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FESTIVALUL NAȚIONAL 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Amplă afirmare 
a spiritului revoluționar

4

• deea participării active a 1 maselor largi populare la 
dezvoltarea culturii revo
luționare, socialiste a stat 
la baza primului Festival

Cintarea României încheiat nu de 
mult. Cum deschiderea celei de a 
doua ediții a Festivalului Cintarea 
României a avut loc de curînd, 
o privire retrospectivă asupra 
experienței acumulate este ne
cesară. Festivalul Cintarea Româ
niei a scos in evidență resur
sele artistice de excepție ale 
artiștilor amatori ca și utilitatea 
colaborării lor cu artiștii profesio
niști. Cadrul larg, democratic de 
manifestare a prilejuit defilarea 
unor talente viguroase, a confirmat 
în mod strălucit valoarea politică, 
educativă, revoluționară a inițiati
vei secretarului general al partidu
lui. Al doilea Festival Cintarea 
României are datoria să preia expe
riența pozitivă a primului concurs și 
să ridice la un nivel și mai inalt co
tele lui artistice. „Se impune să folo
sim această experiență, a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-o genera
lizări și trecînd la desfășurarea celui 
de al doilea concurs, care va începe 
anul viitor — de fapt încă de la 
toamnă — trebuie să ținem seamă 
și să aducem îmbunătățiri hotărite 
in acest domeniu".

Ceea ce a făcut din Festivalul 
Cintarea României o manifestare 
memorabilă au fost valoroasele ma
nifestări artistice din cadrul lui, 
pleiada de talente promovată din 
rindul oamenilor muncii, apropierea 
fenomenului artistic de viață, legă
tura dintre creatorii populari și cel 
profesioniști Nu peste tot însă ma
nifestările au avut aceeași ținută. 
S-a apelat de multe ori la o muncă 
in asalt, s-au preferat form uleie în 
care a prevalat cantitatea, nu în
totdeauna spre binele calității, au 
fost văzute și evoluții scenice festi- 
viste. Ceea ce e insă important la 
un festival de asemenea anvergură 
este autenticitatea manifestărilor, 
legătura lui firească cu viața, pro
movarea celor mai talentați oameni 
ai muncii, crearea unui climat ar
tistic emula tiv.

în vederea îmbunătățirii muncii 
de pregătire a festivalului este nece
sară o și mai fermă ancorare a crea

torilor profesioniști în problemele 
lui. Primul Festival Cintarea Româ
niei a avut un ecou major în rîndul 
scriitorilor. Premiile acordate unor 
cărți de cunoscută audiență la pu
blicul cel mai larg a răsplătit felul 
în care scriitorii noștri înțeleg să fie 
receptacole vii ale sufletului și spi
ritului popular și revoluționar din 
România socialistă. Dar activitatea 
lor nu s-a rezumat doar la atît. Ei 
s-au aflat alături de artiștii amatori 
în tentativele lor teatrale, au par
ticipat la ședințele lor de cenaclu, 
au procurat adesea texte formațiilor 
artistice de amatori. In această di
recție însă viitorul festival Cintarea 
României impune o amplificare a 
experienței precedente, o altă cotă 
calitativă. Prezența artiștilor profe
sioniști în rîndul celor amatori, pre
zența din nou in rîndul concurenți- 
lor la festival a scriitorilor pot 
avea o influență hotăritoare asupra 
calității manifestărilor luL Spriji
nind cenaclurile de amatori, procu
rând texte superioare formațiilor de 
amatori, oferind versuri inspirate de 
cele mai fierbinți și dragi realități 
ale României de azi scriitorii pot să 
dea un solid element de coeziune ar
tistică laborioasei acțiuni de pregă
tire a festivalului. Prin acest mă
nunchi de acțiuni ei pot cultiva în 
participants gustul pentru evoluțiile 
pline de miez și de o bună factură 
interpretativă.

Se știe că cea de a doua ediție a 
Festivalului Cintarea României este 
dedicată celei de a XXXV-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
de sub dominația fascistă; Uri motiv 
in plus de responsabilitate și de dă
ruire. Ceea ce se cere artiștilor a- 
matari și profesioniști este să vor
bească despre România așa cum o 
văd ei din experiența lor. despre 
România marilor încercări din tre
cutul depărtat și apropiat, despre 
România acțiunilor revoluționare 
ale maselor, despre România care 
astăzi construiește socialismul. 
Omul muncii nu este numai cel ce 
participă la festival, dar și persona
jul lui cel mai important A vorbi 
despre oamenii muncii, despre con-
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Margareta Sterian : „Dincolo de fereastra mea* (Din expoziția retrospectiva 
deschisă la Sala „Dalles" ; în pagina a 5-a inseram cronica acestei mani

festări artistice semnată de Grigore Arbore)

EVENIMENTUL ■■■■

Dacă aș fi 
a r h i t e c t...

r

Eugen Jebeleanu
-^4rena

Studenții 
și roadele toamnei Cel 

mai marecest septembrie cu tentă boreală, acest 
pretimpuriu înveliș de ploi si de bru
me ne obligă să ne aducem aminte că 
toamna pentru cei care hotărăsc des
tinul roadeloi pâmintului, departe de

a fi un poem didactic despre strinsul recoltelor, 
este un anotimp al bătăliei decisive. Mă bucur 
ori de cîte ori un prieten sau un simplu trecă
tor, aici, jn cetate, privește cerul înnegrit de 
ploaie cu aceeași strângere de inimă cu care o 
privește si țăranul pe cimp. Nașterea piinii 
acesteia frumoase nu e numai grija oamenilor 
ogoarelor, după cum nașterea maștaii care arun
că sămînța de pline în brazdă pentru a răsări 
în locul acela mult mai multe piinj nu e numai 
grija celor din orașe.

După cum, iată, acum, la strinsul recoltelor, 
cetatea îsi trimite nu numai mașinile si uneltele 
tiainice ci si Pe unii dintre cei mai frumoși și 
mai inimoși cetățeni ai ei, studenții. Pe de altă 
parte, găsesc plin de semnificație paradoxul că 
specialiștii de ieri, de azi si de mîine ai ogoa
relor au fost, sint si vor fi pregătiți în inima 
orașului.

E greu să nu găsești la ora acestor rînduri 
studenți la strinsul recoltei în orice colt al țării. 
Pentru ca dumneavoastră să puteți cumpăra 
din piețele orașului bucate pentru cămările 
hibernale, bucate alese, zeci de mii de studenți 
au părăsit confortul urban, materializind cit se 
poate de concret si de omenește sintagma umăr 
la umăr cu muncitorii ogoarelor. Mulți, foarte 
mulți dintre ei s-au mutat cu totul in cimp, 
cu mîncatul si dormitul, ca într-un bivuac al 
pașnicului front ăl muncilor agricole. Dacă vor
bim uneori despre portretul moral al studenți
lor de azi, n-avem cum să nu conchidem că 
una dintre dominantele acestui portret colectiv 
este tocmai acest spirit partinic și angajat, con
cret si solidar al studenților la cauza cea mai 
sfintă a națiunii noastre : munca. Mă gindesc 
uneori, retoric vorbind, că dacă această piine 
binecuvîntatâ a noastră, de zi cu zi, ar purta în 
aroma ei îmbătătoare și indicibilă mirosul pă- 
mintului. si al ploii, dar mai ales aroma trudei 
ai a palmei care mingiie semințele înainte de 
a le arunca în brazdă, dacă, zic, piinea ar mirosi 
si astfel, ne-am aduce aminte cu pioșenie mai 
des si de. cei care Oi trimit înspre noi. Dacă s-ar 
îritimpla așa, cele cîteva zeci de mii de stu- 
denti care se vor reîntoarce în orașe și-ar recu
noaște în piinea lor viitoare sigiliile aromate 
ale trudei lor autumnale. Dar, desigur, ei iși 
vor aduch aminte cu mindrie de aceasta Ori de 
cîte ori vor rupe în mi ini o piine aburindă.

Cu o modestie înnăscută, piinea se așează pe 
mesele noastre în liniște, firesc. La fel intră în 
cetate, simplu, pe căi nevăzute aproape. Aproa
pe ca vîntul șl ca ploaia. Așa ajunge la noi pii
nea, fără ștampile, fără etichete. Nevăzut, dar 
prezent, sigiliul muncii se află în fiecare piine. 
Cu discreția, aroma aceasta a piinii de toate 
zilele, aroma aceasta în numele căreia existăm 
ar putea să ne reamintească mai des adevărul 
vechi de cînd lumea că piinea este muncă.

