa
sagerii relațiile conventionale, de si
tuație. dintre ei. micile lor interese 
personale, soorlnd tensiunea nas dună 
Dâ£. Boerth. pilot de zbor, tînăr hitle- 
nst care se ocunase cu conducerea or
ganizației ..Tinărul hitlerist" e bănu't. 
aooi demascat de Ritter. în acest mo
ment acțiunea se răstoarnă. Sabotorul 
cere aiutoru] celui ce asigura securita
tea zborului, căci amlndoi erau împo
triva puterii naziste. împotriva Gesta
poului și a drumului sin geros pe care 
apucase Germania. Mici incidente com
plică desfășurarea filmului neimbosă- 
tind cu nimic ideea centrală. Profeția 
nebunei din Milwaukee se impTnește, 
focul exploziei bombei strecurate in 
nînza ..balenei zburătoare" în care 
Franz Ritter se simțise ca un nou 
Iona. mistuie vieți dar mistuie și pre
tenția de ..simbol al hitlerismului". 

între informația exactă și ficțiune, 
filmul Iul Wise păstrează atenția și 
curiozitatea spectatorului. îi transmite 
chiar idei si probleme morale intere
sante dar zona în care el se desfășoa
ră este aceea de nlat’tudine sl nimic 
novator. Fără prezenta lui George C. 
Scott si a celebrei vedete Anne 
Bancroft filmul n-ar fi avut n:ci măcar 
personale suflctent conturate. Senzația 
de ..informație de ziar", intenționată 
desieur. este orea accentuată si dimi
nuează drama propriu-zisă.

Corina Cristea
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Radu Andriescu, elevul !n clasa a LX-a la U- 

ceul Internat din Iași, deși a mai tipărit anal 
acesta clteva poexii In „Convorbiri literare”, M 
poate considera incA un fericit debutant- La cei 
15 ani, abia ieșit din crisalida aburoasă, fan
tastica a copilăriei, atit de fragedul poet con
templă lumea cu o gravitate interogativ*  neo
bișnuită pentru vlrsta Itri, dar care ei te proprie 
naturii luminoase, universale a talentului. Radu 
Andriescu, oricare iți va fi destinul literar, ani 
iți urăm din această pagină să ți-1 iubești, căci 
numai astfel ți-l vei Împlini 1

Dan Laurenfiu

Flamingo
Alunecind prin nori coboorâ 

un flamingo-a ici 
cu aripi lungi scăldate-n pene roz 
sâ te ajute-n lumea lui să iți ridici 
leagănul de fier, nesigurul tău loz,

Se-nalță leagănul lăsind să codă 
sub farfuria lui adincă și lucioasă 
batiste negre-n falnica grămadă 
de frunze verzi, cu gura-n frigul verii scoasă.

Pe aripile păsării din cerurile-ntinse 
s-a prins și cel ce poze verzi cu degetul 

arată.
și voi cei trași din dealurile-n 

cercuri prinse, 
roți mari lâsate-n vînt, frumoase altă dată.

V-ați prins ca pana roz 
scăldată-n uscăciune 

și-oțl strins in gheară gitul
păsării din soare 

stingind încet firavul ei tăciune 
în noaptea grea cu umbră și răcoare.

Frumosul nimb al negrelor gindiri 
legați pe trupul păsării, curat dar muritor 
ce zboară sus, in căutare de ieșiri 
din propriu-i corp, al lumii,

ca un bătrln alergător.

Melc sub stele
Cîntlnd sub stropi ușori ,de ploaie 
în graiul lui de melc molatec șl tăcut, 
pe firele de iarbă pieptul își îndoaie, 
lovește-ușor cu mina-al apei moale lut.

Pe straturi lungi de fieri ișl cară 
trupul umed, în noapte îmbibat, 
lăsind cărări ce vor să pară 
alei lucioase pe care umbrele se-a bat

Cu mina lungă ca un obelisc 
își caută-n parcul risipit sub stele 
un frate aruncat pe albul disc 
al lunii, din gropi so pate-n 

a grădinii piele.

Dar noaptea-și lasă calul negru și ușor 
să pască-n parc sub umbre de stejari 
gunoiul clipelor de soare, iar largul cor 
al stelelor vibrează-n stropii ploii, rari.

Iar melcul, prins în golul nepăsării, 
se tirrie spre focul soarelui, de sus, 
și cei ce arde jos din pieptul lui 

in zidul zării, 
pînă-n rîvnitul, galbenul apus.

Călătorie
Apa caldă cu fața lucioasă 
aruncă stincii din abisuri scoasa 
o haină verde cu dantelă albă 
ce se topește-ncet pe silueta-i caldă.

Încep să-not spre ea 
lăsind in urmă triste

prin valuri 
maluri.

f radio

I J

Ajuns aici pe virful rotunjit 
privesc in jur oceanul liniștit

Imi fac din stinca de tub mine masă 
șî-nghit tot ce tăcerea-mi lasă;
e muzica cea mai de preț și rache 
de core-aveam demult atrta sete.

Gnd cerul luna o coboară 
îmi foc din ape pătură ușoară 
și-ndrept corabia mea de oase 
prin valuri negre și pufoase.

Mă prind in dans cu b'înxi delfini 
și ca in nor de aburi fini 
mă-m prostii peste tot in ape 
iar rniiniior in mil le spun sâ sape.

La răsărit din casa mea cea nouă 
privesc cwr code peste oiae rouă 
și mă gmdesc Io oralul prâtiut 
de zieibet și căldura pârâs-L.

Dar el veghează la marginea gîndulul 
In fereastra cu ghirlande mari
De fragede visuri

Dar ei veghează ka marginea gindului

*
* 4

Vezi pridraral acesta
pe căra se lasă in fiecare toamnă 
vița de vie sub povara ciorchini>of,

Vezi pădurile acestea 
care țin in leogăn de doină 
toate oodriifle cerului.

Vezi cărArile ocesiea
pe core hteina soa-e'ul code dreaptă 
și Brazii*  și lanurile și orașele 
șa oaaan*  oceștăa mmwrațj fi veți f

Arâi aripile *ee  bat fibere.

*
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Fereastra patriei
La marginea gîndulul 
înfloresc trandafirii
Cuprinși de albastra taina 
Rămîn aici neclintiți
Au venit vinturi și ploi
Amăgitoare raze și umbrele stelare

Desene de MM Tepa

Lucia Sturdza
Bulandra

ki iernile cind ț&ranfi ne do*ra
Visează cu ochii deschiși iermderaa a*hc  
Ce țme in liniști teeitote p rad 
Perpetua trecere in anotiMpari

Vin zile și nopți de veghe, de tonă 
Brațe puternice atioesc peste te Mep 
Ce cheamă dm svi araez4«
Tihna bfindo a foadm cred

k ieritfie. când tarate ne dorm 
Frwten p nenea că oro- pete gâedwi 
S-ateateâ m prag ao«6 de pnwnmri 
Ged poteetJ » uceoe feresc rad crtec

pe versanțiî memoriei, poartă nimb. 
Aminia, suflet desconspirat, arde primăvara, 

și-i crud 
orașul.
Minunea ipuzește gura fiecărei fîntini. 
Soare de zi cu soare.
Urmărește-mi Aminia drumul

prin ploaia de anotimpuri 
și kxto-mi intenția de a aștepta zorii.
Altfel codeau in copilărie ploile de vară, 

cele de 
broaște si pe nimeni n-aș putea convinge 
ocum, câ totul pornește de la un fir de nisip.

De
$i iată de ce ne lertim unii altora
• chinul de a fi

AAădaiâ puteam sparge oglinda
numai cu privirea, 

ori tai palmă puteam ascunde chinul
unei lumi. 

Vmdeecrtă de donai, de spusele inimii, la 
ce-»' se*vesta  limpezimea dintre ieri ți ari. 
Arce împrejurul nopții 6 super-novă. 
Mă btfCXM ?
►fio luindu-mâ mie nu pot fi pedepsită, 
traaraa poate fi un bun comun, nicidecum 

o premiză 
a efanari.
Dt-id ■uAatadtd o scinteie vom fi in stare să 

n-o mutilăm ?

maHus
pet.i*eseu

O poezie evident livresc*  scrie deocamdată 
Marius Petrescu, spirit cultivat, ispitit de pli- 
n*tatea  unor rostiri românești ale străvechimil. 
Cfnd ritualul somnolent al cuvintelor va fi vio
lentat de trăiri existențiale profunde, tfnărul 
poet va deveni, sintem siguri, un autor re
marcabil.

Cezar Ivănescu

1—— -1---------L- io—s-a k. S

Se notta «fin otMto fiend o*  ramă 
Pammtsd M-ncmge In bne de ce i 
le ochhd de rouă se ^d ea-e <n

»e mtf >d 
In strigăt de mugw-i

Se-nginâ peta «■« ras- ce ofce
De-atto ni p tn—ae pâe'ted
In hora do raze piwete m ci tec.

sikia 
eerbu

Tlnăra debutantă Silvia Cerbo (pa tare mi-a 
rcccmandat-o căi durei poeta Ileana Mălăndaiu) 
ic află la primele ei versori. De sânt ari foarte

1-toarce-te la sapa de lemn a iubirii 
S-a limpezit păm intui parc-ar fi o lumină 
Toarce singuratecă pe vetre hjna 
Doar noi datinindu-ne
îmbrățișați in pustie nu ne mai vrem temple 
Os ca o*  ne pirnem Io încercare puterile 
Doar od-3 kb md-atimpinâ cu seară.
Dorm ?

le*  fintM ea izvoare pe suflet 
M-eaa teamă și dor de-o minune 
V-o-ie de-o iahinț aștepțindu-«e 
Tocmea mea. unde ești 1

e
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Dm seated tău m-on trezit srâgurâ 
Stăpâne
VorbM oâiMo decora primejdie 
Nemo Ițpmdu-te decR
lub<M ooraeara 
Legați prwi doruri 
paznic fugind intre uitare și noi.
Din sfleRiJ tâu m-am trezit singură

Ferestrele mișunau prin odaie a floare 
Incâ mă mai rugam să nu vină ceața 
Sâ te moi pat alege odată
A*âtind  tuturor dragelor mele lucruri 
Cum se termrnâ somnul.

4 e
Te plîngi de umbră
Ca fi cum m-ai fi dus la izvoare
Și m-ar fi stins
Umbli însoțitor de lumină
Pregătindu-mi tristețe 
Privindu-mă doar in apropierea fructelor 
Și-a toamnei 
închis în ger.
Cu zăpezi torturate pe buze 
întemeietor al sufletului 
Curgînd spre iubire.

Ștefan. Vodă 
în Valea Plîngerii 

— baladă — 
1476...

prto ndaie a floare" «A. mm alea..., -arte pri
măvara 1 p-l end ere im. Sc itev wfim 
p«Bfln*e al edrrinid fitdL Pe rara, cred. 
Savin Carte a va acria-

Grigore Hagiu

De suflet
Nu moi e decR seară. 
As văzut a Mei ziua de ieri. 
Neliniștea și ochii.
Milne, poate mi ine, împlinind sorții.

voi desena 
surprinzătorul meu are
Sen îmbăta-s-au lingă ploi, dorul de-a crește 
dorul oe-a-nrkxi. intunencui

de dincolo de porț*.  
de dincolo de speranță, de-ocola unde nu 
Lpsesc cuvintele demodate, eu in locul oglinzii, 

tăcînd. 
Urmele lăsate de timp

Țară, 
mindru luminînd, 
brazda 
ți-a fost răstignită, 
și poarta 
culcată-n drum, 
și fîntina 
risipită... ! 
in lumini 
mindrită, Țară, 
cine-ți paște 
ghinda nouă 
cine-ți suflâ-n 
candelă 
fi-ți bea 
nenuntita rouă... • 
Țară, 
luminare mîndră, 
heruvimi 
am descintit 
să-ți aline 
tihna stoarsă 
și hotarul 
siluit I 
Insmeritu-m-om 
în glas cu ei 
dupre zarea 
cea sfîntată, 
plins-am toți 
la răsărit 
ca rana 
să-ți fie luată I 
De din lavre 
să se-cudă 
oasele 
de voievozi 
cum prin mîzga 
necredinței 
osindescu-l 
pe Irozi I 
O răscruce 
de roiri 
m-a inconvoiat 
pe brazdă 
șl cămașa 
de pe mine 
a-nceput, 
șiroi, să ardă, 
Orbind 
de strâluminare 
luminam cu 
fruntea n beznă, 
peste ape 
mă-ntorceam, 
sortit
cu aripi la gleznă... 
Am pășit 
din tindă-n tindă 
in suflet 
s-onin răbdarea, 
să strig pacea 
pe la porți, 
sâ zidesc 
încredințarea.
».Țara

nu se va sfîrși I 
Tăinuită 
fie țara I" — 
legiuiam 
peste păduri, 
oducind 
cu mine ploaia. 
„Pe măsura 
•ndurerării 
împărțită 
doina fie, 
dorul 
și smerenia noastră 
nu-și găsesc 
vad în urgie I 
Ascuțit 
sâ fie plugul, 
iar securea 
nerăbdîndă, 
coasa, furca 
și toporul 
să se-adune 
strins la pîndă 1 
Dau de știre - 
astăzi - vouă, 
că sintem 
de viță sfîntă, 
iar cind zic 
„român de viță“ 
calea nu-i 
nicicînd prea strimtă I 
Tihna noastră 
se-nsoțește 
cu furtuna 
și cu focul I 
Noi cind spunem 
„Tatăl nostru" 
rostim : „graiul, 
casa, locul" I 
Sarea noastră 
e mai dulce, 
iar fîntina 
mai adincă, 
sfințim piinea 
pe din trei 
căci arăm 
aceeași luncă I 
Pace vouă — 
zic atunce — 
în silință 
și răbdare ;
co ndela 
să nu sleiască 
cît sînt încă 
nori pe zare I 

însumi, 
bucăți vechi 
de țară 
strîns-am 
în traista puțină, 
căci de-o fi 
să hămesiți 
vă dau eu — 
ca să vă țină

Ambiții noi

^plastică

Artă
și societate

A vorbi dcsDre o oersonalitate pu
ternică în termeni exceotionali. Dare 
un lucru la indemină. Dar. asa cum 
Doate nimeni nu se asteaDtă. aici in- 
ceoe greul.