Poporul este cel moi mare, 
apoi urmează geniul lui 
ți grija mare-a timpului 
de-ai ține-n brațe cu vigoare

mereu ca munții dinspre soare, 
ușori ca para focului 
să dea un spirit locului 
ți să-l fixeze-n neuitare.

Poporul este cel mai mare 
apoi urmează geniul lui 
ți grija mare-a timpului 
de veacurile viitoare 
sub măreția cerului.
Poporul viu e cel mai mare.

d
e curind. la cea mai recentă intîlnire 
a sa cu constructorii de De șantierele 
CaDitalei noastre. Dresedintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
cerut arhitect ilor. proiectant! lor. mește

rilor zidari, realizarea lucrărilor intr-un stil ar
hitectonic specific românesc. în care talentul, 
puterea creatoare, price ne rea si fantezia. întrea
ga tradiție arhitectonică românească să fie valo
rificate la dimensiunile de armonie si lumină, de 
Îndrăzneală si frumusețe ale zilelor noastre. Con
structorii au prezentat președintelui tării un 
bloc de locuințe realizat în această viziune, o 
serie de panouri din prefabricate in care motive 
ale arhitecturii noastre tradiționale au fost folo
site cu știință și intuiție artistică, ministru] mate
rialelor de construcții, de fată fiind, a asi curat 
că asemenea nanouri se not înscrie într-un flux 
industrial continuu, ceea ce nu-i Dutin lucru dacă 
ne gindim că. pe lingă eleganta locuințelor noas
tre. vrem asigurată trăinicia si. în același timp, 
rapiditatea execuției lor. menținerea costurilor, 
prin soluții ingenioase si eficiente, la un nivel 
accesibil.

Momentul acesta ni se pare. deci, a avea o 
importantă deosebită în amplul proces de con
strucție care se desfășoară în tara noastră. Ne 
interesează din ce in ce mai mult de o vreme 
Încoace, si președintele tării a subliniat acest 
lucru in mai multe rînduri. nu numai cit se con
struiește. ci si mm se construiește. ȘL mai ales, 
din acest unghi de vedere, al lui cum. conse
cințele momentului amintit mai sus le bănuim 
de amploare, cu răsfrinceri dintre cele mai 
generoase asuDra fiecăruia dintre noi.

Pentru că. dintre toate artele, cea care are 
implicațiile cele mai adinei în viata de fiecare 
ZÎ. a noastră, a tuturora, ni se pare a fi. totuși, 
arhitectura. La un spectacol de teatru, la un 
film, mergem o dată, de două ori sau de mai 
multe ori pe lună. O carte de poezie ne întovă
rășește un ceas, două sau trei ceasuri ce zi. 
uneori chiar pe săptăminft. Dacă ne place, dacă 
simțim că ne regăsim in aburul luminos al poe
melor din acea carte întârziem asupra paginilor 
ei. memorăm versuri, strofe, poezii întregi, re
venim asupra lor. Mai mult sau mai puțin asemă
nătoare ni se înfățișează lucrurile si în cazul mu
zicii. al picturii. în cazul arhitecturii nu 1 Asu
Dra realității arhitecturale care ne înconjoară nu 
mai putem decide doar noi înșine dacă facem ab
stracție de ea.sau nu. Fiindcă, mai ales într-o 
societate modernă, mediul arhitectural face par
te. aproape Dină la identificare, din mediul nos
tru ambiant d° fiecare zi.

Exemplaritatea arhitecturii noastre tradițio
nale. a celei populare mi se pare, tocmai de 
aceea, o lege de la care nu uutem abdica. Ceva 
din sufletul nostru milenar s-a transmis in aceas
tă arhitectură si. la o privire mai atentă, vom 
observa că, așa ca și in alte domenii, esențele 
se regăsesc si aici nu intr-o gestică exterioară 
neconvingătoare, ci din contră. în bunul simt ce 
izvorăște totdeauna din acele mișcări tainice, al*»  
ad incuri kw sufletului omenesc, ce-i dau măreție 
nobilă, dreaptă si statornică.

Si-aooi ambianta arhitecturală nu ne este 
dată numai nouă, celor de astăzi. Ea este tot
odată zestre a celor ce vor veni după not 

îndemnul președintelui tării către constructori 
si arhitectî de a înălța zidirile de azi In soiritiil 
tradiției românești, mi se pare, de aceea, cu atît 
mai tulburător. In spiritul tradiției ! AI esențe
lor adică. Dl umanizării arhitecturii, al modelării 
ei. ne măsura ființei noastre de lumină generoa
să. A da. cu alte cuvinte, astăzi, suflet batonu
lui. otelului si sticlei, asa cum înaintașii au însu
flețit cu zi nd ul si palmele lor agere cărămida 
piatra si culorile.

Petre Ghelmez

De unde
De unde nu te-aștepți, ♦ 
de-acolo sare 
hop ! iepurele.
Un iepure de câmp, unul de mare, 
unul de sare și-altul de piper.

Marea mi-a dat vre-o patruzeci 
de mii 

de iepuri albi, de spumă, 
care s'au dat 
toți peste cap, 
umplând de nuferi zarea 
și instelându-mi cerul.

unul s’a cuibărit în mine 
și din când în când 
mai mustăcește 
și uneori mai iese.
E un iepure blajin 
dintr-o zăpadă albă și fierbinte.

Nu are trese. . .
Sept. 1977
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Sensul clasicismului

Patrel Berceanu

Gheorghe Pituț

______________ /

SCRIITORI PE ȘANTIERELE MUNCII

Șantierul 
te-nvață

A ntr-un birou obișnuit, din cîmpia do
brogeană. asist la un dialog intre un 
puștan ne ras. cu un basc bleumarin 
răsucii intre degete și o bluză nouă de 
salopetă cu m îneci le răsfrinte. și un

bărbat in costum gn. aplecat peste un registru de 
angajări, terfelit De colțuri si prevăzut cu 
..scară" alfabetică. Deschizindu-1 Ia litera C, 
omul notează : _Călin Gheorghe șofer : buun... 
virsta ? 18. Tțt— ai mai condus autobasculante 
de 32 ?... nu-i nimic, șantierul te-nvață “ Bă
iatul acela dă din cap. roeește oleacă, parcă ar 
interpreta un rol. asa mi se pare, asa de ..bine" 
decurge scena, $i dă să întrebe ceva... Celălalt 
ii vine in intimpinare, închide dogarul cu un 
pocnet de ceaslov, lj întinde mina și spune : 
de miine. gata. ești al nostru ; du-te și-ți alege 
mașina, sint afară cîteva abia venite din rodaj • 
Să ai insă grilă... Cit o alimentezi și-o întreții, 
mașina-i mașină, te scoate si la 6 000 lei pe 
lună, sint multi băieți care iau atâta. Cit nu. pe 
mine să nu mă întrebi...

★
Dincolo de birouri se întinde, desigur, cîmpia, 

marea si bogata cimpie dobrogeană, devenită 
„sediul" unei lucrări grandioase : Canalul Du-

Ion Longin Popescu
Continuare in pag. a 4-a
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COLOCVIILE -LUCEAFĂRULUI-

PROTOCRONISM 
Șl SINCRONISM

• Participă : • Paul Anqhel • Ov. S. Crohmâl- 
niceanu • Pompiliu Mareea • Edgar Papu 

• M. Ungheonu

și al reeditărilor

d
acă e necesară munca de reeditare $î 
de revalorizare a clasicilor ? Dar. dacă 
se vorbește astăzi de moștenirea mo
dernilor, de ce nu s-ar vorbi în conti
nuare și de moștenirea clasicilor ?