Luciei Sturdza Bulandra i-a fost sor
tit să fie inițiatoare, conducătoare, 
actritâ. regizoare, intr-un cuvinL o 
Droeminentă Dersonalitate. Soun ..i-a 
fost sortit**,  fiindcă, duoă mărturii'e 
DroDrii. nici nu s-a sindit vreodată sâ 
devină actrită.4 Urmind Facultatea de 
Litere devine profesoară si duoă ce 
văzuse numai două Diese de teatru 
oină la acea vîrstă. brusc se hotărăș
te să dea examen la conservator. La 
debutul De scenă ..eram nulă ca actri
ță**  — mărturisește sore stuDoarea 
noastră. De asemenea, străină de me
diul actoricesc. Se oărea că mina oarbă 
a destinului a imoins-o dot si sim- 
nlu in lumea artei ne această ..dom
nișoară de familie bună“ căreia, bu
nica. in seara Dremierei ii trimisese o 
telegramă orin care-l interzicea să 
Doarte numele tatălui său De scenă. 
Debutanta are o dicțiune submediocră, 
e stineace si rătăcită oe scenă — după 
DrooriiJe mărturii. Care este atunci 
misterul care a făcut din această dom
nișoară cuminte o covîrsltoare actrită. 
inițiatoare a unei intreei mișcări tea
trale ? Ce duh a animat-o incit. ln- 
tr-o bună zi. generații intreei s-au 
trezit în fata utiui adevărat fenomen 
teatral ? Harul desigur, dar mai ales 
voința, uluitoarea voință si sntritul da 
indeoendentă a unei ființe care, in e- 
Doca in care meseria de actrită era 
o rușine, our si simnlu fuee de aca
să luindu-si orooriul destin în miint. 
Eîevă a Arlstizzel Romanescu. emo
ționată de marii actori ai vremii, de 
felul in care isi trăiau De scenă Dro-

_________________________________________  

oria viată. Lucia Sturdza Bulandra â- 
iunee să ioace Drintre Drimele roluri 
Doamna Clara din Piesa ..Viaicu Vodă**  
de Al. Davila. In 1909 intră U Com
pania ..Davila" unde internretează o se
rie de roluri de facturi diferite. Drin
tre care in ..Cidul“. de Corneille. -So
țul ideal", de Oscar Wilde, si altele.

în 1914 va interpreta rolul Anei Ka
renina alături de Ion Manolescu si tot 
aici inacă in ..Striaoii" de Ibcen. 
..Hamlet" de ShakesDeare. Zeci si 
de roluri, toate deosebit de diferite, 
dar jucate cu aceeași magistrală in
terpretare. Joacă în „Revizorul" de 
Gogol. ..Don Carlos" de Schiller. ..Li
vada cu vișini" de A. P. Cehov.

în 1929 toacă în ..Gaițele" de Al. Ki- 
rltescu. iar mai tîrziu in ..Pădurea" 
de A. N. Ostrovski si ^Vasa Jeleznova" 
de Gorki.

Desigur, lungul sir de roluri inter- 
Dretate nu se onreste aci. Lăudabilă 
inițiativa radioului de a evoca figura 
uriașei Dersonalităti care a fost Lucia 
Sturdza Bulandra. Dar de ce asa de 
puține Diese In reluare In care marea 
actrită a interoretat roluri de neui
tat ?

Alături de Lucia Sturdza Bulandra 
i-am ascultat De Maria Fllotti. Ion Ma
nolescu. Nikl Atanasiu. Drecum si 
cel ce atit de curlnd a nlecat dintre 
noi. Emil Botta.

AsteDtăm să-1 maj ascultăm glasul 
cu inflexiuni metalice cit si catifela
te. glasul aceleia ce Dărea mereu "1 
sufletul la aură, că se grăbește să nu 
Diardă nimic, să nu nedreDtătească ni
mic din ceea ce aDartine Frumuseții.

Ioana Diaconescu

• De dtva timD s-a accentuat Bre
ze nta De micul ecran a formațiilor ar
tistice de amatori Dremiati la crima 
ecLtie a festivalului ..Cîntarea Româ
niei". Corurile, formațiile de dansuri, 
brigăzile artistice de a ei ta tie. rare s-au 
bucurat de curind de aDrecierile luni
lor si ale sDectatoritor din sălile festi
valului. au astfel un bun Drilei de a 
evolua. Drin intermediu! televiziunii. !n 
fata milioanelor de teleeDectatori. ceea 
ce le asigură de la bun Inceout un suc
ces de mare dodulari late. Este de la 
sine Înțeles că această ..scenă" uriașă 
imDune si obligații deosebite atit Den- 
tru artiștii amatori, cit si oentru cei 
care ii instruiesc, ochii nenumăratl 
care 11 urmăresc, cît si spațiul ingust 
al ecranului de televizor sesizlnd In 
Drlncioiu chiar si micile inexactități 
care se Dot întîmola. De aceea, acestei 
initiative merituoase a televiziunii tre
buie să i se răsDundă Drintr-o exigentă 
artistică sporită, demnă de arest imens 
amfiteatru in care sînt astentati să a- 
Dară cei mai talentat! artiști amatori. 
Artiști care, odată descoDcrlti și con
firmați Intr-un asemenea cadru, not sâ 
se impună.

• ..Ora tineretului" de loi. 22 sep
tembrie. a imDresionat in orimul rind 
Drin reoortaiele Ancăi Arion si ale Ve
nerai lonefcu. Primul — Tinerețea li
nul oraș tînăr — a prezentat cu in
teligentă si cu culoare Motru. un oraș 
al minerilor in plină afirmare. în care 
confii doresc, duoă cum ai Dutut ve
dea să se facă mineri ca si Dărintii lor. 
Al doilea — Portretul unei generalii — 
i-a nrileluit autoarei romanului „Veci
nii de baracă*',  ziaristă în 1956 la Bi- 
caz. o frumoasă reîntîlnire cu vechii 
săi prieteni constructori aflati acum pe 
marele șantier al canalului Dunărea — 

Marea Neagră. Muncitorii aiunsi șefi 
de echiDă. șefii de echiDa aiunsi bri
gadieri «1 brigadierii aiunsi șefi de 
șantiere, deși imbătriniti de trecerea a- 
r.itor si-au Dăstrat același entuziasm 
din tinerețe, entuziasm oe care, sora 
lauda ei. nu si l-a Dierdut nici Venera 
Ionescu. Mai nutin reușită (exnlicabil 
si Drin emoțiile ..Dremierei" in mate
rie). transmisia alternativă de la Uzi
nele ..23 August" si ..Vulcan" realizat! 
de Anca Fusariu si Ion Poo Simton. 
asemănătoare De alocuri cu o ședință 
ad-hoc a secretarilor de U.T.C. din În
treprinderile resDective. ca si ..Muzele" 
muzicaJe. Ar mal fi de dorit ca In ca
drul acestei emisiuni dedicate tinere
tului. varietatea subiectelor să fie mal 
mare, cuorinzind mai multe categorii 
de tineri. Inclusiv oe cei de la sate si 
de De băncile scolii. Cu noile ambiții 
ale realizatorilor se ooate face si asta.•

« ..întllnirea cu satira ?! umorul" 
de slmbătă In regia lui Alexandru Da- 
rian ne-a deziluzionat, deși, ca să fim 
sinceri, emisiunea ca atare nu ne-a 
creat Dină acum cine știe ce Iluzii. 
Subțirimea textelor inspirate de vână
torii si pescarii noștri, șabloanele In 
Interpretare si umorul căznit al cu
vintelor strinse cu grebla ne-au făcut 
să ne glndim că sînt si Intllnlrl la care 
nu are nici un rost să te dud nici du
minica. Dar sîmbăta ?•

• Semnalăm cu satisfacție respecta
rea cu sfințenie a celor zece minute dc 
care seară de seară Mlhaela le oferă 
copiilor noștri. De unde DÎnă de curlnd 
nu mai era vreme nici să se sfîrsească 
un singur desen animat, iată că Dot fi 
date chiar două.

Iulian Neacșu

într-o masivă lucrare (So2k>log<e 
der Kunst) care la puțină vreme de 
la apariție s-a im dus ca text Drinci- 
Dal de referință in studiu] fenomenu
lui artistic (o traducere excelentă în 
italiană datorată colegului si amicului 
meu Enrico de Angelis, a fost tipări
tă de curind de Einaudi), Arnold Hau
ser. tratind despre arta ca produs al 
societății, se oprește De larg asupra 
valorii artei ca mii loc de propagandă. 
Se riscă desigur, schematizarea orică
rui oroces de El ndi re dacă este Dre- 
zentat necontextual. Un capitol desDre 
care este vorba, e] discută valoarea 
ideologică a artei după ce analizează 
elementele creației artistice, adică fac
torii naturali, datele geografico-clima- 
tice. etnico-naționale si biologico-Dsi- 
hice. factorul generational (cu circum
stanțele istorico-sociale specifice), fac
torii culturali (poziție socială, educa
ție artistică. tradiție. organizarea 
muncii artistice etc.l. Importanta ma
terialismului istoric In studiul feno
menului artistic rezidă pentru Hauser 
în faptul că implică o determina
re. Nimic nou, deci plnă aici. Așa 
cum omul devine ceea ce e Îndepli
nind anume sarcini sociale, tot așa. 
spune Hauser, artistul devine artist 
doar „intrînd in relații infraumane". Si 
cum orice artă isi propune scodu! de 
a avea o forță evocatoare, rezultă lo
gic că în dorința de a trezi în spec
tator sau lector emoții sau a activa 
stimuli, ea trebuie să fie ceva mai 
mult decît o expresie a sentimente
lor. o ..uimitoare imitare a realității 
sau fascinantă creație de cuvinte, su
nete sau linii". O atare exigentă e] o 
poate îndeplini fie sustlnind In mod 
explicit ideile, valorile și regulile că
rora le este partizan, făcînd din ele 

o profesiune de credință publică, un 
manifest, fie. sustinindu-si discret o- 
Diniile. prezentindu-le ca Pe indicații 
generale prezentate în operă ca pre
mize ideologice, nedezvăluite.

Se poate vorbi, după Hauser, de 
propagandă in artă, de teză si ten
dință cu alte cuvinte atunci cind o- 
rientarea politică a autorului poate fl 
seoarată de elementele estetice ale o- 
perei. în sfera conținutului ideologic 
al operei, dimpotrivă, motivele con
cepției despre lume si acelea care 
răspund orientării politice sînt legate 
inseparabil cu alte componente ale o- 
perei. cu alte cuvinte voința de a in
fluenta realitatea exterioară — voin
ță ce este de regulă identificată cu 
ideologia operei, se înscrie în struc
tura estetică si ..este absorbită inte
gra] în ansamblul creației artistice**.

Propaganda afirmă, fără să exa
mineze in profunzime problematica in
spirată de valorile cărora li se face 
ecou Drin intermediul ideologiei con
ținute în oneră. artistul examinează si 
demonstrează validitatea unui ounct de 
vedere asupra unui univers din care 
face parte si opera sa. ca modalitate 
de exprimare a acestuia. O critică 
responsabilă trebuie să discearnă eu 
acuitate ideologia ODerei. spaima de a 
nu repeta eroarea sociologismului vul
gar — care puncta, se știe, doar pe 
aspectele ce țineau de capacitatea o- 
perei de a îndeplini o funcție de pro
pagandă. a deplasat interesul către 
factorul estetic. Este cazul să insistăm 
asuDra factorului ideologic căci, ori
cum. tendințele de reînnoire artistică 
izvorăsc nu din conștiința atempora
lității formelor.

Grigore Arbore
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Termenii 
unei opoziții Tudor Vianu, conferențiar

A ncâ din titlul ultimului său volum (..E-

I
seuri asupra stării de gratie4*). Dan 
Laurentiu ne avertizează asupra o- 
biectului și intențiilor criticii sale. Au

’) Tudor Vianu : „Corespondență", București, 
Editura ,,Minerva", 1970, p. 138.

*) Vezi, op. cit., p. 147.
•) In cartea citată I. Biberi a surprins și alte 

forme de manifestare a mobilității intelectuale. 
Nu cred că la Vianu funcționa, ca la F. Aderca, 
să zicem, un elan neobosit care il proiecta, me
reu inainte. Mai degrabă Vianu sedimenta în 
conferințe tot ce susținuse mai înainte în scris.

’lion Biberi : „Lungimea de miine", București, 
Editura „Forum", 1946, pp. 89—90.

<) V. Gîndirea, 12, nr. 3. martie, 1932, p. 120 ;
Steaua. 7. nr. 4. aprilie 1956. p. 66.

5) Poem, în : Secolul 20, nr. 4, 1964, pp. 4—7.
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tină. Amîndouă pot fi valabile în același timp. 
Oricum, dialogul reporter-pavator poate fi o 
mică variantă, pastișă condamnabilă doar din 
motive literare, la Pilnia lui Stamate. Cazul de 
mai sus nu este, fără îndoiala singular. Ti întâl
nim de multe ori. intr-o formă sau alta, mai 
mult sau mai puțin atenuat si în presa scrisă, 
culturală sl social-politică. in reportaje, pur și 
simplu reportaje, sau în cele așa-zise literare.

Majoritatea nereușitelor de acest gen (alterarea 
verosimilului, pitoresculuj contrafăcut si limba- 
iului) ce-si au ca scuză, după părerea noastră, 
necunoașterea realităților sau chiar ignorarea 
unui aspect al ei. eludarea acelor dimensiuni 
care, dintr-un motiv sau altul, nu pot încape în 
imaginea elaborată de reporter sau scriitor. Am 
spus bine Nu put încape si nu Nu este cazul să 
încapă căci, atîta timp cit realitatea este privită 
în întreaga sa complexitate, în devenirea sa. cea 
de-a doua formulă nu-si mai are rostul. O au
tentică pledoarie in numele publicului, al citito
rilor. abia de aici poate începe, prin renunțarea 
la ambele formule Or. pentru aceasta, încercarea 
de a da răspunsuri la Întrebări inexistente în 
general, sau inexistente pentru cel ce scrie, cade 
odată cu aceste formule. Asta nu înseamnă, de
sigur. (0 știm, o simțim cu totii) că reporterul 
sau scriitorul nu pot rosti adevăruri iscate din 
propriile sale întrebări, sau din interogații inci

torul este mai Dutin DreoeuDat de par
ticularizarea unor anumite universuri lirice, cit 
de analizarea ooeziei ca fenomen cultural de 
exoentie. de-a luncul manifestărilor sale concre
te. Este evident că Dan Laurentiu nu caută sâ 
circumscrie poezia In sine, nu aleargă după o 
esență himerică si intangibilă. Evoluția fiecărei 
personalități artistice, exemplară intr-un anume 
sens, este considerată relevantă pentru felul in 
care. în albii diferite, șuvoiul poeziei irumpe 
nestăvilit croindu-si o existenta Droorie. Situat 
In interiorul acestui Droces. autoru'. Ixi redesco
peră, cu obiectivitate insă, propriile revelații : 
..Cartea de tată este reflexul teoretic * *1  urm co
mentator ore, timp de peste un deceniu, a Trăit 
poezia — „stare de grație” a spiritului creator — 
nu ca pe un accident periferic sau ca pe o va
canță hebdomadară, d ca pe propriul «ău argu
ment ontologic".

Pentru Dan Laurentiu rperifScul Doerri ro
mâne a ultimului deceniu este da: de întoarce
rea ei La orooriile izvoare : faoml a avu*.  dreo< 
consecință limoezirea const:sate: de sae a liri
cii. eh berar ea p Durif: rarea ei de toc ce LiM 
era rpertCe

Pornind de La acest urinatru. cnâ?ctl! mi va 
rrfta’sâ polemizeze cu orice inter, tie de alterare 
a Doezici prin Îndepărtarea cre^'je: d*  modul 
său Drone u de a fi. Poiemica sa nu \~-ieasă per
soane. ei idei, concepte si eventuale icir renu
mite) poziții estetice. Viral e-t ăi sa arriasi timp, 
plin de «amare, criticul atacă cu nxtvxtx a 
specia : _In măsura tn care această lirică Uc- 
tuală — n_n_) există tatuai. core ’.“-dxaarea «fir.- 
tă a detractorilor ei. estet: azxxjri X3od ca 
Croce in mina dreaotă fi ca Trocttarî ta 
etin^ă".

De aîtfeL fiecare arricrV f: «feri 'r Daa Lxa- 
ie.itrj nrSetun oettid cfvtati! pe tmae Ap e*~  
tetieâ aeneraLâ. Autorul va fare refera*  La a*~  
oeefe*-e  r r~da TemtaLe aje >e«~ei &wrartsni_ Sa- 
tezrind ru^ners-z-. „rine partscuire Parm?id de 
Ia acvactă mmă is-ov-rj-» rr^ci *r  n -_r- 
sri’ui Iu ir.tra treat. kc. Sxer^pd «â canrrpdâ 
bătaia Jdt aSr.-ri.

C su e*te  atras de 5^1 ri care ti=tcoec*axă  
textul ca aLcărzre de r*r. —< r de 3e» • -
tea saatin xr-r ea — de tmc ri

crîi <ÎXu: EK ar*r~r‘ 5* rriar-

-■* re--âM ce dexvkra* .o i^acxnf' pae-_rx. 
** de-r^r» revt~_ c ‘C-r-.eci ie ei-
eettie o r**» . r-itX)

^rea m Karartodâ* tozx

Culegeri
ale cenaclurilor literare din țară

i»ic. Mtkr

Pocstc

COLUHHH eamin
*.» ”<-tii****

a
 MM Otaa» *M(a  in ju-

■■■■» s» Sub-

așadar caă^vr. .• * m chip

CFMâar aa aaaM^ar 4» «re*  a. *wn*w-țț  decisiv 
(■MlMMt 4» ttșOfWBi w UKbeîma cu 
raZKK a ta^.i a festiva-
ElI— - t. *«:=ari  „Clntarea
R-e'.A» * - votameior ce
e< etw? te ta^A «±£33^*  ** * «=» rerinută inprvauL " > «țxma^rtatea 2 L-rer 000tempo
rală b **1*-  <ar rezîMKa? al moduXii simplu, 
<5^.*ci4  — <?.?. -atașamentul adine uman
Ia real2Liti> ic m — in care se desfă-
aejară czz-^rea poebcâ. Nu oa±L tonalitatea 
optimiti-balMlnră a cin tecului străvechi popu
lar aaAii soi valențe pe linia conținutului 
tocmai datorită smor fericite incidențe cu reali
tatea -umană a anikr noștri In același
ț^Bp, nînneroaseie tentative ale iubitorilor de 
literatnră de a ar manifesta cu producții pro
prii tiudse direct In sfera de influență a li
teraturii cutîe merită și ele a fi evidențiate.

Drag Im! e să spaa in vers este titlul cu
legeri: apărute sub egida Centrului județean de 
Îndrumare > creației populare și a mișcării ar- 
tfxtice de masă In cadrul Festivalului național 
.LCbrtarea României", culegere în al cărei sumar 
sint adunate poezii a părtinind poeților țărani 
și rapsozilor populari din amintitul județ. Iată 
și numele lor: Ilie Dobre. Ion Ghinescu, Vetuța 
Manga. Ion S toi an, Ecaterina Cojanu. Gheor- 
ghe Cioncu. Gheorgbe Neagu. Constantin 
Pireălabu «î Dumitru Enaru. Citind, pentru 
exemplificare, această odă străbătută de un 
autentic suflu patriotic, de o adincă iubire de 
țara, ne dăm numaidecît seama de resursele 
inepuizabile ale tradiției folclorice conservate de 
sensibilitatea și simțirea populară : „Pe potecile 
mărunte. / Printre stincile cărunte, / Urcă fete 
ți băieți / Să planteze brazi — puieți, / Să 
crească păduri bogate / Peste culmile Înalte... / 
Căprioară, căprioară, I Bucură-te, surioară. / Că 
pe culme de Carpați / Vor crește codri inalți I / 
Gintă și tu ciociriie. / Cintec nou de bucurie/ 
Din frumoasa Românie! / Să lăsăm urmași
lor / Bogăția codrilor, / Frumusețea munților,/ 
Podoabă nemuritoare / Pentru vremea viitoa
re / Pădurea e suflet viu / Ce-o păstrăm din 
tatĂ-n fiu, / Rădăcina codrilor, / Legămfnt Spre 
Viitor44 (Ion Ghinescu, Sus pe culme de 
C&rpați). La fel. fiind vorba de doina popu
lară axată tematic pe sentimentul de dragoste, 
impresionează prospețimea și firescul adaptării 
la situații și stări de spirit prin excelență 
actuale: „Ialomița, curgi la vale / Și n-ai nici-o 
sBpărare! / Dar eu ce să mă mai fac? / Că de 
dragoste nu scap, / C-am lăsat un puișor / în

• 
care l-a
care ea

— ------ -  cele
momente a*e  actului critic : ..Poezia lui A..E. Ba- 
eortsky_ este supunerea monotonă a lui Narcis 
ao:«ai aroora amDului. O astfel de nozitie (n.n.) 
contempla tivă determină in mod necesar ca lu
crurile trăind in regimul unei narcoze a mișcă
ri: să se autodistrugă. să se diafanizeze. sâ-$l 
oiardă contururile certe si să ia forma proteică 
a eu.ui care 
ai creț".

Cu fiecare
Prin teritorii 
<hz care. d;n 
ne«ce poena.

• -cr. :a *â  descooere Prin el atitudinea 
ztr.era". si universul de simboluri prin 
s-a Lăsat exprimată. Iată cum evoluează

le dă o nouă viată cu iluzia ves-

analiză. Dan Laurentiu coboară 
brice diferite, către punctul vital 
intilnirea trăirii si cuvintului. ti$- 

,_____  Aia. In această magmă in mișca
re nrtef. mal mult ca oriunde, să existe un 
țrtrcrpîa ordonator. Si criticul va răscoli a dineu
ri-? re**ti"3  a deseooerl acel element dinamic, 

^aiaew uium care Insufle teste lumile in- 
rerec^re aje poeziei. De fiecare dată el va re- 
feva te?atest: nr.ri ooozitii decisive, polii unei 
v-ri-j-.-. dialectice, care, prin evoluția lor. |nîe- 

azâ Ji proliferează diverse universe lirice : 
J-jj Oridiu Genaru. la un pol ironică, la 

c*  lălăi: sentimentală—“ ..Această calitate a lui 
M rcea Ivâr.*<cu — de a-si crea spațiul liric lm- 
pr'wmga eu umbra sa ironică,..* 4 : ..Universul lui 
Gb. Toencrei. și suav (prin fidelitatea fat^ de 
Lefea morală căreia i se supune) si anapoda 
(prin reculul estetic al acestei legi)—". g.a.m.d. 

fOS eri-imhii este șerpuitoare. îmbogățită In 
maTf-uu de aluviuni succesive, plină de ara- 

ri voințe, analocă miniaturilor medie- 
va:e Autorul nare a fi zi tu it de toate cele ce se 
vor «puse, de fluxul de idei si intuiții si nu
— are răras--. dispunerii intr-un discurs li-
- "c-r « oeiriic. Dună nașa ie dense, sufocate de

—_ • urmează eliberarea de valul de rfn- 
e — reia riLate amp'.e. comentate concis. Dese- 
cr- criticii rint Înlocuite de cele ale
poez.. Tentația riieestiei critice (realizată prin 
jtfCK^atii cuitirra-» se substituie unei analize 
o.*- toesaie mai riguroase :

JC terraU așadar de fantoma -poeziei cere- 
** «i-a luat rj umilință locul în banca

linca poeîri are rerirtrul întins intre 
• n.--i ur.ri feline trooicale ce-si contem
pli *-j«  voîup’^tile somnolente si zborul unei 
txisi.- aTb*  zbeturile septentrionale ale cu-
£c*Xr.-*.  Sțiti’i are Insă torta persuasiunii cri- 
-?*  ei reușește <ă re creioneze profilul unui 
sfaarrx îr*x  să re surereze liniile directoare ale 

r - îmac ne 3 ri conceptul se Întrepătrund, 
t "orj «oerifici a aceștoi cârti : —Aceste ln- 

a-pe: fa ba Lata vintu-ui romantic nu 
cwatrxE’-r inU eocucea aooJinicâ a aceluia care 

efet erirtibrul intre patimă și rațiune— “.
'* rrtirsî IMr Lauroarin «e na*te  din ir.tilni- 

a filozofi x cu o percepție poe- 

satul Bălenilor / De l-oi vedea supărat / Să-i 
spui că nu l-am uitat, / Și-1 aștept să vină 
iară Pe unde-am fost astă-vară, / La puțu’ 
cu cinci izvoare, / La Răleni In Lunca-Mare!/ 
De l-oi vedea-n Lunca-Mare, /_ Tu să-i dai o 
sărutare, / Să-i dai apă de iz\'or, / Să-i spui 
cit îmi e de dor, / Să-i dai flori de busuioc, / 
S-aibă-n dragoste noroc, / Că prea ne-am 
iubit cu foc!* 1 (Die Dobre. Ialomița curgi la 
vale). Tot de la Pitești am primit placheta 
Caline ca stele, culegere a membrilor cenaclu
lui literar Tudor Mușatescu44 din comuna 
Mioarele- Dincolo de inegalitatea valorică a lu
crărilor incluse in volumul respectiv — ceea ce, 
pină la un punct, apare ca un fapt inevitabil, 
— dată fiind experiența încă redusă a autorilor, 
nu se poete îâ nu subliniem cu reală satisfac
ție prezența in comuna argeșeană Mioarele a 
unui cenaclu atit de bine organizat și cu o 
activitate vic

ia volumul Poezie, apărut la Suceava, slnt 
selectate lucrările a numeroși autori locali ce 
au participat la prima ediție a festivalului 
„Cintarea României". Din multele nume înscrise 
in sumar, alături de acelea ale unor poeți cu 
o act irita te anterioară (Ion Beldeanu. George 
Gavrileanu. Vasile Puha, Nicolae Socaliuc), 
ne-au reținut atenția in chip special numele 
poeților și rapsozilor populari Elena Blănaru, 
Lucretia Ruxandra si Gheorghe Sahlean. Ba
ladele și doinele lor sint tot atît de pline de 
fior liric precum acelea ale confraților lor din 
ținutul Argeșului- Continulnd o frumoasă tradi
ție (marcată de culegerile Omagia Republicii, 
1972, Sirena luminii, 1973. Anotimpul împlini
rilor. 1974, Generații. 1976). membrii cenaclu
lui literar „Victor Eftimiu4* al Consiliului ju
dețean al sindicatelor Timiș au tipărit de curind 
volumul Poeme pentru columna patriei. Sem
natarii. numeroși, aparțin celor mai diferite 
profesiuni: Gheorghe Drinovan. jurist. Corina 
Victoria Sein, contabilă. Dumitru Alexandrescu, 
economist. Mariana Fluieraș, educatoare. Fe
liciana Ghindar, croitoreasă, Rudolf Gh. Io- 
nescu, pensionar, Ignea Loga, operator chimist. 
Marin Lăuneanu. lăcătuș. Constantin Milițescu, 
tehnician. Gheorghe Nicolovici. medic. Marius 
C. Nica. plutonier major. Ion Scorobete, biblio
tecar etc. Avem convingerea că o mai atentă 
selecție a materialului, realizată, eventual și cu 
sprijinul Asociației Scriitorilor din Timișoara, 
ar fi condus Ia ridicarea nivelului calitativ al 
culegerii, !n sensul diminuării numărului de 
poezii ce nu sint decit banale versificări. Alt
minteri volumul conține nu puține poeme nota
bile prin tonul lor sincer <i prin acuratețea 
expresiei.

Nicolae Sava

e proces interior l-a decis pe Tudor 
CVianu să se exprime in public pare, 

la prima vedere, o Întrebare deplasată 
De vreme ce îmbrățișase de timpuriu 
cariera didactică, faptul că se adresa 

tineretului studios, de la catedră, sau auditoriu
lui, de la tribună, confirmă o constantă- Tudor 
Vianu, indiferent de traiectoria ideilor sale, se 
situează pe poziția omului preocupat neîncetat 
să comunice cu lumea.

Privindu-1 ca o cutie de rezonanță, toate con
diționările externe explică mai bine ceea ce, de 
fapt, rezidă in combustia lui internă Nevoia 
irepresibilă a unui punct de sprijin mai intli. 
Pentru un melancolic și un singuratic, dezvoltarea 
— prin evaziunea din sine — a căldurii expan
sive. Pentru cărturarul cu spirit critic, asumarea 
firească a acelui rol de îndrumător pe care el 
însuși îl prețuise încă din tinerețe la mentorii 
săi Al. Macedonski, Ovid Densușianu, Vasile 
Pârvan, E. Lovinescu.

Propunerea ce avea să i ae facă de către 
D. Guști în 1921 (să activeze ca animator In 
dezbateri publice), cit și modul în care în cores
pondența sa cu G. Ibrăileanu declară că „ten
dința mea adîncă mă poartă către activitate, 
către dobîndirea unei pozițiuni de eficaci
tate In gîndire și în faptă44 J) explică alegerea sa.

Pentru a transforma tendința pomenită (atitu
dinea mentală) în faptă eficace, Vianu va fi 
avut de ales intre scris, citit și vorbit Lucru
rile sînt limpezi numai aparent interesul său 
mergi nd Inițial către gîndirea așternută pe hlr- 
tie, mal familiară universitarului, obișnuit să 
convertească jocul ideilor In articole și studii.

Dar va putea cu greu admite cineva că efica
citatea era Îndestulător atinsă fără suportul ve
rificării directe, fără acel contact cu publicul, 
mai revelator uneori ca experiență vie, ca 
osmoză între educator și persoanele venite să-i 
culeagă vibrația.

Niciunul din colegii de generație cu care le
gase prietenie nu-și interzisese expunerile pu
blice. Exceptîndu-1 pe Lucian Blaga, retras și 
taciturn, atit Ion Marin Sadoveanu, Oscar Wal
ter Cisek, Nicolae Bagdasar sau Al. Claudian 
sînt dispuși să conferențieze și fac lucrul acesta 
cu plăcere și indeminare.

Am putea bănui că Vianu n-a rămas indife
rent la exemplul lor. că însărcinările pe care și 
le luaseră atit Ion Marin Sadoveanu cit și O.W. 
Cisek îl stimulau. De altfel le datorează celor 
doi angajarea sa Ia finele anului 1925 (pină la 
1 octombrie 1929) ca redactor propagandist la 
Fundația culturală condusă de Gh. D. Mugur.