Căci un modern care se ..moștenește" devine 
clasic, iar clasicii care anticipează pe moderni 
nu sint numai niște părinți uitați, al căror chip 
maj trebuie șters din cind în cind de colbul vre
mii. ci sint niște imagini vii ale unei istorii care se 
consumă în permanenta mișcare a spiritului crea
tor de cultură. Mărimea clasicilor nu rezultă din
tr-o pioasă exagerare a unui trecut modest, ci din 
recunoașterea spiritualității unui popor ca forța 
creatoare de cultură. Și în privința aceasta este 
îmbucurător să constatăm că sînt recunoscuți 
ca scriitori clasici nu „începătorii" mo
dești ai epocii moderne, ca de exemplu 
poeții Văcărești, ci scriitorii uparținînd epo
cii în mod obișnuit considerată „veche”, 
pentru că vorbim astăzi de un „baroc" al 
literaturii sec. al XVI-lea ; după cum sursele 
umanismului in cultura română nu trebuie expli
cate doar ca rezultate ale unor influențe externe 
tirzii, fără a avea în vedere că în evul mediu 
românesc marii domnitori, chiar în condițiile 
'grele ale apărării statelor naționale, au dat cul
turii „de curte" înfățișarea de epocă a Renaște-

Eugen Todoran
Continuare in pag. a 7-a

ANIVERSĂRI: ZAHARIA STANCU

RESPIRĂRI

Zdrobitor desciorchinător
e-i ciudat, că în situația globului nostru terestru, nu sunt pietrele acelea care gîndesc. 
Piramidele, monstruoasele piramide, c*eiere  uriașe de piatră, în afară de a exprima punctul 
din vârful lor, altceva nu exprimă. Actul gîndirii este întocmai ca și călciiul lui Ahile ; sare 
în sus din zeama ginditoare a creierului.
Atit de splendidele și timidele și finele și neapăratele celule gri

stele deasupra pomîntului.
Și totuși, din cind în cînd, cîte o piatră sau cîte un fier poate să-și 

pînă la gindire-
La Bucium, in tandra Moldova a țării, am văzut cu ochii măriți de un 

mașină ce se numea „zdrobitor desciorchinător* ’, pseudonim demn de prozatorul
Atîta înțeles exista în mașină, incit strugurele ca material îmi apăruse ca 

concept.
Dar faptul că marina se numește „zdrobitor desciorchinător" e ca o întîmplare 

inginerească.
Nu te supăra pe mine, cititorule, am azvîrlit și eu o privire de vulpe către strugurii

țin prin cuvint tot cerul cu

ia sieși

cuvint

un nume tulburător

plin de înțeles, o 
Conrad.
un pretext pentru

lingvistică pur

acri.

Calea poeziei
„Zaharia Stancu s-a specializat in scurte 

poeme de o strofă și de două strofe, o varietate 
de stanțe, într-un fel. insă nu cum , s-ar presu
pune. eu conținut minor" (s.n.). Astfel, așează, 
în 1941. George Călinescu efigia poetului prin
tre tradiționaliști. Pentru Eugen Lovinescu, poe
tul, cuprins într-o aceeași serie, era „un fraged 
și grațios pastelist de care ne legăm speranțe
le". Proiectând aceste sumare dar corecte fișe 
critice pe fundalul poeziei românești interbeli
ce, înțelegem cit de adevărată este această măr
turisire a lui Zaharia Stancu : „Drumul poeziei 
mele a fost și el greu. Am fost contemporan 
(și continui să tiu) cu mari poeți". Această cale 
a fost străbătută insă nu printr-o renunțare la 
datele personale și nici printr-o schimbare de 
fizionomie a lirismului, ci printr-o adâncire și 
interiorizare a universului imaginar inițial, 
printr-o transformare a viziunii exterioare în
tr-un cosmos subteran al afectelor și cunoaște
rii. Zaharia Stancu este un aticist în poezie,

Doina Uricariu
Continuare în pag. a 6-a

Nichita Stănescu



u primul volum de 
Istorii, Mircea Ciobanu 
se arată un autor ce 
pare (în fine, vor ex
clama, poate, unii din

tre cititorii săi) mai hotărît ca 
niciodată să alieze problematicii 
și cazuisticii morale a scrisului 
său, cam abstracte uneori, sta
tutul unor personaje cu perfec
tă identitate civilă. Din lumea 
geometrizantă a demonstrațiilor 
sale, cu aerul ei de experiment 
și de teoremă, scriitorul coboară 
de astă dată, în ultimul lui ro
man, printre ființe vii, înzes
trate cu nume și biografie, apar- 
ținînd așadar unei realități con
crete, determinate, și ceea ce 
este important face acest lucru 
fără a-și nega vreo clipă na
tura obsesiilor și organicitatea 
viziunilor sale. Firește, in ciuda 
arhitecturii ei, așa-zicind clasice, 
cartea lui Mircea Ciobanu tre
buie citită pe mai multe planuri, 
dar faptul că există o poveste, 
cu toate articulațiile necesare, 
poveste pe care cititorul o re
cunoaște și cu care este fami
liarizat, constituie unul din ele
mentele care îi ușurează lec
tura și îl determină să dea cre
dit jocului subtil dialectic al in
terpretărilor și al relațiilor puse 
în scenă. Totodată, această po
veste, atit de așteptată pentru 
a forța ușile demonstrației lui 
Mircea Ciobanu pe căile cu
noașterii și recunoașterii uma
ne, implantează, de fapt, nu 
numai un „scenariu" in pasta 
unei realități recognoscibile, dar 
reconciliază intr-un chip fericit 
reala inteligență a scriitorului, 
aptă de arabescuri și de contor
siuni ideatice, cu o nu mai pu
țin reală apetență pentru con
cret șl pentru cuvintul mustos, 
capabil să-1 reprezinte. Poate 
pentru prima oară, in acest ro
man, „recele- și ..abstrasul" 
Mircea Ciobanu iși di mina cu 
„balcanicul- Mircea Ciobanu, 
cazuistica dind viața și forță 
percutantă cuvintelor, iar cuvin
tele însuflețind cu plinătatea lor 
reperabilă în plan imaginar o 
cauzuistică plndită adesea de o 
sterilă batere în loc.

Simplu spus, primul volum al 
Istoriilor debutează ca cel mai

cronica literară

Mircea 
Ciobanu:

„I S T O R11“

tradițional dintre romane și na
rează un ospăț de Anul nou, a- 
ceatei narațiuni atașIndu-4-se, in 
partea a doua a volumului, u 
cronică de familie. Amfitrionul, 
inginerul constructor Gheorghe 
Palada, invită, an de an, la a- 
ceastă petrecere, oaspeți pe cil 
de ciudați. pe atit de străini, de 
indiferenți și de nefrecventați in 
celelalte zile ale anului. Ei com
pun o lume a „foștilor" (un ofi
țer, un avocat, un antreprenor, 
un profesor etc.), pe vreme ce 
trece lume tot mai decrepită, 
mai degradată și mal urițiti de 
scurgerea timpului. Rostul aces
tei stranii invitații, la care se 
strînge o adunătură de fantome 
umane, lacome, rele, imbecile, 
imorale sau numai caraghioase, 
este știut doar de amfitrion. Ve
derea jalnicelor făpturi ce de
pind In fond de mărinimia și de 
dispoziția lui capricioasă, insta
urată drept regulă, la un ospăț 
in genul celui din „Viridiana", 
unde personajele ce iau parte 
sint ceva intre slugi, cerșetori și 
petiționari, are darul de a-i aa- 
tiaface orgoliul puterii și de a-i 
întreține convingerea atit in li
bertatea sa. rit și In intangibili - 
ta tea la semnele trecerii. In 
fața lor. ca și in fața Întregii 
familii dependentă de tine, ma
terial și moral. Inginer--! e«te 
marele, puternicul Palada. tro-

ni nd ca un Dumnezeu atotpu
ternic peste un univers nevol
nic. în pidtura specimenelor ce 
populează petrecerea, Mircea 
Ciobanu exersează mai toate 
formele grotescului și ale cari
caturii. strecurind dintr-odată 
in aceste portrete ale cupidității 
și nemerniciei un ceva secret și 
amenințător.