Nu vom face greșeala să credem că n-a investit 
In genul acesta de muncă mari energii. Tudor 
Vianu respingea rutina, iar pentru el a fi confe
rențiar, departe de a însemna un simplu diver
tisment. trebuie să fie răspuns aceleiași discipline 
de existența ce îl caracteriza. In succintul por
tret schfțat la răspunsurile din Lumea de miine, 
Ion Biberi •) notează in legătură cu acea 
structură complexă care i-a permis lui Tudor 
Vianu să prnfr^eze în domenii paralele : ..Nu
mai ascultîndu-1 vorbind pe d. Vianu într-o 
conferință publică, se poate apropia cineva de 
adevărata sa formație.

Un atare auditoriu va fi totdeauna surprins 
de contrastul dintre aspectul masiv și static al 
omului și mișcarea vorbirii, Intreținlnd sau dez
lănțuind căldura elocinței. Nu ne aflăm, desigur, 
în fața unui orator. Vioiciunea ritmului esie 
interioară, facilitatea expresiei nu ajunge nici
odată la dezioTițairea verbală care se urmărește 
singură, di nd impresia oratorului că vorbește 
automat Oferindu-și plăcerea de a se asculta 
singur. Animația dțomnujlui Vianu nu e de 
ordin oratoric, adică predominant verbală și re
torică. e expresia unei mistuitoare pasiuni — 
pentru !<!•£, este puterea lăuntrică susținînd și 
df^ănțuiud vzlul emotiv...* ’)

Se va mai ușor atunci situarea lui
V ea in prelungirea profesorului.
Din prrhâfsvrtM ssaMcîei pentru cursuri extrage 
el -jb-tzrța uîwk. valorile. temele. selectate 
sas*,  fer. <*»■  O ierarhie de probleme pare
Z--. ., d» .L.UȘ-L. Oricum, poriu-
1 rrț*._inarilor  intre

£arMll8hti carrera didactică. II de- 
T ” *r.ai  eoCBphri r» V7 ~.l 3-."rtor dona tele sale
<■. —

Granițele intre care se înscrie T. Vianu, cu 
neobwita. contagioasa lui sete de unitate în di
versitate. «int date de jaloanele pe care singur 
și le-a trasat. "Conferențiarul Începe de timpuriu 
să se pună in slujba publicului său. Debutează 
ca vorbitor cu o evocare despre Maurice Maeter
linck. ținută la București, la 18 decembrie 1920.

Din cine este alcătuit acest public rezultă con
sulți nd feluritele programe pe care am avut po
sibilitatea să Ie găsesc, unele tipărite, altele 
multigrafiate, In totalitatea lor multe încă ine
dite. De pildă, in Programul de lucrări pe anul 
1924 al Institutului Social Român Tudor Vianu 
își aduce contribuția în cadrul secției pentru 
reforma invățămîntului. După ce S. Mehedinți 
tratează despre legislația școlară din 1918, iar 
M. Ralea rezervă atenția sa învățămîntului în 
Franța, la 21 februarie 1924 Tudor Vianu anali
zează Reforma învățămîntului austro-german, 
și tot el ia în discuție Formele simbolice in viața 
universitară și solidaritatea generațiilor studen
țești.

Din 1925, Vianu intensifică prezența sa la 
Atenee orășenești și colaborează strîns cu Uni
versitatea liberă, în București, și cu Societatea 
Asira la inițiativa căreia participă la Sibiu șl 
Dej. în 16 mai șî respectiv 19 mai. evocîndu-i 
pe Octavian Goga și Nicolae Bălcescu.

Din activitatea desfășurată la Universitatea 
liberă am recuperat Programul toamnei anului 
1925. La 23 noiembrie T. Vianu ia în discuție 
Problema Esteticei. In același ciclu, dar pe alte 
direcții ale cunoașterii, se vor pronunța succesiv 
I. Petrwid, C. Rădulescu-Motru și M. Ralea.

La 10 decembrie răspunde invitației Asociației 
titraților brăileni și se oprește la Proza lui Emi
li eseu.

In Biobibliografia pe care am întocmit-o în 
1967 (în colaborare cu Ion Stoica) secțiunea re
zervată semnalărilor de intervenții, comunicări 
și conferințe numără 132 de poziții. Pe de altă 
parte am mai depistat noi urme, îneît nu este 
exagerat sa afirm că Tudor Vianu a ținut peste 
200 de conferințe de-a lungul și de-a latul țării. 
Sistematizând ce am înregistrat în Biobibliografie 
(v. pag. 358—370) se cristalizează o alternantă 
intre evocarea literară de largă accesibilitate și 
critica ideilor estetice. Aceasta cel puțin pină la 
sfirșitul perioadei interbelice. In răstimpul men
ționat, T. Vianu ia parte la ciclurile de expu
neri organizate de gruparea Poesis, la cele 
euspiciate de Universitatea liberă, de Institutul 
Social Român sau de Societatea culturală Astra.

Dintre scriitorii români, cele mai des amintite 
nume sin» Emines cu (la Brăila. 1925, la Fundația 
universitară, in 7 martie 1928, cînd în ciclul 
Elementul universal in poezia românească loca
lizează Elementul universal la Mihai Eminescii, 
la Radio, la 18 iunie 1930, sub titlul Eminescu 
filozof, tot la Radio, la 14 iunie 1939, Lirica lui

Mlbai Eminescu). După eliberare, îi mai dedică 
patru conferințe și lui Arghezi. Despre Arghezi 
ia cuvîntul pentru prima dată la conferințele 
Teatrului Național din Craiova (stagiunea 
1928—1929) și revine, la Radio, Ia 7 iunie 1959 
și 21 mai 1960. De asemenea, la cursurile de vară 
de la Sinaia, din august 1960, dezvoltă prelegerea 
Eminescu și Arghezi.

Ceea ce nu a reușit decit în Arta prozatori
lor români izbîndește Tudor Vianu în extrem 
de diversele referiri la scriitorii noștri de toate 
virstele și înzestrările. Dacă ar fi existat tex
tele după care au fost rostite mu stenograma 
expunerilor libere, aveam azi nu doar princi
piul generator al unei veritabile istorii a lite
raturii române elaborate de Vianu. dar și Istoria 
însăși (patrimoniul esențial) în succesivele ei 
sedimentări. Fără nici o îndoială, el ne dă. după 
N. Iorga, replica valabilă a elanului partici
pativ cu care autorul Oamenilor care as fast 
De-a obișnuit un lung șir de ani.

înainte de a pune capăt acestei scurte paran
teze să mai reținem că Vianu. spre deosebire de 
Iorga. nu era un om de luptă ci numai unul de 
carte. Așa se și explică preeminenta temelor cul
turale și aproape ex citiși vi ta tea celor literare în 
toate comunicările orale cu care Vianu s-a îm
prospătat și a împrospătat epoca în idei.

Acaparat de reușitele cîtorva mari scriitori, el 
nu va fi. totuși, un panegîrist. Despre Nietzsche 
(la Societatea română de filozofie) va spune că 
e un punct terminal, iar la Ateneul popular B. P. 
Iîașdeu din Cîmpina va declara. în 1927. că A. I. 
Brătesc.u-Voinești statornicește exemplul mono
diei narative.

Observator laborios al progreselor literaturii 
noastre. Vianu se dedică polarizării în iurul cî
torva mari artiști aî condeiului a unor raporturi 
menite să delimiteze perioadele , de tranziție. 
Tipică este atentia marcată pe care i-o acordă 
lui Alecsandri. In cuprinzătoarea introducere la 
recitalul literar-muzical Mihai Eminescu din 12 
martie 1961. Vianu nu trece, atras de Măreția 
creației eminesciene, peste dibuelile dar și îm
plinirile datorate plenar poetului Steluței și al 
Pastelurilor. De Alecsandri îl leagă sî alte mo
mente. conferința ținută la 27 februarie 1926, 
reluată apoi. în 1930. la sala Dalles. Tot asa dacă 
n-ar fi decit studiul N. larga, prozatorul împăr
tășit unei asistențe record la Universitatea liberă 
la 1 iulie 1929. sau conferințele consacrate lui 
Macedonski, I. A. Bassarabescu. Mihail Sorbul, 
Camil Petrescu. Mihail Sadoveanu. între 1920 si 
1955.

Dintre scriitorii străini slăbiciunile sale poartă 
două nume. Prima, va dura toată viata : Goethe. 
I-a tradus versurile și teatrul, proza si memoria
listica. L-a comentat. L-a păstrat ca punct de 
reper. S-a ocupat ora] de J. W. Goethe altfel 
decît s-a ocupat de Erasm sau Balzac. Adică a 
revenit mereu, cu stăruință periodică si pasiune. 
Mai întîi prin prelegeri, la Radio, unde vorbește 
despre Goethe și Thomas Mann în 1929. în 1932, 
în cadru] grupării Gindul vremii din Lași, relevă 

Literatura
ca pledoarie în numele publicului

adevărata înfățișare a lui Goethe ca un eurooear 
vrednic de mărețul lui destin. In Gîndirea dă 
versiunea românească poeziei Dor pe care o reia 
și în Steaua4) într-o tălmăcire neschimbată. R - 

. vine la Thomas Mann vorbind Ia Fundația Uni
versitară. la 13 mai"tie 1933 cu care prilej nu 
..ocolește" subiectul favorit. Mann fiind — pe 
undeva — un goethean s ti mit de necruțarea isto
riei. Goethe reapare prin conferința J. W. Goethe 
în ciclul Figuri dominante din literatura lumii 
ținută în Aula Academiei comerciale la 6 mar
tie 1925. Se ..reintîlnește" cu Goethe traducin- 
tiu-i și prefațîndu-i Poezie și adevăr in 1955.

A doua slăbiciune se numește Shakespeare. îi 
închină un elogiu vibrant5) cu puțin înainte de 
moarte. Și deloc întâmplător, aproape dună de
but. următorul articol îl evocă sub titlul însem
nări cu prilejul aniversării lui Shakespeare și 
Cervantes 6). De-atunci prilejurile se înmulțesc. 
Dă în 1920 o cronică dramatică Ia Hamlet ur
mată de o scurtă intervenție la Cercul Ovidiu 
din Constanța, pentru ca să vorbească la Ate
neul brașovean în 1934 despre Mari sonet iști. 
Shakespeare fiind amintit „între modelatorii 
anevoios de urmat". în fine peste timp, pentru 
a nu supune răbdarea cititorului la încercări prea 
grele, să relevăm conferința Dramaturgia lui 
Shakespeare, operă a Renașterii, ținută la Con
stanța în 12 decembrie 1957 și William Shakes
peare, cuvînt omagial la Simpozionul de Ia Sala 
mică a Palatului Republicii Socialiste România, 
din 12 martie 1964.

Personalități complete, la curent cu viata de 
societate. însă mai ales atrași de totalitatea for
melor de expresie ale spiritului omenesc. Goethe 
și Shakespeare continuă un fenomen stimat mult 
de Vianu. Ei sînt. în linia îndrumării renascen
tiste. etalonul lui homo universalis. Goethe, sore 
exemplu, ia parte la curentele artistice ale vre
mii (Sturm und Drang) pe care le spriiinâ 
scriind și oferind modele ce devansează secolul 
a1 XVIII-lea. Ademenitorul tablou al acestor 
uriași venind să întâmpine timpurile actuale, 
după ce au desfătat și instruit propria lor con
temporaneitate, stă la originea simpatiei nutrite 
de marele nostru învătat pentru îndrumători, 
oameni care scriu istoria sî lucrează Ia transfor
marea ei.
•Remarcabilă pentru posibilitățile rafinării mo

rale a individului rămîne și literatura lui Bal
zac sau Flaubert. Despre cel din urmă am dat 
suficiente relații în citeva articole mai vechi. An 
și publicat conferința integrată în ridul Vicii 
interioare, organizată de gruparea Poesis 
1 martie 1928. Mă repet, totuși se cuvine știut 
faptul că Tudor Vianu a sperat să-și treacă doc
toratul la Tubingen cu o teză despre Flaubert. 
Am explicat, altă dată, dc ce n-a fost posibil. 
Pe Balzac, alt titan al realismului. îl agrease din 
adolescentă. Cum va scrie mai târziu... el (Balzac 
— n.n.) a trezit în conștiințele contemDOranilo' 
acea revoltă justă și salubră din care se hrăneș* 4* 
orice voință de înnoire si eliberare"7). De pe 
această nozitie de supremă «recunoaștere Isi *15  
concursul la Fundația Dalles, la 20 martie Î9S8. 
alături de Serban Cioculescu (interesat de tema 
Balzac și femeia), din Mircea Eltede divulgind 
Căutarea absolutului și de I. M. Sadoveanu cu 
Fantezia la Balzac •. Vianu pășește pe terenul 
esteticii balzaciene ca spre o aventură idei’ă 
proiectată ..printre situații de fabuloase si înfri
coșătoare contraste".

Concludente sînt si alte opțiuni vianestb Anu
me : Ibsen (Ibsen ca filozof, la Radio 25 apri
lie 1930). Hugo von Hofmannstahl (tot conferință 
radiofonică), Kant. L. N: Tolstod. F. M. Dos- 
tcievski, Cervantes. Victor Hugo ș.-a.

Este practic extrem de dificil să Inregistriîm 
toate categoriile de subiecte pe care Vianu le-a 
abordat în lunga-i carieră de conferențiar. Un^le 
rir.t extrem de specializate (ca Originile iratte- 
nalismului modern. 1934. Natura si arta clasici. 
1928. Aspecte ale prozei literare românești in se
colul al XlX-lea, 1962) altele, dimpotrivă, tin-1 
6pre audiența facilitată de intenția agreabilă si 
..'’olorată" ne care vorbitorul o revendică dintru 
început : Vacanta (1929). Jocul buzelor. Ce esie 
moda? (1930). Gulliver (1915).

Oricît de variate (si desigur inegale) sînt si 
rămin domeniile de zindire în care s-a manifes
tai Tudor Vianu. regăsim In toate evolu'lile căr
turarului o trăsătură comună. Crâmpeiele, dato
rită acesteia, se articulează temeinic și definito
riu. Domină stilul neîngrădit de exclusivism? 
mărunte, stilul autenticului umanist. Din acest 
unghi putem vorbi de un rationalism structural 
în al cărui cerc găsim actul do reflecție cu ră
sunetul său sărbătoresc în sensibilitate. Confe
rențiarul si-a fundat pe aceste date metodica 
expunerii lui. în temeiul lor a permis auditoriu
lui să-și controleze convingerile, să le retușeze, 
să Ie limpezească.

Calda Îndrumare de care m-am bucurat din 
partea învățatului se asociază în sufletul meu cu 
o amintire. Aceea a vorbitorului cu gust sigur, 
informație vastă, dispus să fie mai mult decît 
un profesor. Vezi ceva în ultimul rind. m-a în
trebat odată, după ce amfiteatrul Odobescu se 
golise. Nu. i-am răspuns. Păcat, a replicat Vianu. 
văd acolo, la capătul sălii, lingă perete, ascultă
torul ideal. Lasă urme, chiar dacă s-a dus acasă.

Apreciabil impulsul spre generoasa stimă de 
ceilalți, față de generația tânără, pentru toți în- 
setații de cultură. Vianu l-a avut dintotdeauna. 
Ultimii ani. cînd a reprezentat țara la UNESCO 
sau Ia prestigioase reuniuni internaționale nu 
i-au mai lăsat răgazul să-șl ordoneze toate gîn- 
durile, toate proiectele. Dar este la fel de ade-^ 
vărat că dacă nu i-ar fi ltosit timpul. Tudo 
Vianu n-ar fi rămas dator iubirii dintâi pentru 
cuvînt. pentru cel imprimat si deopotrivă pentru 
acela mlădiat de eufonie.