Studiul naturalist al fenome
nelor de degradare e magistral 
și numai și simpla descriere a 
resturilor ospățului, cu o minu
țiozitate crudă de anatomist, e 
in stare &ă trezească neliniștea 
și să dea sentimentul invaziei 
terifiante a lucrurilor impure : 
..A atins un pahar pe jumătate 
plin, tot atit de rece ca și mina 
ei. Pe fundul lui văzu firimituri 
de cozonac și de nucă mftrunți- 
tă. Cu o mișcare stlngace a de
getelor il răsturnă pe mușamaua 
mesei : lichidul se împrăștie și 
începu să picure pe podea. Ma
ria iși simți gleznele umede și 
încerca, dar copleșitor. glndul 
impurității : a p re a j mei șl a ei 
însăși. Pretutindeni farfurii ne
spălate. pahare și scrumiere, 
cenușă amestecată cu vin. tăvi 
și erați te pline pini la gură CU 
apă și in apă. la tu praf ați. plici 
albe de seu închegat resturi de 
mi nea re. bucăți de carne atinse 
in treacăt dar atinse, prăjituri 
mușcate la rite un colt cegii de 
cafea, chisele de dulceața. Un
guri. furculițe și iarăși Linguri 
și furculițe, năclăite In grăsune, 
felii de cozonac aruncate In far
furie cu sferturi de gogașart. 
castraveți ofiliți, cu sarea us
cat! pe ei. sîrr.buri de măsline 
și mîsline cu pielita zfairdtl. 
varză murați — și peste tot 
oase, oase de peste, oase de la 
încheieturile pin oare lor de porc 
și oase de curcan, groase, cu 
rgirritmle taru sau subțiri (i 
lungi ca Dtate scobitori, oase de 
pui sfirimalg Ir. ±nțl ri supte 
la capăt oase In farfuniL? de 
prlj:tun. la pahare, ta
r? « jml sag» etametă. asă.- w 
umfla de apă or. rr-aidăr de t*r-  
veteig mtretantate, oase » iup

de mere, oase și coji de nuci, 
oase și petice de staniol — ni
mic nu rămăsese nesfîșiat, ne- 
ciopirțit ; lingă o solniță se ză
reau cioburile unui pahar cu 
picior, dar șl lucirile lor erau 
stinse și tot la fel de impure 
ca și lucirile estompate de gră
sime ale fructierei — totul as- 
virlit la întimplare, totul ames
tecat, totul dezbinat parcă de o 
voință batjocoritoare : azvirlit 
intr-adins. amestecat și dezbinat 
intr-adins".

O asemenea viziune a degra
dării și a impurității, copleși
toare, fastuoasă chiar, de un 
fast al răului, pe cit este de 
premonitorie și de vitriolantă, 
prezidează Întregul roman, ro
man deopotrivă al fantoșelor, al 
mistificării și al demistificării, 
ca și al simulacrelor de tot 
soiul din existența burgheză. 
Căci dacă scriitorul pare a po
lemiza In repetate rinduri cu 
imaginea creatorului omnlștient 
și atotputernic, dlctînd pinft în 
cele din urmă amănunte desti
nul personajelor sale, după cum, 
de asemeni, iși bate joc de pre
tenția eroului său de a fi Dum
nezeul familiei și al invitaților 
tăi de circumstanță, el realizea
ză In practică ideea acestui per
sonaj central de a fi pentru 
plăsmuirile lui un demiurg ne
cruțător, un Jehova al „patimi
lor" și al pedepselor, la antipo
dul celui .jnilos și dispus la 
iertarea păcatelor". Tot ceea ce 
m petrece In Istorii, Începi nd 
chiar cu degradarea Istoriei cu 
majusculi In „istoriile" unor 
ființe întrunind viciul și josni
cia. ezte o cădere de pe soclu 
In flăcările unei gheene a gro
tescului și a caricaturii. Nimic 
nu scapă din acest cerc de viață 
burgheză. In care Însăși descen
dența familială poartă semnele 
morbidității biologice cu ecouri 
vădit»? :£ sfera morala, fără a 
f: batjocorit. maculat
pi-'-. Xa desființare. Vi aton la Sa- 
• ncă cajniă LurXi'-ăi profetice. 
O>p4:-.d $a ierriim este
uaceputul ur-l drirr.r. dia ce la

ce mai bubuitoare, iar persona
jele ce iau parte la el își schim
bă unul după altul rolurile, de
venind în ultimă instanță măști 
ale fricii, ale neputinței, ale 
umilinței și ale sfîrșitulul. Pu
terea aparentă a lui Gheorghe 
Palada este, de fapt, o invenție, 
o invenție bine ticluită și cu fi
nalitate meschină a invitaților și 
a rudelor sale, iar inginerul con
structor, care ar fi trebuit să 
lase semne trainice ale. trecerii 
sale prin lume, este in realitate 
un om fără biografie, fără fapte 
și fără amintiri, asemeni frico
sului Leon Pascal ce întrupează 
„nevoia de a fi pe lume orice 
altceva numai nu omul cu fap
tele și amintirile sale". Mecanis
mul relațiilor e inversat și din 
presupuse victime fără șansă 
personajele se transformă, rînd 
pe rînd și unii contra altora, in 
primejdioși opresori. Simbolisti
ca de sorginte biblică a autoru
lui (o Marie fecioară nefecioară. 
un Iov derizoriu, o sărbătoare 
la care oaspeții sînt și slugi și 
soli și stăpini etc.) face și mai 
vizibil ritualul înjosirii, mărind 
discrepanța dintre aparențe și 
esență uneori pînă la proporțiile 
parodiei.

Din degringolada profanării nu 
ies intacte nici momentele sa
cre ale nașterii, ale căsătoriei 
șl ale morțli, din fiecare ase
menea moment de vîrf al exis
tenței oferindu-ni-se în carte 
mostre degradate, ele simboli- 
zind în totalitate Însăși degra
darea familiei burgheze. Roman 
al dezgustului vitriolant trecut 
prin filtru moral, Istoriile sint, 
în același timp, un roman al 
amenințării surde, al vidului și 
al incomunicării la nivel dis
cursiv. Romancierul încearcă, de 
altfel. în demersul său, adesea 
„poetic", să ajungă la acea 
realitate profundă a relației și 
determinării insesizabile, secre
te, „acolo unde nu vorbele ho
tărăsc înțelegerea lucrurilor". 
Romanul se umple astfel de 
vise (de o remarcabilă minuție 
și forță Imaginativă) și presim
țiri, de cuvinte fără semnifica
ție imediat perceptibilă șl de 
semnificații fără cuvinte, ce 
trebuie tălmăcite. Pe potriva 
lumii larvare pe care o descrie, 
scriitorul analizează cuvintele 
rămase la jumătate, confesiunile 
deturnate de la scocul inițial, 
mecanismul minciunii, al pre
zumției, ca șl actele ce răstăl
măcesc cuvintele. O bună parte 
din existența pe care o descrie 
este o existență determinată de 
cuvinte și imagini, cu frecvente 
alunecări In via și în universu
rile grele sau goale de semnifi
cații ale închipuirii. Personajele 
romanului, de regulă, spun alt
ceva declt ceea ce cred și cred 
altceva decit ceea ce spun, toa
tă această imposibilitate de a 
traduce ginduri șl simțiri, toată 
această luptă de a determina 
lucrurile atlnd de fapt la baza 
profunzimii de planuri a cărții-

Cu Istorii, Mireea Ciobanu ne 
dă un roman dena și puternic, 
dc o amănunțime studiată și 
fărfi cusur, plicind pe elemente 
tradiționale xle narațiunii o dez
batere și o morală modernă, 
deopotrivă a vieții n ți a crea
ției. Din cronica unei familii 
burgheze și a unor Intimplări 
mai mult sau mai puțin banale 
•criitorul scoate o carte origi
nală, profundă, antrenind lec
tura pe multiple căi de inve«- 

Dar totodată o carte cu 
nctnrtnfiflntr gust amar.

Dan Cristei

[ prezențe 1

„MANUSCBIPTLM-
Nr. 3 B.C.

• Recent apărut, ultimul aa- 
măr al revistei trimestriale edi
tată de Muscal literal arii r*-  
mâne atrage atenția prin 
aceeași constantă diverși tale de 
materiale, in mare parte Inedite, 
menite u aducă nni șl anh- 
sUnțiale contribuții da arhivă 
in domeniul istoriei literare. 
Semnalăm, astfel, prezența aaor 
texte inedite insațite de co
mentariile și exegezele de ri
goare aparținind următorilor 
scriitori : Mihai Emisese*.  N.D. 
Cocea, Ele pa Văcăreocu, Gear șt 
Baritz, Lucian Blaga, Octavian 
Goga, O.W. Cisek, M.N. Tanitxa, 
Li viu Rebreanu, Mihail Sada 
veanu, Vâslit Alecsandri ți Ma
icii! Caragiale.

PRFMULF ACORDATE LA EDI
ȚIA A li-A A CO-SCURACLLI
NATIONAL DE POEZIE ^NTCOLAT 

labi?" im

L Premiul Consiliului Județean 
al pionierilor — Suceava : Petre 
Camelia — elevă. Tg. Jiu.