II. Zalis

’) In î Lumina noufi, 1 nr. 6—7, aprilie—mal 
1916. pp. 186—187.

7) Tudor Vianu „Balzac". In : Literatură Uni
versală si literatură națională. București, ESPLA, 
1956, p. 263.

• întregul ciclu de prelegeri durează intre 2 
martie și 6 aprilie 1938.

piente si latente existente în sinul colectivității 
pe care o supune atenției sale.

Toate marile reușite din beletristica ultimelor 
decenii sînt răspunsuri de această factură, răs
punsuri Ia întrebări reale. Or, din nou si din nou, 
fiecare răspuns a cerut o evadare, sisific de
mers, din mareea ignorării realității imediate, a 
abstragerii din cotidian. Pledoaria în numele pu
blicului cititor a cerut si cere din partea ziaris
tului sau artistului o definitivă statornicire in 
sfera realității, cunoașterea în amănunt a mari
lor teme ce tratează această realitate. Și, mai 
mult decît atit. intervenția sa permanentă, opor
tuna, pentru continua regenerare, perfecționare 
a realității.

Scriitorul, reporterul, ziaristul, ca lider de opi
nie, ca activist în sensul cel mai nobil al cu vin- 
tului. iată punctul din care începe nașterea unor 
noi valori literare, publicistice. Nu este, desigur, 
cea mai recentă idee si cu atît mai puțin un 
mod de a fi exprimată, dar ea capătă valențe in 
plus prin ceea ce a rostit tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Consfătuirea de lucru cu cadrele 
Si activiștii din domeniul educației politice, al 
propagandei si ideologiei.

Acele valențe care fac. care pot face din lite
ratură o pledoarie în plus in numele publicului, 
intrarea în rezonantă a conștiinței scriitorului, a 
tânărului scriitor, cu universul afectiv, ideatic al 
omului zilelor noastre.



atelier literar Pe frunte Povestește acum Conac

[ posta redacției J
R.M.I. î Un episod povestit re

lativ curat, dar încercarea de 
sondaj sufletesc.nu merge prea 
departe, iar stilul e adesea — 
fără o motivare vizibilă — cam 
arha izant-b is aricesc.

R. BUREL : Nu sînt lucruri 
noi în fragmentul trimis. Fiind 
vorba de un roman, trebuie să 
vă adresați unei edituri.

M. V. : Textele au un nerv 
epic, dar toate aleargă după 
senzațional, un senzațional cam 
forțat, cam tras de păr (mai a- 
les „Ghioc", dar și „Nae", 
terminată „în coadă de pește"). 
A treia, inconsistentă nebuloa
să. Există, însă, după toate sem
nele, perspective favorabile.

I. RlMBU : „Unchiul Grazie- 
lei“ are dreptate, atît în apre
cierea (prezumată) a celor trimi
se, cit și in sfaturile oferite ti
nerei poete. Ii mulțumim și aș
teptăm vești din ce în ce mai 
bune (deocamdată, promisiuni 
mai bune se văd în „încăpățîna
te", „Explorare").

MARIAN IONESCU : Ieftin 
delir lirico id, pe care nu vi-1 
puteți stăpîni nici măcar în scri
sori. Un drum care nu poate 
duce nicăieri, ca orice lucru 
fără sens, fără rost, nimănui a- 
dresat. nimănui folositor, ca ori
ce vorbire fără șir. „în dodii".

IDANAR : Multe pagini fru
moase. cu un plus de siguran
ță. 'inspirație, maturitate. Tinînd 
seama de „calul curat" care se 
îndepărtează implacabil, n-ar fi 
oare timpul să Vă apucați serios 
de lucru șl să vă țineți de el ? 
(Si n-ar fi cazul să reveniți la 
vechiul nostru sfat și să vă ale
geți o semnătură mai puțin re
barbativă, mai ușor de scria, de 
citit și de ținut minite ?...).

PAUL DROXA î Lucruri des
tul de bune, fiecare în felul lui, 
al doilea (..Dacă mai aveți") a- 
lunecînd pe alocuri intr-o șarjă 
cam simplistă.

L. LETCA : Multe lucruri a- 
devărate. în scrisoare. Versurile 
par să fie în oarecare progres 
(mai cu seamă „Necunoscutele 
gări"). In rest, insă, mai rămin 
destule „vorbe degeaba", umplu
tură seacă, confecție neînsufle
țită.

DUMITRU STEFĂNESCU ! 
„Părul sfintei (?) Cosînzene" e 
ceva mai înfiripată (cealaltă, 
mai inconsistentă, improvizată, 
superficială), dar, cum spuneam 
și aLtădată, trebuiesc îmbunătă
țite mijloacele de compoziție, 
„tehnica" prozei, trebuie perfec
ționată redactarea, stilul, adesea 
Impropriu, neglijent, nesigur. Di
lema dv. e cel puțin bizară („Ge 
să continui ? Să scriu (...) sau 
să vă trimit Păi. dacă nu
scrieți, ce-o să ne trimiteți

AURELIA ZIZDA î Sînrt pa
gini curate, cuminți, versificate 
Îngrijit și conștiincios, dar rămî- 
nînd prea mult sub semnul con
vențiilor șl inerțiilor. Ceva mai 
bine, în „Întîlnire îp amurg".

Ioan M. Vieru, Bogdan Virgi
nia („Narcis", „Bocet". „Un fel 
de baladă"), Constantin Melinte, 
Iulian Filip, Melania Irena Saru, 
Moraru Cristian. Cora Codreanu, 
Ramona Castriș : Sint unele 
semne bune, merită să insistați. 
Marin Ion (ceva mai bine. în 
„Cîntec"). D.P. Oprescu (ceva, 
în „Cah"). Dan Stănciulescu- 
Naparis (mal bine. în „Porți", 
„Plccînd"), M un te an u Silvia (pe 
viitor, manuscrise dactilografia
te), Botez Maria, Carmen Tania 
Grigore, J. Ștefan (ceva, în ..în
tind mîna"). Nestor Ipanid, Lau
ra Mihai, Dumitru Branc, Dori

na Sălăjan, Nicolae Alexandru, 
P. Desuboadeci (ceva mai bine, 
„Pe cine să laud". „Tîrzîu"), 
Baucis, Ioan Moldovan, Vlad 
Marius, Anton Gagiu. M. Te- 
lian (mai bine, in „Miracolul 
zăpezilor") : Nimic nou ! An tin 
Irinela, V. Gogonea. Paul Flo
rian, George Delazirna. Pleg 
Cornel Daniel, Marin Blejesky, 
(ceva mai bine, in „Sărutul soa
relui". dar ortografia lasă de do
rit), Ewig Rasens, Dobrin Ilie, 
Const. Nuțâ. Gh. Parciulea, V. 
Rugină, Ovidiu Anton, Stela F. 
Ionescu, Axente Ursu, Florin 
Antonio Buga, Silvia Costin. Ga
briela Mircescu. Pavel Ionescu, 
Vîlcu Rodica, Neagu M. Gbeor- 
ghe, Gigi Aderca, Marian Rai- 
cu, Maria Ioana Milcoveanu 
Montrose, M. Băleescu : Pagini 
de nivel modest. M.V. Apreute- 
se. Mariana G-, Andrei Orosz, 
Antoana M. Alexe, V.M.N.. A.D. 
Borcea. Breban Viorel, Costlcă 
Pădureanu, G. Anghel, Dan Flo
rian, Camelia Neagu, Cloșcă Ion, 
Tîlvăr Nelu. A măr iutei Maria- 
Dorina, Marian Constantin. V.B. 
Bv„ Bov leu. Iosif Muntean, Ra- 
liza, Neagu Marina-Viviani, Roș
ea Viorel. Lupuian Paula, Teo
dor Pîrvan, Crețu Const., Excel
sior, Mariana M. (Buftea), Hris- 
tea Ion ! Nu se văd deocamda
tă semne de talent.

MANUSCRISE NEISCALITE: 
„Păcatul originar". ..Din nou". 
„Undeva, în lume", „Palme spre 
cer", etc., ; „Un orb", „Doamna 
în negru". „Iluzii". .Anunț im
portant". etc. ; „Un timp", 
„Trec", „Se duc". „Joc", ..Cu
noaștere", „De ce ?“, „Viziune" 
I, II, „Nu mai cred" ; „O lume 
crescînd". „N-am știut să prad", 
„Oglinzi", etc.

Geo Dumitrescu

N.R. : Manuscrisele nu se res
tituie.

Se declanșează mecanismul gindirii,
Sâ umple aceste pustiuri de foi.
Să bem, să-nchinăm pentru harul trăirii 
Și-al dragostei mari dintre noi amîndoi I

Seară de seara inima-mi spune : 
„La noapte, poetule, ca o pecete cazi
In patul de cetini arămit și subțire, 
In leagănul cald al pădurii de brazi**.

• Duelul pahoiogic a fost riștigat formal de 
echipele ipamoie C-F. Barcelona și Atletico 
Madrid care au eliminat pe Steaua și Dinamo. 
Dac* In cazul Stelei au e nimic de zis, C.F. Bar
celona fiind indiscutabil mai bună, meciul din
tre Dinamo și Atletice comportă o discuție spe
cială. După părerea noastră Atletica nu este o 
echipă mai bună decit Di name. Fotbaliștii ro
mâni au primit un gol gratuit la București da
torit* unor neglijențe reprobabile In apărare. La 
Madrid tensiunea cu totul specială a meciului 
și-a spus cuvintul și un apărător spaniol nesu
pravegheat a putut marca nestinjenit un gol 
foarte frumos. Asta nu înclină balanța judecății 
obiective către echipa madrilenă. In competiția 
dintre Dinamo și Atletico echipele n-au avut 
aceleași condiții de joc. Simplu spus, un arbitraj 
inadmisibil a tolerat jocul brutal ai spaniolilor 
la București, după cum la Madrid un arbitru 

cabotin a jucat comedia obiectivitătii urmărind 
insă evident numai jocul echipei noastre.

Prima lovitură de teatru a dat-o Insă F.I.F.A. 
care l-a eliminat și pe Ion Moldovan nu numai 
pe Lucuță așezind prin asta pe dinamoviști pe o 
treaptă de incorectitudine care se cuvenea să re
vină numai celor în cauză : jucătorilor madri
leni. Partida a început sub semnul unei sancți
uni care a confuzionat totul : care fusese echipa 
recalcitrantă la București? Dinamoviștii au înce
put jocul sub semnul unei injustiții care nu pu
tea să nu-i afecteze.-O echipă corectă poate fl 
jignită dacă e aliniată unei formații pentru care 
obstrucția și violența sînt modalități curente de 
joc. In plus, după felul în care am fost arbitrați 
încă din primele minute, se părea că echipa care 
produsese tristele incidente din Scoția și de la 
București era Dinamo și nu Atletico. Scriem 
toate acestea cu surpriza de a ne vedea obligați 
să vorbim într-o cronică sportivă de cu totul 
altceva decît despre sport.

Prima regulă a întrecerii sportive e asigura
rea acelorași condiții de întrecere pentru toți

Oh, amara odihnă prin neodihnă, 
Somn iepuresc peste gene apasă.
Sînt atent, in această energica luptă, 
Chiar și la foșnetul feții de masă.

Și, uite, sub bolta de crengi împletite, 
O pasăre își cîntâ în limba ei norocul. 
Grea e durerea de a nu rămine 
Mai bun ca apa și mai sflnt ca făcui I

Și toate celelalte laolaltă. 
Minciuna care macină, și ura, 
Și cite palme de beton vreodată 
Or să-mi acopere fierbinte gura.

Aprind în mine setea și otrava
O beau ca pe-o licoare a mindriei. 
Noroi pe frunte Îmi așează slava, 
In patria de foc a Poeziei...

ALEXANDRU PRIBOIENI

In miez de grlu
Sînt seri
cind cerul e atit de aproape
incit,
dacă mina ți-ai cufunda-o blind in griu 
și-n pumn ți-ai așeza boabele plâpinde, 
umezi, 
ca botul unui minz.
norii ar veni să-ți ciugulească 
din palma desfăcută.

Poți sta atunci cu fața ușor întoarsă — 
să asculți lumina cum cade de pe trupul tău 
și te dezvelește ;
crește frigul în carnea ta, 
ca dinții lupilor iama, 
de parcă te-ai lepăda de vestminte 
și gol, de noapte te-ai lăsa cuprins, 
ca de o apă, și-ai inota
mereu spre malul cel nevăzut, cel neștiut, 
necunoscut ca griul.

TRAIAN GRIGORE

Căci
vine o zl
cind nu mai știi unde cad frunzele 
ți-e dor să auzi sălbatice 
stoluri de rațe țipind peste bălți 
nu te inghiață mirosul de fum 
ploile dau tîrcoale prin curți 
culorile se deșiră 
pe obraji ți se scurge țărină 
și iubirile bîjbiie legate la ochi 
și nu te găsesc nicăieri.

D. BORCEA

1
Desen# d« MiNoi Topo

Spori|i lumina
Sâ nu bocim la câpotiiul
Nopții I
Sint de-ajuns făcliile stelelor 
Ce veghează austere 
In măreția kx mută...
Cu flacăra ochilor
Sporiți lumina zilei 
Și bucurați-vă de soare 
Ca de un nou-no scut
Zi m bind
In scutecele zorilor.

VALERIU DRUMEȘ

Call 
ronțăie grăunțe, 
cu copitele bat 
de muscă 
sub roți doarme 
un om 
supărat de neliniște 
îi pică pe frunte 
grăunțe 
o vrabie I se-așează ușor 
pe frunte 
și-l fură cu ciocul ei mic 
boabele 
din cind în cind se apără 
cu mîna 
apoi se ridică 
și se uită-n jur la pasările 
neastâmpărate, 
înfige plugul In brazdă 
mulțumit de odihna 
cailor și de soare.

MARIN CIORANU

Sentimentul Istoriei
latâ-ne foarte acoperițl 
Sub boltite vremi plutitoare 
Cum va fi fost străbunul 
Dinții
Risipit In glie șî-n soare ? 
Bulbii cei roșii 
Ai vetrelor
Scutură caldă sămlnța 
Germinările vii’toare, 
Sacră,
Memoria virstelor 
Se încheagă 
In mereu verde 
Tăria
Firului descălecător 
De iarbă...

ANGELA NACHE

Frumușele
Ce are marea 
ce au pescarii 
de vorbesc toată ziua 
ce au doamne 
de sînt așa 
de frumoși 
și dimineața 
și noaptea 
și cind ii arde 
soarele 
de pomană

DAN CALIS

„Dacă n-aș picta
TINERI ACTORI

Viața de aproape
aș muri...“

ind zodia balanței își Încarcă talerul 
echilibrindu-1 cu frunzele galben-roșca- 
te ale toamnei ce abia a început ; cind 
am trecut cu puțin peste o altă cum
pănă — între noapte și zl — a echi

nocțiului : cind toamna își deschide porțile și 
ferestrele spre oameni, vîrsta pictorului este ega
lă cu destinul artistului, un destin pentru caro 
Alexandru Ciucurencu continuă să ardă cu ge
nerozitate sporind frumusețea lumii cu pînzele 
sale inegalabile.