î. Premiul Comitetului județean 
al U.T.C. — Suceava : Rodian
Drăguț — student. București.

3. Premiul Comitetului Județean 
de luptă pentru pace — Suceava : 
Ion Teodortscu — profesor. Slo
bozia.

4. Premiul Centrului Județean de 
librării Mireea Birul li — student. 
Timișoara.

5. Premiul ziarului „Zori Noi" : 
Nechita DanUov — student, Mușe- 
nița — Suceava.

fi. Mențiunea III : Mariana To- 
raMfu — elevă, Reșița.

7, Mențiunea H : Lucian Vizi
tiu — student. Iași.

S. Mențiunea I : Ioan Radu Igna 
— muncitor. Hunedoara.

Ș. Premiul revistei „Ateneu" : 
Gelu Dorian — muncitor. Boto
șani.

10. Premiul revistei „Cronica : 
Doina Mihaela Bava — elevă. Iași.

11. Premiul revistei „Tribuna" : 
Ion Evu — tehnician, Hunedoara.

12. Premiul Editurii „Junimea" : 
Mirela Mândrie — elevă. Iași.

13. Premiul Uniunii scriitorilor : 
Valeriu Dr&gușeanu — student, 
Rădăuți.

14. Premiul Uniunii scriitorilor : 
Jâan Panaite — maistru, lași.

15. Premiul III : Liana Marcu — 
studentă, Cralcva.

16. Premiul II : Sorin Roșea — 
muncitor, Constanța.

17. Premiul revistei „România 
literara" ; Matei Vișneac — stu
dent, Rădăuți.

18. Premiul revistei „România 
literară" : Leila Munteanu — 
funcționară, București.

19. Premiul revistei ..Luceafă
rul" : Ioana Ileana Ștețcu — teh
niciană. Baia Mare.

20. Marele premiu „Nîcolae La- 
biș" ; Cleopatra Lorințiu — stu
dentă, Bistrița.

viata cărților

Un poem 
villonesc

folcloriști și etnografi, el fiind practic o materie virgină 
pentru cercetările actuale ale domeniului. Un atlas al 
etnografiei și folclorului românesc proiectat nu demult cete 
de neconceput, ne atrage atenția Adrian Fochi, In afara 
chestionarelor Hasdeu-Densusianu.

Nu vom putea aprecia la justa el valoare munca auto
rului lucrării, dacă vom omite a spune fcă efortul a fost 
de a Incorpora lntr-o singură carte, consultabilă zecile 
de mii de răspunsuri ale chestionarelor. Spre fleoebire 
de Ion Mușlea și Ovidiu Bîrlea care au grupat materia 
pe teme șl motive. Adrian Fochi recurge La modalitatea 
dicționarului. Noțiunile extrase din chestionare sînt dis
puse alfabetic facilitlnd accesul cititorului. Rezultatul 
muncii lui Adrian Fochi este excepțional. Datini și eresuri 
populare do la sflrșitul secolului al XlX-lea cuprinde un 
material informativ foarte bogat, compararea cu noțiunile 
identice de la Hasdeu e uneori evident în favoarea noii 
lucrări, ceea ce face din ea una din cărțile de fundamen
tală referință pentru specialist.

•) Adrian Fochi: „Datini și crestiH populara de la 
sflrșitul secolului al XlX-lea", Editura „Minerva", 1177.

Ceoarniind deabia aren daaă 
cârti de de bat apărartc la efir- 
șltal anala! trecut, ia fattd. ■■ 
law™ derit an act critic recu
perai ar Avind deplin caaptunța 
faptului eă și in deeorral ares
tai an numărul volume tor de 
debut prea puțin semnificativa 
cărora lotuși le-am acordai 
atenția nu a fost chiar atit de 
redui. justificarea restului in 
eaaxă esie, credem, îndeajuns 
de limpede.

PaJmente temerară ni

r
^e pare tentativa lut 
Mircea Ichim •) de a 
elabora un poem de 
anvergură miucă și 
cixmogonicA, a cărui idea pe 

poetică face apel la sur&e și 
motive pe cit de diverse, pe atit 
de pretențioase și de rincantt 
Sub acest din urmă raport, 
eventuala operație de identifi
care a ..izvoarelor" nu e dintre 
cele mai dificile, căd autorul, 
formalizindu-se prea puțin, trece 
la împrumuturi făcute pe față. 
Astfel, spre a enumera numai 
citeva dintre ele, iată, ne gin- 
dim de îndată la mitul genezei 
gravitind in jurul celui adamic 
și Ia ..povestea" potopului, con
servate, ambele, de biblie, la 
unele sugestii din Iliada (moti
vul călătoriei pe mare și al de
voratoarei nostalgii pentru țăr
mul natal) și la altele care tri
mit la mitul fauatic etc. Iar ca 
temă filosofică, este evident că 
Mircea Ichim vi2ează o amplă 
dezbatere poetică axată pe 
ideea-mit de sorginte platoni- 
ciană a disjuncției dintre ceea 
ce se numește eu metafizic, pe 
de o parte, și eu empiric, pe 
de alta. Tot atit de explicită ni 
9e pare și finalitatea etică a 
poemului, întrucit punctul de 
vedere in acest sens rezidă In
primatul cunoașterii de sine 
implicată organic in experien
țele de viață fundamentale. 
Nașterea, iubirea, înțelegerea și 
stâpînirea naturii, moartea în
săși ca sacrificiu suprem pe 
rare viata și-1 face sieși, sînt 
tot atitea forme prin care omul 
ia cunoștință de sine. Cu alte 
cuvinte, „ieșind din crisalidă**,  
omul devine propriu! său crea
tor, iși dobîndește identitatea, 
iși recucerește cealaltă „Jumă- 
tate“, adică „dublul**  ș.a.m.d. In 
fine, itrecînd la problemele de 
compoziție, să arătăm, de ase
menea, că identificarea modele
lor constituie o operație la fel

de lesnicioasă. devreme ce pro
totipul «ie acel al poemului 
dramatic, eon Laminat de proce- 
deele $1 \ir.uniie metaforic-sim- 
boieee aîe îragediei antice și aie 
celei '-Sakes pe ariene.

Ar fi. desigur, cu totul dis- 
proporționat să continuăm a dis
cuta cartea lui Mireea Ichim 
prevalindu-ne de d remise le 
intențiile programatice pe care, 
cum s-a văzut, autorul ni le 
propune cu atita obstinație. Ju
decat din asemenea unghiuri, 
poemul se vădește a fi un in
discutabil și. cum se spune, 
spectaculos insucces. Ca struc
tură epic-dr am atică (ce o incor
porează pe cea lirică), Ieșirea 
dhi crisalidă nu rezistă la un 
exigent examen critic. Atit sub 
aspect formal dt ?i In ceea ce 
privește unitatea tensiunii in
terioare. scrierea stă sub sem
nul unui f ragmen țarism desă- 
virșiL Cum este și de așteptat, 
numai răbdarea de a. încercui 
cit mai multe fragmente și de 
a îe aprecia în sine, ca poezii 
independente, se dovedește a fi 
modul de lectură cu adevărat 
profitabil pentru această ambi
țioasă și, vai. pe ansamblu, atit 
de neconvingătoare elaborație. 
Procedind in acest chip. sur
priza e de a descoperi in auto
rul volumului Ieșirea din crisa
lidă un poet remarcabil. De 
exemplu, un fragment ca cel ce 
urmează, tulburător prin densi
tatea fiorului poetic, la care se 
adaugă masivitatea imagistică, 
depune mărturie convingătoare : 
„Fiul meu, in suflet / Te-am 
oblojit de răni, iar mingiierea / 
Ți-am dat-o pe furiș in vis de 
seară ! / Aveam să plec cu 
munții toți in spate, / S-adun 
in piept atitea zări și drumuri. / 
In urmă, soarele, in strunga 
stincii / Părea un cap de om 
ucis in flăcări. / Știam că voi 
găsi un leac, o frunză, 1 Sau apă 
de izvoare neintimplate, / Or 
roajă-ncârunțită de pudoare, I 
Care-ar fi fost nesomnul să-ți 
alunge. / Blestemul greu se 
prelungea !n mine, / $i-un fum 
lăuntric vina ta murise / Cum 
mor făpturile de vis sub pleoa
pe". Alături de acest straniu 
„cîntec de leagăn", iată și un 
nu mai puțin izbutit „cîntec de 
fecioară" : „Sînt hăituită dure
ros de lucruri / Si dincolo de 
ele e o horă / De zile și de 
nopți atit de treze / Că veșnic 
simțirile-mi sînt strivite / De 
formele ce cotropesc lumina. /

Se-a hat aaupra-mi In rotire 
surdă / §i dușmănoase parcă 
rup din mine. / Aș vrea ca 
pleoapele un vis să-nchidă, / 
Un vis tirziu sau năclăit de 
singe / Dar fie Vis de om ! Mi-e 
dor de ceasul / Cind somnul se 
oprește lingă viață, / Cind totul 
abur pare și mătase, / Cind 
genele se-nmoaie-n mierea stin
să / A unui soare toropit de 
veacuri..."