Pictorul s-a născut la 27 septembrie 1903, la 
Tulcea. Iar acum, Ia vîrsta senectuții, intîrzie 
uneori în amintiri, retrăind anii copilăriei, cel 
pctrecuți la Paris la Academia esteticianului și 
profesorului său Andre Lhote. și tele aproape 
trei decenii dăruite școlii de pictură.

De numele și personalitatea lui Alexandru► --------------
Pagini

de literatură aromână
Urmare din pag. I

Azi. aromâna pare a fi un stadiu încremenit 
în timp, al românei comune, vechi, amintind 
bine de tot limba cronicarilor noștri de altă
dată. bulovănoasâ și împestrițată cu multe cu
vinte străine, luate din limbile dominante prin 
aceste locuri, ale epocii.

De fapt. aromânii nu-și zic. Intre eî. „aro
mâni". ci „rumâni". Termenul de „aromân" este 
oarecum livresc si el a fost folosit de lingviști, 
incă din secolul trecut, fiind creat după mo
delul altor cuvinte din dialect, care spre deo
sebire de perechile lor din dacoromână, Drimesc 
lin a protetic : aros (roșu), aumhră (umbră), 
alumtă (luptă), alavd (laud), după care Si acest 
„armân", „arumăn". „aromân" — pentru „ro
mân". Azi însă. în general, termenul a prins 
și e adoptat de toată lumea, de aromânii înșiși, 
ca si de cei care se referă la ei, ca entitate 
etnică a Peninsulei Balcanice.

Acolo unde trăiesc, aromânii s-au integrat po
poarelor majoritare, cu ale căror interese s-au 
identificat, ca cetățeni loiali ai țărilor respec
tive. Numărul lor. astăzi, se aproximează la 
300 000. In tară, repatriați după primul război 
mondial, sînt ca la 100 000, stabiliți cei mai mulți 
în Dobrogea.

Ne-am reamintit deci, de aromâni. Si. în nu
mai cîțiva ani. a si apărut un număr de cărți 
din literatura lor. Puțin ? Nu chiar, dacă ne 
gîndim că după război nu s-au mai publicat 
decit lucrări de lingvistică. dicționare, studii 
semnate de oameni de stiintă.

începutul îl face — în ce privește readucerea 
în lumină a literaturii aromâne. Editura Uni
vers. care publică, in 1975. o Antologie lirică 
aromână (original și transpunere in limba lite
rară). Volumul grupează scriitori din secolul 
irecut si din secolul nostru, printre care George 
Murnu. Nuși Tulliu. Marcu Beza, N, Batzaria, 
Lcon Boga, el deschizindu-se cu o selecție re
prezentativă din. poezia populară. Antologia și 
transpunerea au fost realizate de semnatarul 
rîndurilor de fată, care tipărește in anul urmă
tor (1976), La Editura ton Creangă. Povești de 
Ia miazăzi. în limba literară de astădată (pe 
motive din basme aromâne, iar recent, in 1977, 
Antologie de proză aromână (tot la Editura 
„Univers"). Tot în 1976 apare, la Editura 
Minerva, o Antologie de poezie populară 
aromână, și ea cu text paralel, datorată 

Ciucurencu este legată școala românească de pic
tură modernă, din rîndurile căreia S-au desprins 
talente care se afirmă prin valoarea picturii, 
prin originalitatea și factura personalității lor. 
Căci profesorul Ciucurencu nu a impus un „stil" 
de lucru, nu a impus o „rețetă", nu a făcut de cil 
să slujească tradiția artei înaintașilor săi. „Eu — 

spune pictorul — i-am învățat pe elevii mei tot 
ceea ce am invătat la rindul meu. Dar cel 
mai mult mă bucură cind aud că foștii mei 
elevi, și nu numai ei, sînt nume din ce in ee 
mai cunoscute. Și asta și datorită faptului că 
noi. românii. prin tradiție, am moștenit a artă 
și o școală de pictură prestigioasă. In același 
timp, am avut și arvehi un public care ne im
pune o ținută, reușind să Înțeleagă ce este plas
tica ; el iubește deopotrivă pictura lui Luchlan, a 
lui Andreescu sau Pallady, precum șl aceea a 
maeștrilor de azi. Aceștia sînt adevărații iubitori 
ai artei".

Acestui public mărinimos, nerăbdător să treacă 
pragul unei expoziții noi, și vocației sale de ar
tist înnăscut, pictorul Ciucurencu le-a închinat 
talentul, viața, arta picturii. începută in mijlo
cul zugravilor tulceni încă de la vîrsta de 13 
ani. printr-o muncă modestă, pilduitoare a ajuns 
azi să fie ridicată pe culmea recunoașterii ei. a 
prestigiului cișiigat cu multă trudă și uitare de 
sine.

Pictorul Ciucurencu afirma că-șl dorește o ul
timă expoziție. O ultimă, nu în sensul imediat 
al cuvintulul, ci mai mult, dat fiind că pentru el 
o expoziție înseamnă o nouă experiență în timp. 
Timp care nu-i mai permite „experiențe" de 
acest fel. „A picta. îmi spunea maestrul, nu e 
ușor. Iți provoacă, nu rareori, și suferință. Cind 
ai ajuns să fii mai exigent ca oricînd față do 
ceea ce faci, munca e chinuitoare. Dar tabloul nu 
trebuie să fie oglinda stării de suflet, e drept insă 
că față de pinza albă te poți detașa sau implica. 
Nicicînd nu este posibil altfel, pentru că și pic
tura este o meserie ca oricare alta"...

Înainte de a mă desparți de pictorul Ciucu
rencu l-am Întrebat dacă mai pictează. Răspun
sul a venit dintr-o suflare, ca o rugăciune : 
„Dacă n-aș picta aș muri...".

Cornelia Djigola

Chi ratei Iorgoveanu-Dumitru. Culegerea, de 
peste 400 pagini, dă o idee convingătoare 
despre varietatea și frumusețea folclorului 
aromân. Realizatoarea ei a selectat aici stihuri 
din lirica de dragoste, cîntece de înstrăinare, 
poezii păstorești și ale cărâvănarilor. cîntece 
haiducești și de revoltă împotriva asupritorilur, 
balade memorabile. Textele, transpuse fără pre
ocuparea de a da echivalente artistice, deși aces
tea îi reușesc foarte des, demonstrează un uni
vers sufletesc foarte apropiat de acela al româ
nilor nord-dunăreni, al acestor frați, răzlețiți de 
trunchiul comun al poporului nostru datorită 
împrejurărilor istorice. Iată, de pildă, cum sună 
un cintec erotic, în aromână : „Iu-ni erai, bre 
gionle a neu, / Iu-ni erai lai vrutlu a neu ? 1 
Pritu girdmă mi priimnai. / Meare-aroși ni-a- 
dunai, / în sin la vruta-ni li bigam / Și zboari 
duiți ni zburam". Iar in versiunea literară : 
„Und’ erai, voinicul meu, > Und’ erai, iubitul 
meu ? J Prin grădină mă plimbai, / Mere roșii 
adunai, / în sin dragei le puneam. / Și dulci 
vorbe ne grălam". Vom lntîlni în textele din An
tologia Chiratei Iorgoveanu-Dumitru motivul 
mioritic — „Nachi, să nu mergi la miori". „Ca
prele lui Bară", „Mioara" — din care des
prindem (in versiunea liLerară) : „-Mioara, bună 
mioară. / Ce rămii de turmâ-afară î / Nu vrei 
apă, iarbă moale. / Ci te uiți mereu in cale... / 
— lan ascultă, păcurare. / Nu pasc iarbă. / Nu 
beau apă. / Că dușmanii se sfădesc. / Și de tine 
tot vorbesc. / Că pe la apus de soare, / Măre, 
vor să te omoare / Că ai oi mai multe, t Mai 
mari si cornute. / Si miele mușate. / Toate piep
tănate..." Vom întilni si motivul meșterului Ma- 
nole (in minunata baladă. „Puntea din Arta"), 
ca si alte motive comune folclorului românesc 
in ansamblu.

Editura Minerva mai publică, în 1977, în ver
siune literară, basmele lui Pericle Papahagi. a- 
părute in dialect în 1901, transpuse acum de 
Mihail Magiari. De asemenea, la Editura Mu
zicală a apărut, de curînd o culegere 
de Folclor muzica] aromân, cu text pa
ralel. realizată de cunoscutul si talentatul fol
clorist. muzicolog si compozitor, George Marcu.

Desigur, nu sînt prea multe aceste cărți din 
literatura aromânilor, tipărite sau retipărite in 
vremea din urmă. Dar ele există — și sint un 
început bun. Și mai ales ne conving că nu i-am 
uitat t>e aromâni. Nici nu se putea altfel astăzi, 
cind cinstim tot ce este românesc.

Valeria
Seciu

• Floare otrăvită a unei ființe si a unei 
distincții ambigue in serviciu] unei ironii, 
nici acră, nici amară, fără răutate dar ucigă
toare, întruchipare violentă a contrastului de 
a fi. de a seduce, de a se aeduce : să atragă 
privirile, sâ întrerupă conversațiile, să aprin
dă flacăra dorinței dintr-o privire jumătate 
tandrețe, jumătate disperare.

Femeie vulnerabilă, instabilă, uneori cris
pată. cu un suris dansant de o gentilețe agre
sivă. cîteodată monstru al orgoliului si pu
dorii. strălucind de trigtefe si melancolie, 
rostind cu talent adevărul ea să poată minți. 
O simplă aparență. Printr-o simplă mișcare, 
furtunoasă, de uragan. In clipa următoare 
devine veselă, nostimă, impetuoasă, de parcă 
ne-ar fi dat să trăim, printr-un montaj cine
matografic sacadat, un balet sau o pantomimă 
a fantomelor, zbaterea inexorabilă a unei 
ființe ce nu se poate resemna a nu fi decit 
o Iluzie, cu o imensă dragoste de viață care 
cheamă plăcerea, amorul, suferința, regretul.

Lebădă albă, lebădă neagră, sfinx al serii, 
șarpe de mătase, de o senzualitate pudică, 
mișcindu-se ca o umbră, ca o existentă dis
părută dincolo de timp si de spațiu, detașin- 
du-se dincolo de toti și de toate, intr-un ocean 
de tăcere care nu e altceva decit un ocean 
de lacrimi, neauzit, nevăzut : nu sîntem oare, 
dincolo de vorbele care ne Îngăduie să ne 
liniștim și să ne dăm importanță, decit niște 
măscărici tragici, figurant) ai vieții si isto
riei. pasageri ai marii farse ?

Ipostaze feerice de vis. întruchipări de coș
mar. delir al imaginației ? Sau mal curind 
crîmpeie. Labile, sau precise, depășind țarcul 
în care obișnuința îl cantonează prizonier pe 
un actor, imagini de zbor al rolurilor jucate, 
trăite sau întruchipate : cind Cordelia lui 
Shakespeare se metamorfozează în Fanny a 
lu’ Shaw, cind Albee. Sebastian sau Lope de 
Vega asistă aevea la o deslănțuire de ființe 
create de ei pentru ca să nu le semene, pen
tru ca să spargă tiparele strimte ale literei 
și gîndului. pentru ca Valeria Seciu. ruplnd 
tratatele de pace cu ea însăși, transformind 
fiecare rol într-o crimă pasională în care 
asasinezi ceva din tine însuti pentru a-1 
dărui făpturii neîncarnate, să-si trimită sem
nalele sale morse în timp si spațiu, rostind 
un cintec care devine pînă la urmă murmur, 
șoaptă ? O șoaptă stranie, suverană ?

Ion Mihăileanu

ROLURI INTERPRETATE:

Cordelia — „Regele Lear" ; Ana — „Valiza 
cu fluturi" ; Corina — „Jocul de-a vacanța" ; 
Otllia — „Enigma Otiliei" ; Honey — „Cui îi 
e frică de Virginia Woolf" ; Margareth — 
„Fany"; Mira — „Camera de alături"; Na- 
dejda Policarpnovna — „Barbarii" ; Charlotte
— „Noile suferințe ale tînărului W“ ; Brenda
— „Ferma" ; Lady Ann — „Richard al 
III-Iea“.

Urmare din pag. 1

făptuim mai temeinic, mai îndrăzneț, mai fru
mos. ._A fi comunist, sublinia to^’arășul Nicolae 
Ceauțescu la recenta consfătuire. Înseamnă a 
lucra mereu mai bine $i mai conștiincioB, pentru 
interesele oamenilor muncit ale întregului po
por. a servi cauza partidului, a .socialismului, a 
patriei, in orice împrejurări". Elsie o definiție 
deschisă aceasta un mod simplu si responsabil 
In care fiecare trebuie să ne Întrebăm și să răs
pundem cu conștiința, să ne definim continuu, 
dealtfel. |] incă in chipul concret cel mai con
cret cu putință, pe țări mul mai greu de survolat, 
cel al faptelor, al competiției cu noi înșine, după 
cele mai sigure și mai revelatoare criterii de 
calitate. Ca mijloc activ și specific de influen- 
țare(rde educare a sensibilității contemporane, 
la această continuă și vastă operă este chemată 
desigur și creația literar-artistică. este nevoie șl 
de contribuția noastră. In perimetrul, bineînțe
les, al aceleiași relații, al aceluiași amplu raport 
pe care-1 impune $i-l explică totodată viața ca 

sport

Comedia obiectivitătii de la Madrid

stil de muncă, viața ca stil de creație. Mai ales 
că. In cuvintarea sa. secretarul general al partidu
lui s-a referit pe larg și la unele aspecte ce țin 
de relațiile sociale, de stări de spirit anume sau 
prejudecăți, unele concepții, practici și mentali
tăți stinjenitoare, opresante la adresa cinstei și 
demnității sociale, a condiției de personalitate și 
conștiință pe care \rem să le făurim. Sînt toate 
acestea, ca și altele, desigur, teritoriul asupra 
căruia ne putem apleca.

Trăită și gindită de aproape, viața, pro
pria noastră viață, dobindește astfel pato
sul si emblema de spirit a marii creații 
în care se află insăși țara, oamenii ei. Cînd cu
noaștem și sprijinim ceea ce este bun. atunci 
avem și puterea de a recunoaște ceea ce este în 
minus încă și putem privi in noi cu ce^ mai mare 
atenție și îndreptățită silință, fără sfiala că cine
va sau ceva din conștiință s-ar posomori. Auto- 
mulțumirea este atrofiantă, oricum, ea nu cu
noaște rang sau profesii si uniformizează absolut. 
Este preferabilă neodihnă, neliniștea care dă rod 
și intărește-n vocație, te îndeamnă la efort.

concurențil. Atît la București cit și la Madrid 
fi-a jucat după două regulamente. Dinamo a 
respectat regulamentul F.I.F.A. în vigoare, iar e- 
chipa spaniolă și arbitrii, turc la București, ger
man la Madrid, au evoluat după un alt regula
ment necunoscut nouă. Federația română de fot
bal are datoria, după toate cele petrecute ți nu 
numai anul acesta, să adreseze o firească între
bare F.I.F.A.-i : în competițiile europene de fot
bal funcționează două relugamente de fotbal Va
labile fiecare din ele de la echipă la echipă ? 
Și dacă nu sint. ce măsuri ee iau Împotriva arbi
trilor care introduc aceste discriminări ?

A nu critica și contesta pe arbitri e un cuvînt 
de ordine al jurnaliștilor români. După aceștia 
un arbitru e bun cind totul se termină cu bine. 
Mod cam simplist de a vedea lucrurile. Comedia 
jucată de arbitrul vestgerman la Madrid nu poa
le înșela pe nimeni. In sport nu sînt două mă
suri pentru aceeași greșeală. La infracțiune e- 
gnlfi se dă o sancțiune egală. Din momentul în 
care un jucător român a primit cartonașul gal
ben. iar cei spanioli nu pentru infracțiuni identic^ 
meciul și-a divulgat adevărata fată. Scenariul 
bine pus la punct in culise, începuse să funcțio
neze. In el intrau atît tăvălelile spectaculoase 
Si faLse ale jucătorilor spanioli de la începutul 
meciului cit și absența inexplicabilă, la un meci 
de miză mare, a reluărilor tele. A urmat un 11 m 
cu totul imaginar pe care Insă l-a apărat Ștefan 
A fost trecut imediat cu vederea un ofsaid spa
niol de ațiva metri, doar întîmplarea scutindu-I 
P-. dinamoviști de gol. în replică la o acțiune co
rectă spre poarta spaniolă, românii au fost însă 
prompt fluierați pentru ofsaid 1 Grija arbitrilor 
vestgermani de a-i servi pe madrileni cu min 
gile ieșite din teren era înduioșătoare, iar seve
ritatea celui principal față de întîrzierile noastre 
excesivă. Repriza a doua l-a obligat pe madri
leni să revină la mijloacele specifice: un fault 
extrem de dur al luî Eusebio l-a anulat pînă la 
sfirșitu! meciului pe Dudu „ținut" și pînă atunci 
cu mijloace neregulamentare. N-a urmat, bine
înțeles. nici un cartonaș. în aceste condiții golul 
spaniol era aproape inevitabil. El putea fi totuși 
prevenit Mai numărăm pînă la sfîrșit cele patru 
lovituri de la 11 m. refuzate echipei noastre • 
fault in careu asupra lui Dudu. hent voluntar <n 
careu la 1—0, două faulturi asupra lui Sătmâ- 
reanu in careu. Arbitrul acordă doar unul sco- 
țindu-1 în afara careului de 16 m. In acest meci, 
nu «e poate vorbi de o întrecere sportivă ade
vărată și de „învinge ce] mai bun". Meritoriu 
pentru echipa Dinamo e că a știut totuși să-și 
facă vizibilă valoarea. Din păcate nu In între
gime. Rău e că a dezarmat In a doua repriză. 
Dacă a existat o mărturie vie și sinceră a realu
lui raport de forțe din teren ea a fost scrisă 
cu litere mari pe fața antrenorului spaniol Ara
gon. Ceea ce ne interesează însă mai puțin.

Mascarada obiectivitătii de pe stadionul ma
drilen e mult mai importantă. Tolerind astfel de 
arbitraje F.I.F.A. contribuie la degenerarea în
trecerilor sportive. Lâsind nesancționate arbi
traje ca cel de la București și de la Madrid 
F.I.F.A. devine complice la falsificarea spiritului 
sportiv și a ierarhiei valorice în fotbal. F.R.F. 
are datoria să reacționeze față de un astfel de 
tratament a] sportivilor români. Ea trebuie să-și 
clarifice situația în cadrul F.I.F.A. Sportul se 
face nu numai cu talent ci și cu demnitate, cu 
mîndrie.

Discobol



cultura

• IN CAPITALA poloniei s-a încheiat cea de 
a XXI-a ediție a Festivalului de muziefi contem
porană „Toamna varșovianâ". La această presti
gioasă manifestare, arta Interpretativă a clarine
tistului Florin Popa și a pianistului Paul Rogojină 
s-a bucurat de aprecierea unanimă a publicului.

• LA FREDRIKSTAD (Norvegia) a fost deschisă 
o expoziție de grafică contemporană românească.

repere

gen de p-vil*  înțesa 
structură «MtfMBBBta

a p a m it d
Publicul numeros prezent la. vernisaj a apreciat 
cu căldură arta pLasticienilor români, mesajul uma
nist al lucrărilor prezentate în expoziție.
• LA FESTIVALUL INTERNATIONAL de. folclor 

de ia Dljon, Ansamblul „Transilvania" al I.M.M.R. 
„16 Februarie" din Cluj-Napoc® (Laureat al Festi
valului național „Cîntarea României"), împreună 
cu orchestra brașoveană ..Brfulețul" și orchestra și 
corul Casei pionierilor din Brașov au obținut im
portante distincții: „Colierul de argint" și, respec
tiv, „Discul de aur- al Academiei „Charles Cros" 
și un „Colier de argint". La același festival, Aca
demia „Charles Cros" și Asociația „Muzica recrea
tivă" iu acordat o cupă artistului clujean Ludovic 
CzulL
• PREZENT ÎNTR-UN TURNEU în Republica 

Democrată Germană. Austria și Republica Fede
rală Germania. Ansamblul folcloric ..Fir de dor
ii întreprinderii de utilaj petrolier din Tîrgoviște 
a prezentat In. 12 localități' peste 25 de spectacole 
încununate de unreal succes. Artiștii români, mă
iestria lor interpretativă, fiind det fiecare dată ova
ționată de un numeros șl călduros public.
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de ortg“.na lila tea șl frurr. utere*  lor. ca ta fata utor 
orașe de basm. As*fe'_.  ?r^x Ha2 dm Tiro’,
seamănă eu na det’^r te zu<rtfîeva_ mosr—t
parcă <iin gicauaU irjin șj urtat apoi
acolo de oamer^ ?? =r^=e. Cu aceeași me>&eo ’e 
Iși plimbă amintirile prm rJries- Ak-igncn. Lucnr.c. 
Rutbenburg oh der Tauber. Hex^.Eerș. Veroua. 
Delft si Bergen.
• ASOCIAȚIA Mrismoi DIN LIVERPOOL

organizează un festiva ^eamat utverse.or aspecte 
a:e operei lui Jean vor pate» a vUtonaîe
S filme ale poetului. cxe<tiA r» -La votx hu-itaine" 
și vor P expotac o aerie de sr^tsoc a-e prieten:ior 
lui. De Ga a 1 le. Strat ImItt. Pt-tisl Colette și altele. 
Orchestra f:larrr.r»ni<~4 rt‘n Liverpool da un con
cert tnctilnat mari.or p-~~ al ra> —
Stravinsky și Satie.
• PENTRU COMmOLAIF*  CENTFN KRULLT

nașterii lui Alfred Rubin la K-.mtthâl^ din Ejdrti- 
Baden au fost emose M de deseije uite rinercte 
a ie artistă uL provenind din Vlena. Lhxk- Muuctien 
precum și ș«sa .colecții particulare. locrări execu
tate sub‘impresia scrierilor lui Scy f
Nietzsche. Expediția a fost prczesiVti ri a Acade
mia de Beâe-Artc din M&nrtm șd !a Vlena. Cj 
acMfișl ocazie Muzeul provi=.rieî Austria fJper.oari 
va prezenta pini Ia sîîrșitu] Iun!1 septertbrle. la 
castelul du Lînz o selecție de 1» deoev.e. după care 
această nouă expoziție va poposi la Muzeul Ca ro
ll rio Augustum din Salzburg.
• ORGANIZATE PENTRU A DOUAZECFA OARA. 

ZILELE CULTURALE STRĂINE de la Dortmund 
(R.F.G.) au fost consacrate anul acesta Republicii 
Socialiste România. Ia cele 11< manifestări — balet, 
teatru, tentru de marionete, muzică populară, dan
suri populare, săptămînă a filmului etc. — au par
ticipat aproape 3N artiști. 15 expoziții au prilejuit 
o privire de ansamblu aaupra istoriei șl actualită
ții românești. Un simpozion Ia care au luat parte 
cercetă tort români și germani. a avut ea temă 
„100 de ani de independență românească". în cadrul 
expozițiilor artiști români au prezentat sculpturi, 
picturi și gravuri precum și artă populară și foto
grafii.
• CEA MAI INTERESANTA DESCOPERIRE 

ARHEOLOGICA din ultimii ani din R.S. Armeană 
este considerată o sculptură de bronz, găsită cu pri-

____________________________________________________

lirică din r.p. chineză
CEN Jl (1901 -1972)

• Remarcabilă personalitate din viața politică și culturală a Chinei, mareșal, fost 
vicepremier și ministru de externe, la virsta de 20 de ani debutează și editează o revista 
între 1910 și 1921. Studiază în Franța, coleg cu Ciu En Lai, apoi la Pekin, Academia de 
drept și comerț. A scris versuri, eseuri și lucrări politice. Anul acesta, în mai, i-a apărut 
o Culegere de poeme.

întoarsă spre inlăuntru, a teritoriilor încă neex
plorate. de somn și de vie,’ unde realul și fan
tasticul fuzionează în universul unic, esențial al 
Doeruluj“. într-un atare sens Aloysius Bertrand 
poate C considerat un precursor al modernilor, 
j • cirrd intuiția lui Andre Breton, cam forțată 
totuși fiindcă „suprarealitatea“ fantaziilor lui 
Gasnard de la Nuit este deloc spontană ci, mai 
curird. geometric elaborată. In întregul ej opera

•r+acta. interesantă mai mult prin tendințele
.--jțe decit prin realizare, râmi ne un bun 

-z xf-'iî pentru transferul unui climat indivi- 
: J ;-tr-o stare <je spirit colectivă.

V-.-r;uziea românească semnată de Irina Ma- 
v-od n și Pan Izvema este expresivă, atentă la 

-■ stilistice ale textului

Laurențiu Ulici

lejul unor săpături la o criptă antică din apropierea 
satului Lori-Berd din raionul Stepanavan, compo
ziție unică In felul ei. reprezentînd un grup de 
e«rbi cu puii lor urmăriți de gheparzi, lucrată cu 
aproape 1 Mi de ani in urma de un sculptor necu
noscut. Tot cu ocazia acestor săpături s-a mai gă
sit și o altă sculptură din bronz, reprezentînd o 
scenă de visătoare: doi oșteni într-un car de luptă 
tras de cai, gata să ajungă din urmă o căprioară. 
Artistul din antichitate a înfățișat oamenii și ani
malul fOarte dinamic, In plin avînt. După presupu
nerile specialiștilor, această criptă adăpostește încă 
multe enigme și surprize.
• L.A FESTIVALUL INTERNATIONAL al filmului 

de la Locarno, care anul acesta și-a celebrat cea 
de-a 23-a manifestare, cunoscutul premiu FIPRESCI 
a fost acordat filmului polonez „Madame Bovary 
«lnt eu", realizat de regizorul Zbigniew Kaminski.
• EDITURA LONDONEZA „TIME-LIFE BOOKS" 

și-a propus, in cadrul colecției „Library of Art" 
editarea unul ciclu SEVEN CENTURIES OF 
WESTERN ART (Șapte secole de artă occidentală). 
Ciclul acoperă perioada dintre secolele 14 șl 20; ast
fel secolele 14— IC: Renașterea timpurie și înflori
toare cu marile opere ale lui Giotto, Leonardo, 
Michelangelo. Titian, Raphael, Durer, Bruegel; seco
le? 1G—IS: perioada Barocă, — Rembrandt, Cara-

■. Rubens. Velasquez, Bernini, Vermeer;
--xG.e’.e IT—19 timpuriu, perioadele rococo, neocla- 

'â. romaattcă, înaiobind revoluția americană și 
:?ea franc- â. revok’ția industrială, minunat reflec
tate ta «rta lui Turner. Daumier. Goya și alțl 
- -^-7 7:; secolele 12 — impresionismul și post-tm-

Desene de Moris Poțhișvili

presionismul eu Manet. Cezanne, Van Gogh, Rodin, 
Renoir ; secolul 2â — cubismul, supra realismul, ex
presionismul cu lucrările lui Picasso, Matisse, 
Duchamp, Dali, Pollock, Klee. Intr-o lume a tehno
logiei moderne. Flecare artist tn parte este pre
zentat ta cărți, gen album. cu IM ilustrații alb- 
negru și color, purtînd ca titlu „The World of...- 
și ta condiții grafice excepționala.

Gînduri de primăvară
Lumina primăverii alungă umbra-caldă 
Și in Tai Ling pădurea respiră-n lin acord. 
In viața lacrimile pe cei cinstiți nu-i scalda, 
Voința bate-n pieptul Campaniei din Nord. 
In sutele de lupte*am  inffrint dușmanii, lată 
Câ de trei ani de zile tot asaltăm, cazoni. 
Ne*a  dat întotdeauna eroi a Chinei vatră 
Deci să ciocnim că praful se-alese din niponi.

1939

Poarta de piatră
Din piscul Muntelui de Piatră privirea, 

peste mii de li 
Alunecînd pînă la fluviu,

pe bărci ușoare-mi poposi. 
Duc trenurile lungi, ori șlepuri

și pintecoasele vapoare 
Pierind din golf, noian de fructe

și-aripa clipei trecătoare.

23 ianuarie 1959

La izvorul florilor
Sub calda adiere, lată, cum se deschid 

petale tandre
Curg apele șirepe-n voie fi apei

deschid frumos meandre( 
Comuna-nlreagă e-o grădină cu oamenii 

de soare arși 
Pămînt, eroii glorioșii, din Marele și lungul marș.

29 februarie 1960

La lacul apusului
Spre crestele din Nord, urcind 
spre înălțimi, pe-un drum de peste 
un ceas și jumătate. Sînt 
a doua oară sus, pe creste. 
Spre-apus pagodă am văzut, 
Spre nord din templu se-mlâdie, 
Spre Sud sint crestele din Sud 
Spre răsărit numai cîmpie. 
Lacul de-Apus e jos, în vad. 
Și-ascuns după genunchi, spre seară, 
Minunea Piscului de Jad 
Și munții care-1 înconjoară. 
Dinspre Fintîna cu Dragoni 
Cotește drumul să ne-arate 
Unde plantarăm flori și pomi 
Pe-aceste locuri minunate.
Muncirăm zece ani la drum 
Șosele noi vâ-alinte plaiul 
Și după zece ani, acum, 
Priviți-I, printre oameni, Raiul I

27 ianuarie 1961

Peste munții Tai, în zbor
Sint fără semeție munții Tai, 
Nu ne-ngrozesc cu marea înălțime. 
Cind zbor la două mii de metrii — vai I 
Și-apleacă fruntea bâtrineții line.

28 iunie 1960

Plimbare în munți
De strajâ-n Fuțien stau munții Xu 
Veghind ca piept de piatră tot Fugioul 
Loviți de pumnii vijeliei, -nu 
Va da un pas din calea lui eroul.