Există deci vădite motive să 
sperăm intr-o evoluție poetică 
pe‘măsura unor simptome ca 
acestea.

emnalăm cartea de

S
 debut a unui reporter
demn de atenția nu 
numai a cititorului de 
ziare ci și a aceluia 

pasionat de imaginea de an- 
samDlu a complicatului și pu
ternicului impuls uman ce stră
bate viața fiocial-economică a 
României contemporane. Este 
vorba de volumul lui Marin 
Mocanu Ciad viața prinde ră
dăcini ••) penetrantă radiografie 
reportericească in procesul de 
edificare a conștiinței de sine la 
școala muncii in care se află 
angajată tinăra generație. Rod 
al unor numeroase peregrinări 
pe Lntreg cuprinsul țării, cartea 
lui Marin Mocanu conține o in
teresantă și bogată galerie de 
schițe portretistice, care, îm
preună. recompun o adevărată 
imagine monografică a fenome
nului. Chiar dacă o anume În
clinație pentru literaturizare și 
idilizare nu poate fi trecută cu 
vederea, capacitatea reporteru
lui de a-și face Interlocutorii 
să-și deschidă inima, să se con
feseze, se impune de îndată 
atenției : .Aia. ca și in alte 
țari, plecam împreună cu colegii 
in excursii, vedeam lucruri mi
nunate. dar parcă pentru fie
care loc sau localitate, găseam 
imediat, pe calea gindului, a 
inimii, un corespondent acasă, și 
convingerea că țară mai frumoa
să și mai bogată ca a noastră 
nu există nicăieri punea stăpi- 
nire pe noi. Odată, in ’71. am 
fost la Madras, port la Oceanul 
Indian, un oraș tare frumos, ca 
să-1 vizităm. Acolo ne-am in- 
tilnit cu marinari români care 
veneau cu vasul de la Singapore 
In drum spre țară. Am luat 
masa cu ei pe vas, vas care mi 
s-a părut o bucată de pâmint 
românesc. Am cintat împreună 
muzică populară românească, 
cîntece ca : „Satule, vatră fru
moasă", „Dor de mamă", și al
tele și am jucat de-ale noastre. 
La despărțire am lăcrimat ; 
eram, sincer vă spun, într-un fel 
invidioși pe ei, marinarii, că 
se Întorceau acasă, deși peste 
citeva luni urma să venim șl 
noi. Cind mai erau două-trei
s^ptămînl pînă la plecarea spre 
patrie, nu ne mai apuca nici 
somn, nici foame".

Nicolae Ciobanu

•) Mireea Ichim ! „Ieșirea din 
crisaliadă", Editura „Cartea Ro
mânească", 1976.

Marin Mocanu ! „Cind via
ța prinde rădăcini* 4, Editura 
Politică, 1976.

• Cartea Iul Mircea Constan tin eseu — Cum Indemuit 
Bucureștii petreceau •) — este o cronică de moravuri, ba
zată pe o documentație impresionantă și redactată în
tr-un stil care, în Intenția autorului, reprezintă o Imitație 
mucalită a stilului epocii.

Mireea Constantinescu a cercetat, se pare, toate acele 
izvoare — ziare, reviste, scrisori, memorii, fotografii, 
stampe, afișe etc.i — care dau o idee despre Bucureștiul 
secolului trecut șl al Începutului acestui secol, în cîteva 
compartimente mal puțin cunoscute ale existenței sale : 
vestimentație, gastronomie, grâdlnârlt, turism, teatru, di
vertisment în generai și chiar... amor. Marele merit al 
autorului nu constă însă atit în acumularea sau sistema
tizarea unei mari cantități de Informații, cît în retrăirea 
lor, cu o simpatie de om al locului care, pentru a înțelege 
cum „petreceau" strămoșii sâl, poate căuta, ca într-o ar
hivă fabuloasă, în propriul lui suflet. în modul acesta, se 
reconstituie o atmosferă pitorească, plină de un farmec 
livresc, ca aceea a Isarllkulul, și, tn același timp, înflorată 
de lirism și învălulndu-1 pe cititor în efluvii de nostalgie. 
Cu puțină fantezie taxonomică, evocarea Iul Mireea Con
stantinescu ar putea fi considerată un poem vlllonefec, 
cuprinzlnd enumerarea amuzat-melancolică a „nurilor" 
Bucureștidlui de altădată.

Pentru a da scrierii sale culoare locală și de epocă, au
torul folosește sute de cuvinte turcești și grecești — cele 
mai multe aflate azi la periferia limbii noastre și avînd o 
nuanță peiorativă sau umoristica —, încarcă textul de an- 
troponlme și toponime desuete șl siluiește topica, plaslnd 
adjectivele Înaintea substantivelor și predicatele în fața 
subiectelor. „Melanjul" lingvistic care rezultă astfel — să 
nu uităm nidi neologismele, prin care se fac aluzii ironice 
și la unele moravuri de azi — nu este cu totul lipsit de 
gust, avlnd la bată o rețetă bine gîndită, însă cuprinde 
atît de multe elemente incongruente sau stridențe fncît 
pînă la urmă provoacă cititorului o grimasă de lehamite. 
In loc să folosească dezinvolt Limbajul pe care singur l-a 
fabricat, scriitorul are aerul cuiva care trebuie să alerge 
sau să danseze în pantofi prea strîmți. Ei ne creează 
mereu impresia că textul său are nevoie de o traducere 
prealabilă pentru a putaa fî savurat. Iată o mostră : 
„beiul de mult iși toca fortuna în cetatea Ludovicilor, 
unde se exilase îmbrfnclt de ruleta evenimentelor bellcoA- 
se". Impresia este agravată de folosirea a numeroase pa
rafraze, ca în vorbirea prețioaselor ridicole. Autorul spune 
„exemplare botanice" în loc de plante, „membre inferioa
re" în loc de picioare sau chiar „ciupercile policrome 
aducătoare de umbră" în loc de umbrele de soare.

Dincolo de aceste stîngâcll șl excese, care ar merita 
eorectate sau măcar atenuate într-o viitoare ediție, cartea 
lui Mireea Constantinescu, densă și insolită, are orlcînd 
un loc rezervat într-o eventuală bibliografie a spiritului 
balcanic.

Alex. Ștefănescu
•) Mireea Constantin ei cu t „Cum Indemuit Bucureștii 

petreceau". Editura „Albatros", lt77.

Implicare 
afectivă

a Nu puțtal dintre cel care aeflu șî publică reportaje (în 
categoria cărora pot fi induaa și însemnările de călători el 
cad în eroarea de a crede că textele de aceet gen sînt ușor 
de conceput șl de redactat. A ceartă eroare își are origi
nea, ae pare, în ideea că reportajul este o specie nan- 
artistlcă, scrierea Iul impliclnd doar o ingeniozitate spe
cifică, analogă, prin aplomb, dezinvoltură și lipsă de 
reținere In fața locurilor comune, aceleia a jurnaliștilor. 
Tot din ideea non-artlsticltâțll reportajului pare a decurge 
și nonșalanța cu care editurile publică adesea reportaje 
mediocre. Există însă suficiente argumente în favoarea 
unui reportnj-llteratură, a unul reportaj-unicat, în Scrierea 
căruia nu este nici pe departe suficientă îmbinarea dezin
voltă a cîtotva locuri comune. Un asemenea argument este 
cartea*)  Iul Pop atmion, după a cărei lectură ne-am dat 
seama că obișnuitele formulări critice, care apar in re
cenziile la cărți de reportaje, nu sînt operante.