4 februarie 1961

In românește de 
AI. Andrițoiu și C. Lupeanu

LIN SIUEN
Noapte cu vînt și ploaie
Cătunul dintre munți e cufundat în noapte, 
vintul și ploaia tot n-au încetat.
Cu lampionu*n  mina un unchiaș 
se pierde-n ploaie înghițit de neguri.

Noroiu-i trece dincolo de gleznă 
cînd trece-atent ogorul de orez 
Să vadă dacă apa e oprită 
și nicăieri nu scapă nici un strop.

Râsadurile-n rînduri verii mlădițe 
legate-s parcă de inima lui 
Și deși hainele-s de ploaie ude, 
răceala nu o simte, n-are cum. 
Inima lui e roșu ghem de foc 
și-nfruntă vintul, asprul bici al ploii, 
Cum vechiul luptător de altădată 
pleca să cucerească noi victorii.

TSAO MAN-SI
Cîntec
Unul cite unul trec steaguri purpurii, 
sclipesc pe margini șiruri lungi de sălcii...
Aprig conduc mașina, revoluției slujind 
și cintecul meu zboară dincolo de munți de 

smarald.

Intr-un oraș cu încărcătura bogată 
am cu mine griu auriu, bumbac și măsline. 
Cind mă întorc aduc uneltele trebuitoare 
pînzeturi înflorate și saci cu îngrășăminte.

Mă dedic cu trup și suflet revoluției, 
Sint necuprinse sentimentele mele 
pentru țară, pentru cei ce muncesc. 
Preaplin sînt de dragoste pentru partid.

Nu-ncape-n vorbe bucuria imensă 
și-atunci o încredințez cîntecului 
Și-mi pare că motorul mașinii 
cintâ și el odată cu mine.

In românește de 
Li-Yu-giu și Florentina Vișan

Rîndunica fermecată
Icătuite din doar două-trei silabe și rit- 

amate prin scurte pauze, numele chine
zești răsună melodic, transparent în 
vechea noastră europenească, asemeni 
notelor muzicale : fa-mi. la-sî, do-sol- 

do. Și atunci de ce. auzind cîte un nume nou, 
pronunțat de altfel cu claritate, simțeam mereu 
nevoia să fie repetat de gazde și pe urmă de 
noi. și din nou de gazde, ca într-un exercițiu de 
fonetică al pedantului profesor Higgins ? Cu 
toată aparenta lor simplitate, numele chinezești 
nu se rețin ușor. Le auzi fntr-un fel și le pro
nunți in cu totul alt fel. uimindu-te și uimindu-i 
pe cei din jur de aventura sunetelor in atît de 
scurtul lor parcurs dintre timpan și. buze. Meta
morfoza apare și mai ciudată la transcriere. De 
nu mai lungul traiect dintre ideograma chine
zească și literele alfabetului nostru latin.

Nu. nu tocmai bine. îți spune delicat Lu sau 
Cean privind cu strîngere de inimă năstrușnicia 
pe care ți-ai înscris-o în bloc-notes. Lu și Cean 
au învățat românește la noi, au subtilități filo
logice și apetil didactic. De ce nu e bine ? zic 
ușor intrigat. Nu e bine fiindcă prin transcriere 
s-a alterat sensul cuvîntului. Și atunci cum ar 
fi bine ? Lu și Cean se consultă din priviri, pro
pun cîte o variantă dar rebusul echivalenței 
lingvistice nu se desleagă. Și fiecare suferă ca 
un elev scos la tablă și rătăcit în labirintul 
ecuației. La sfîrșîtul zilei, în loc de noapte buna, 
Lu sau Cean, după ce și-au consultat dicțio
narele alcătuite proprio mânu, îmi destăinuie ca 
Fe o bucurie : știi, numele acela se scrie așa... 

n noaptea aceea dorm lin. nu mai visez nici 
tigri, nici dragoni, îmi visez examenul la filo
logie cu Iorgu Iordan, secondat de surîzatorul 
său asistent Lu sau, parcă, Cean...

Mă sileam într-o zi să notez exact, oricum, cît 
mai exact cu putință, numele a trei tineri inter
locutori. După surîsul ofilit de pe chipul lui Cean 
(fiindcă și aparent monocordul surîs chinezesc 
are o infinitate de nuanțe) am dedus că rezul
tatele strădaniilor mele fonetice erau deplora
bile. Surîsul său căpătă deodată o nuanță ener
gică :

— Maî simplu ar fi în traducere : Rîndunica 
fermecată, Perla strălucitoare și Cel plin de 
viață.

Cei trei tineri au încuviințat zîmbind.
— Eu sînt Rîndunica fermecată, părea a zice 

fata cu părul tuns scurt.
— Eu sînt Perla strălucitoare, părea a zice 

codana.
— Iar eu sînt Cel plin de viață, părea a zice 

tînărul.
Văzîndu-i cum se recomandă, am avut impre

sia că întflnesc pdrsonaje din străvechile basme 
chinezești, reîncarnate în peisajul comunei popu
lare. Rindunică fermecată. Perlă strălucitoare... 
Onomastică somptuos — poetică, născută dintr-o 
imaginație de îndrăgostit, nume-stele care pot 
preface și o cenușăreasă într-o zînă. Ca și Floa
re de lotus. Surîsul zorilor sau Mugur de bam
bus. Ca și înțelepciunea Chinei, nume predes
tinat parcă admirabilei femei întîlnite într-o uzi
nă din Sanhai și al cărei destin confirma simbo
lul rezonant al numelui. A fost nevoie de o în- 
timplare — exasperarea lui Cean față de stîngă- 
cia mea fonetică — pentru ca scoicile cuvintelor 
să ml se deschidă brusc și să-mi releve „per
lele strălucitoare'1 ale unei onomastici nebănuite. 
Numele chinezești sint intr-adevăr ca notele 
muzicale. Pentru neinițiat — simple semne, crip
tice. Descifrate însă. înțelese in gama lor afec
tivă. devin accesibile, expresive, intime.

Și totuși, nu onomastica cu lujer de metaforă 
a fost surpriza acelei după-amieze petrecute In 
comuna populară Hălie.

Rîndunica fermecată a spus :
— M-am născut aici. Tatăl meu este muncitor 

In orașul învecinat Usi. iar mama lucrează in 
aceeași brigadă cu mine. După ce mi-am termi
nat liceul la Usi, m-am reîntors. împreună cu 
al ți colegi, în satul natal. Pe vremea aceea mi 
se părea că a rezolva o ecuație cu x și y este 
o treabă mult mai importantă decît să dai cu 
sapa sau hîrlețul. Ca să trudesc pe ogor, îmi 
ziceam, n-ar fi fi fost nevoie să-mi tocesc coa
tele pe băncile liceujui. Cum m-am. înșelat 1 Am 
fost repartizată la creșterea viermilor de mă

tase. Știți cîte cunoștințe ți se cer ca să iasă fi
rul acela ca un vis ? Abia acum, cînd lucrez în
tr-o grupă de experimentare științifică și aplic 
în practică cercetările, mă simt cu adevărat fo
lositoare, în rînd cu oamenii. Și înțeleg că viața 
nu se oprește La x și y dintr-o ecuație. •

Perla strălucitoare, codana, a încuviințat cele 
spuse de Rîndunica fermecată. Același fusese 
și drumul ei de la oraș la sat, de la foșnetul hir- 
tiilor la foșnetul lanurilor.

Cel plin de viață a spus :
— Cînd am absolvit liceul din Usi. acum trei

sprezece ani. mă gîndeam să dau la facultate. 
Aveam însă o sănătate șubredă și am picat la 
examenul medical. Doctorul mi-a recomandat să

Voder* din $onhoi

schimb mediul, să mă stabilesc la țară. I-am 
urmat sfatul, mărturisesc, cu strîngere de inimă. 
Ce putea să-i ofere satul unuia ca mine, pregă
tit să învețe pentru a-și alege apoi o profesie 
curată ? Am ajuns aici, la Hălie. cu un senti
ment apăsător : eram un dezrădăcinat. Sau. mai 
bine zis, un neînrădăcinat. Mă feream la tot pa
sul de muncile „negre* 1, de noroi și îngrășămin- 
tele naturale, îmi păzeam mîinile și veșmintele. 
Țăranilor nu prea le-au plăcut apucăturile mele 
dar nici n-am făcut mare caz de ele ; m-au 
privit cu răbdare. încetul cu încetul au început 
să mă inițieze in treburile lor — pescuitul, creș
terea viermilor de mătase, cultivarea orezului 
și a griului. N-aș fi bănuit niciodată cîtă sănă
tate și mulțumire poate să-ți dea un fir de orez 
răsărit din truda mîinilor tale. Sau un năvod in 
care se zbat crapii grași și aurii, prinși în pal
mele tale însîngerate de odgon. Mai simți praful, 
noroiul sau duhoarea grajdului ? Și așa. pe ne- 
gindite. punind osul la treabă, m-am înzdrăve- 
nit. „Ce zici tu. Cel plin de viață, n-ai vrea să 
te ocupi de sănătatea altora ?“ Cei din brigadă 
mi-au propus să devin „medic desculț". Am stu
diat o jumătate de an medicina practică la spi
talul din Usi. apoi am făcut cîteva stagii de per
fecționare la clinica orășenească, dar de fiecare 
dată m-am grăbit, nu știu cum. să ajung cît mai 
repede acasă. Acasă — aici. în satul meu adoptiv.

Surpriza acelei după-amieze de primăvară pe
trecute In comuna populară Hălie au constituit-o 
mărturiile „tinerilor instruiți". Sub acest nume, 
cu rezonanta unui titlu civic, se afirmă în viața 
Chinei contemporane cea mai nouă generație. 
Destinul ei reprezintă o replică la tradiționala 
practică a „trecerii prin cele trei porți". Potrivit 
vechiului sistem de educație, formarea tînărului 
se reducea la spațiul unei lumi înguste, la tra
iectul liniar dintre cele trei porți deschise succe
siv : poarta casei părintești, poarta școlii, poarta 
universității. Și atit. în condițiile acestei dez
voltări în vitro, ferită de clocotul realității so-

și ceilalți
ciale, ce știa tinărul despre viață, cum se putea 
el angaja in edificarea societății revoluționare la 
care era chemat să participe ? Cu timpul, celor 
prinși între cele trei porți — acolo unde nu se 
putea auzi vuietui munților prefăcuți în terase 
roditoare și nu se putea vedea truda din orezarii, 
acolo unde foșnetul 9teril al hîrtiilor împiedică 
să pătrundă foșnetul plantațiilor de ceai — li se 
anchilozau aptitudinile practice și li ac modifica 
simțămintul datoriei față de popor. Comuniștii 
chinezi au privit cu îngrijorare și răspundere 
acest virtual fenomen de declasare, descoperind 
in el germenii elitismului intelectualist de pe 
vremea cînd. vidată de conștiință, știința ajun
sese doar un mijloc pentru vi narea dregător ii
lor și cultivarea mandarinatului.

Recunosc că, la început mi s-a părut întru
câtva exagerată nocivitatea «celor trei porți". 
Vrind să pătrund dincolo de formulă, am căutat 
fapte si argumente din experiența trecutului 
feudal, invocată nu o dată de gazde. Răsfoiesc 
„Scurta istorie a Chinei". Printre cele mai im
portante lucrări clasice, este consemnat romanul 
satiric „învățații" în care autorul, U Cin-țu, 
veștejește sistemul dregătorillor din timpul di
nastiei Tins (manciuriene). d© baza căruia inte
lectuali făi’ă scruDule tinteau dobindirea unor 
onoruri si bogății. Romancierul urmărește evolu
ția unui tînăr harnic si cinstit care, in urma reu
șitei la examenul oficial pentru im post de dre
gător, se transformă într-un. individ fățarnic si 
corupt. Abuzind de statutul lor do ..invătati". 
profitorii îsi foloseau puterea împotriva popu
lației din provincia lor de baștină. Semnificativ 
pentru perenitatea si acuitatea fenomenului : era 
identic si cu peste o mie de ani înaintea apari
ției romanului amintit mai sus, asa cum relevă 
o „aqua-forte" din timpul dinastiilor sudice 
(420-589) : „Dregătorii bogati purtau fesuri țu
guiate si vesminte largi pe care si le stropeau 
din belșug cu parfum. Isi dădeau cu rui si pu
dră. Erau purtati în lectice. Cînd ședeau, isi 
odihneau brațele pe perne brodate, cînd mer
geau pe jos se rezemau de brațele unor aahio- 
tanti. Nu aveau habar de agricultură : multi din
tre ei nici nu văzuseră vreodată oameni muncind 
pam in tul. întrucât îsi petreceau toată viata în 
capitala Ciencan. Cînd mandarinul Hu Cin a 
asediat Ciencanul. acești indivizi degenerați, ne- 
avînd nici măcar curajul să se urce pe cal. pen
tru a fugi, au rămas în capitala condamnată, 
răbdind de foame. Cînd orașul s-a predat, ei 
si-au pus hainele cele mai scumpe, si-au adunat 
nurul și jadul și s-au întins pe pat, așteptîndu-și 
moartea". Parazitismul castei dregătorilor nu
mită si tu, a pătruns și în legende. Se poves
tește că, fiind întrebat de un dregător mai mare 
ce slujbă îndeplinește, un oarecare Uan Hui-cl 
răspunse că, după cîte crede, el este probabil șef 
al grajdurilor împărătești, întrucît vede adesea, în 
jurul său. oameni care aduc cai la palat. între
bat apoi citi cai are în erija, el răspunse că 
deoarece nu știe absolut nimic despre acest ani
mal. n-are de unde să știe nici citi cai sint. La 
întrebarea citi cai au murit în ultima vreme, el 
răspunse că. întrucît nu cunoaște situația cailor 
vii. ce rost mai are să fie întrebat de cai morti 1

Peste douăsprezece milioane de ..tineri instru- 
iti" au prins rădăcini. în ultimii ank în comu
nele populare. Tineri ca Rîndunica fermecată. 
Perla strălucitoare, sau Cel plin de viată.

îi întilnesti pretutindeni : în orezării. de-a lun
gul canalelor de irigații, uncle se remodelează 
munții si aoele. ne plantațiile de ceai si cacao h 
navoade, la cîrma joncilor, în livezile de manda
rini, în fermele de animale, Ia cositul griului — 
totdeauna si pretutindeni unde se du bătălia fără 
început si fără sfîrsit pentru hrana unei cincimi 
din omenire.

Unii, cei mai multi, vor rămîne aici toată 
viața. Aici, unde au gustat întîia. sfînta pîine do- 
bîndită cu sudoarea frunții. Alții, dună cel pu
țin doi ani cît măsoară virsta călirii lor in 
vatra primară, se vor întoarce, la oraș. în vi so
ra ti, la chemarea uzinelor și universităților. 
Transmițînd fiilor ei, cu înțelepciune, cu gravi
tate, cultul trudei și al fertilității, prin legătura 
cu ogorul primordial. China milenară iși trăiește 
un nou ev.

Victor Vântu
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