Există în Cartea Chinei un suflu particular, ce depășește 
obișnuitele atitudini ale reportajului aflat Intr-un mediu 
Insolit. Desigur. Pop Simion are calitățile tradiționale ale 
celui care călătorește pentru a-și nota impresiile: spirit 
de observație, prospețime a percepțiilor, curiozitate pentru 
resorturile ascunse ale lucrurilor, capacitate asociativă, 
darul de a nu fi blazat, lăcomie pentru detalii etc. Multe 
dintre paginile interesante ale Cărții Chinei pot fi legate 
de una sau de alta dintre aceste calități. Ceea ce dă însă 
o marcă distinctă cărții șl îi conferă suflul particular 
despre care aminteam, este capacitatea autorului de a se 
Implica afectiv în întîmplărlle prin care trece și de a 
tinde astfel să participe la ele în chip de personaj literar, 
în felul acesta, cartea capătă un nucleu ferm, în jurul 
cărora multele descrieri, evocări șl dialoguri gravitează, 
formînd astfel un ansamblu coerent în sens literar. Acesta 
este motivul pentru care analiza unor fragmente detașaie 
(obișnuită în ceea ce privește cărțile de reportaje) nu 
este revelatoare. Cităm totuși o frumoasă descriere, ca 
poate fl considerată o metaforă caracterologică : „Și cum 
e arborele de camfor ? E posac, fără exuberanțe și comu
nicare eu lumea din preajmă. Energic prin excelentă, 
arborele meu e contorsionat, singuratic, detașat șl orgolii, 
sftdînd împrejurimile, Înfipt ca nimeni altul în solul greu- 
pietros, pe care ÎI reface aidoma In trunchiul de dimen
siuni glganteștl. cu buboșenll, gllme, umflături, gulere, 
scursuri și vîrtejurl, continuate în crengile de mare am
plitudine. răsucite amenințătoare, gata pentru furtună : 
trebuie să fie greu ca pfimîntul acest arbore stftpinit de 
încruntată meditație, greu de sine șl de viata pe care o 
închide In arborescentă sa, cit o catedrală, ceea ce îi con
feră majestate dramatică, rolul de arbore-păstor, arbore de 
veghe șl statornicie, de continuitate, arbore de pace si 
război. în egală măsură, care nu știe să fie elastic, nu 
cunoaște stări intermediare, motiv să la cu asalt ceru] șt 
pfimlntul".

Voicu Bugariu
• ) Pop Simion: „Cartea Chinei". Editura „Cartea Romi- 

neaică", 1971.

Nicolae 
Densusianu, 

restituit

AâKIAN roCHt

DATINI I ERîSURI 
POPU1AHE 

Dt LA SHKSITUI 
SECCilUUJlALXlX»

• Semnalăm cu întîrzlere față de apariția eârțh*).  reac
țiile de presă n-au fost la Înălțimea evenimentului, apa
riția volumului Datini și eresuri populare de Ia afirșitul 
secolului al XfX-lea sub semnătura lui Adrian Fochl. 
Este vorba de prelucrarea întinsului material al celor 
două Chestionare istorice pe care, la 1803 și 1895, Nicolae 
DenauiLanu le-a adreaat colaboratorilor lui voluntari și a 
căror valoare științifică excepțională pentru folclorul șl 
etnografia românească ne-o indică nu numai prefața lui 
Adrian Fochi ci și cea mal sumară sondare a cărții.

ion Mușlea și Ovidlu Blrlea care au prelucrat chestio
narul lingvistic al lui B. P. Hasdeu de la 1885 tipărind 
rezultatele muncii lor sub titlul Tipologia folclorului din 
răspunsurile la chestionarul lui B. P. Hasdeu au consi
derat fondul documentar al răspunsurilor prelucrate de 
el drept cel mal valoros. Analiza întreprinsă de Adrian 
Fochi scoate însă la lumină meritele atît cantitative cit 
șl calitative ale contribuțiilor din chestionarele lui Nicolae 
Den9usianu în comparație cu cele primite de marele 
lingvist.

Numeroase Inerții sau prejudecăți au dus la ignorarea 
sau disprețuirea acestui chestionar de către specialiști. 
Faptul că aceste răspunsuri au fost prelucrate eronat de 
Nicolae Densusianu în marea și eșuata lui tentativă de 
reconstituire a vieții din Dacia preistorică nu scade, ne 
atrage atenția autorul lucrării, cu nimic valoarea știin
țifică a materialului existent în chestionare. Venind 
după cel conceput de Hasdeu chestionarele lui N. Den
susianu găsesc mulți oameni mai pregătiți acum pen
tru 0 participare corectă la realizarea corectă a răspun
surilor. Ca și cel al lui Hasdeu, materialul primit de 
Nicolae Densusianu a fost cercetat efectiv doar de cîțiva

O structura 
istorică

• Cartea lui Carol GCllner despre Gheorghe Rakoczl •) 
face parte dintre acele cărți de Istorie de care cititorul nos
tru duce lipsă, istoria ajunge La el mai ales prin scrieri a 
căror grijă de documentare șl de adevăr e înecată chiar 
atunci cind există in apele unei romanțflri ieftine, nu 
o dată declamatorii. Lucrările de solidă documentare și de 
superioară perspectivă istorică sînt datorită stilului fie sec. 
fie pedant, așa-zlsul „stil științific", inaccesibile publicului 
Larg. Acesta râmîne Ia discreția popularizatorilor care dau 
adesea o idee destul de aproximativă despre epocile, pro
blemele și personalitățile de care se ocupă.

Lucrarea Iul Carol GCllner, succintă și exactă, impune 
atenției prin decuparea unul subiect care spune mai 
mult declt sugerează La prima vedere titlul. Nu este 
vorba numai de un voevod neatlmat ci mal mult declt 
atît de Transilvania șl de relațiile el cu țările româ
nești. Inchinînd scurta sa monografie ultimului voevod 
autonom al Transilvaniei, autorul reconstituie șl un fidel 
tablou de epocă al contextului politic european, al locu
lui pe care-1 aveau în el țările române. Ceea ce scoate 
bine In evidență mica monografie scrisă de Carol 
Gdllner este unitatea geopolitică a teritoriului românesc. 
Epoca de glorie a lui Rakoczl II, reiese limpede din 
lucrare, a ținut atît timp cît Sfeta intereselor lui a res
pectat sfera intereselor Transilvaniei, Tării românești și 
Moldovei la un loc. In momentul în care mînat de ambi
ții exorbitante voevodul transilvănean rătăcește în afara 
acestei sfere de coeziune poziția lui și a Transilvaniei e 
periclitată, izolat de contextul politic matrice Rakoczl II e 
sortit eșecului. La fel de semnificativ este și faptul câ el nu 
poate reface terenul pierdut decît tot În cadrul bina 
precizat ăl unei hărți politice care este Viitoarea hartă 
politică a României. întors la vechile alianțe cu Muntenia 
șl Moldova, el redresează momentan poziția pierdu
tă. Inteligența politică a Iul Racțcoczl, calitățile 
lui militare s-au valorificat datorită unei eficace co
laborări politice cu Matei Basarab și Vasile Lupu. Acest 
triumvirat politic capătă greutate În contextul politic 
european prin voevodul Transilvaniei și asigură celor trei 
țări românești o etapă de stabilitate șl de glorie bine
cunoscute In manualele noastre.

Fărfi sfi avanseze teorii, prin Bimpla expunere a fap
telor, Carol Gfillner ne conduce către resortul adine al 
unei apoteoze voevodale în strînsă și ascunsă legătură 
cu altele două. A 9cr1e despre Rakoczl ÎI Înseamnă a 
acrie obligatoriu despre Vaslle Lupu și Matei Basarab, 
adică despre România.

Septimiu Drăgan
•) Carol Gdllner: „Gheorghe Rakoczl 11", Editura Mi

litară, 1977. '

Inventivitate 
neverosimilă

• După o activitate poetică, materializată în numeroasa 
volume, ion Cringuleanu se încearcă in proze pentru 
tineret *).  A face proză pentru copil de 10—lfi ani, .zie unii, 
e tot ce poate fl mai ușor. Toți au avut acea vîrstă și 
nu ne râmîne decît să ne așezăm, cu mintea de acum 
(căci altfel unde e „literatura" ?) in felurite situații Infan
tile. Un șir aproape piparesc de întîmplări cu preșcolari 
e șl în această ultimă (cronologlcește) carte pentru ti
neret, produsă de ion Cringuleanu. Autorul ne povestește 
aventurile unui grup do copii de grădinița care construiesc 
„Harpinius-Okean ( ? I) — 2000". adică orașul viitorului, 
sc luptă pentru o bucată de pfimlnt cu proprietăți miracu
loase, fac călitorll L*  Orșova, lingă „Jugoslavia" ( T !). 
Inventivitatea acestor preșcolari este teribilă și neverosi
milă. „Vă fac cunoscut — zice Ion Cringuleanu, netulbu
rat — că blocurile aveau șl ele benzi rulante Interioare, 
lifturi pe dinăuntru șl pe dinafară, iar după fiecare trei 
etaje te puteai plimba într-un parc interior al clădirilor. 
Comunicarea" ș.a.m.d. (pl. ifl). Dar să admitem că aceste 
feerii dezvoltă simțul tehnic In spiritul lectorului școlar. 
Numai că stilul Iul I. Cringuleanu nu-i va dezvolta și 
simțul estetic fiindcă autorul se exprimă stereotip, impro
priu și într-un limbaj nu o dată „golănesc", „Alta era 
grozăvenia" (p. 22) ; „Repede am sfecllt-o din casă“ (p, 27 
ce-o fi vrut să spună autorul ? 1) ; „O oră am tot scărmă
nat pămlntul" șl așa mai departe. Acești preșcolari au 
niște nume cam ciudate : Garderoba, Scorțișoară, Rică 
Paradis, umblă fără cfipătli pe stradă, stau pe clmp plnă 
după miezul nopții (inventivitatea autorului n-are margini). 
Limbajul e puf și simplu Scandalos (dacă aparține unor 
copii de 10 ani), Iar dacă e al autorului 11 asigurăm că e 
de gust absolut îndoielnic ‘ „Să mă iau nițel de vorba 
lui", „cu botul pe labe ne-au pus" (p. 34—35) „flâmînzi ca 
niște cuci orbi, am plecat la concert" (p. 64) în fine : 
„Sînt o japlță care știe să se cocoțeze pe podiumuri, la 
manifestații în rindul întîi. la excursii primul din față, șl 
tot așa... o japlță sînt I Na, ca sfi știți" și exemplele ar 
putea continua, monoton, pe încă 30—40 de pagini.

•) Ion Cringuleanu ; „Viitorul vine din toate părțH«“i 
Editura „Ion Creangă", 1977.

Invenție 
și schema

• Un roman polițist ușor digerabil lntelectualicește pu
blică Mireea Ionescii, autor despre care nu știu mai nimic, 
deși nu fără însușiri literare*).  Romanul cuprinde ancheta 
unei crime ; un doctor e găsit mort și se constată câ ffteea 
parte dlntr-o rețea de spionaj industrial (de aici jumătate 
din titlu, căci doctorul fusese introdus ca un „cal troian"). 
Ducea însă o viață solitară și curioasă (prilej de investiga
ție In felurite medii spre a găsi o urmă, un fir). în fine, 
devine limpede că asasinul e o femele (sploană șl ea) șl ae 
lămuresc o sumedenie de pete albe de pe harta „cazului" : 
doctorul ucis era un român transfug care luase locul 
adevăratului medic, omorît în Bucegl, unde se urca aîpl- 
nistic pe munți. Falsul doctor o căutase pe nevasta lui 
(adevărată, de data aceasta) și li propusese să se recăsă
torească, propunere zadarnică, spionul ascundea o dramă 
ceea ce 11 face dacă nu simpatic (căci faptele sînt nescu
zabile), cel puțin uman. E unul din punctele unde Inven
ția iese din schemă șl introduce psihologia mai complicată 
în domeniul demonstrațiilor lineare. Șl mal este ceva : 
amuzantă e cursa pentru detectarea criminalului, La care 
participă doi ofițeri, nu din dușmănie, ci dintr-o obscură 
concurență (reflex al animozității între șeriful McClaud șl 
Clifford, șeful Iul).

Nu s-ar zice că Mireea îonescu serie rău, dimpotrivă, el 
•re cîte o notație fină, percutantă, nu face „filozofie", și 
nici nu dramatizează, ceea ce în pro2a noastră „polițistă" 
e un fapt rar, care merită o mențiune.

Artur Silvestri
*) Mireea îonescu I „Singurătatea calului troian", Editura 

„Junimea", 1977.
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colocviile «luceafărului»
• Paul Anghel © Ov. S. Crohmăln'ceanu • Pompiliu Mareea • Edgar Papu © M. Ungheanu despre

protocroniștii si sincronism
M. UNGHEANU : Citez o incitantă frază din 

Cuvintul explicativ : ,,în cadrul acestei acțiuni 
recente (adică a revendicărilor protectonice pre
cizăm noi) eu nu-mi pot revendica decit pater
nitatea formulei de protocroniștii românesc gin- 
dită în opoziție cu ideea sincronismului, adică a 
năzuinței ce alimentează o conștiință retardata- 
ră“. Iată o

EDGAR 
precizare, 
de termeni 
află față-n

afirmație de la care se poate începe.

PAPU : Vă rog să-mi permiteți o 
Nu înțeleg aici opoziția in sensul 
care se exclud ci de termeni care se 

_ __ ___ .. față în chip complementar. In fraza 
citată eu am optat pentru sensul relației comple
mentare. Atit imitația, principiul sincronismului, 
cît și anticipația, notă a protocronismului, pot 
există împreună intr-o cultură. Fenomenul sin
cronismului este valabil la noi, dar a fost 
considerat a fi singurul- Pe lingă el mai există 
insă și celălalt fenomen al protocronismului de 
care mă ocup în cartea mea.

PAUL ANGHEL i Considerați sincronismul și 
protocronismul vîrste diferite ale unuia și 
luiaș fenomen cultural sau le considerați, 
să spun ?, niște deschideri simultane, una 
exterior, alta spre interior ?

EDGAR PAPU : E foarte bună precizarea 
tru că nu e vorba de o succesiune, adică

ace- 
cum 
spre

pen- 
_____ __ ___ ____________ . de o 

fază“incronicâ urmată de una protocronică, ci 
de o coexistență, de existența simultană a doua 
filoane diferite.

PAUL ANGHEL : In acest sens eu aș spune 
că in istoria unei culturi există obligatoriu o 
fază sincronică, care măsoară decalajul unei cul
turi tinere față de alte culturi mai evoluate, un 
exemplu e literatura română in epoca traduce
rilor, dar că în plină epocă sincronLstă se mani
festă — chiar și o conștiință creatoare orgolioa
să care creează și propune modele proprii, do
vadă chiar această etapă a traducțiunilor cînd 
apare la noi Costache Negruzzi. Sincronismul e 
deci prima vîrstă de formare a unei culturi, dar 
în simultaneitate cu vocația ei protocronică, ceea 
ce înseamnă totodată și primul ei semn de ma
turizare. Din acest punct de vedere teoria sin
cronismului așa cum o face E. Lovinescu este 
insuficientă. Ea nu e suficientă pentru că ignora 
vocația protocronică a culturii și literaturii ro
mâne cl și pentru că-i dă un caracter prea local. 
Toate culturile se caracterizează prin sincronism 
și protocronism nu numai cultura și literatura 
română. Impulsul imitației, boala complexului 
de inferioritate, de ce vreți, c»re însoțesc sincro
nismul sînt aspecte universale și ne obligă să 
punem problema intr-un context mai larg decit 
cel românesc. Cred că manifestările sincroniste 
sînt legate de momentul apariției culturilor lai
ce. E momentul în care limbii sacre fac loc 
limbilor naționale. Aș» stind lucrurile dacă ne
voia de sincronism este o condiție pe care isto
ria culturii universale o verifică, trebuie să ve
dem, pe de o parte niște precursori ai sincronis
mului înaintea lui E. Lovinescu, și, in același 
timp, să luăm act de cealaltă față a fenome
nului, pe care pentru prima oară o formulează 
atît de expresiv profesorul Edgar Papu : proto
cronistul.

M. UNGHEANU : Indirect Paul Anghel ne 
atrage atenția asupra unor impreciziuni ale ter
menului de sincronism. Ce culturi au imitat cul
turile care se laicizau ? O cultură prestigioasă 
contemporană lor sau o cultură prestigioasă dar 
situată în trecut ? A crea după modele străine 
nu e întotdeauna egal cu a face sincronism. 
Clasicii antichității au stimulat culturile mo
derne, imitarea lor este indiscutabilă la mulți 
moderni, dar asta nu 
nism. Pe lingă modelul 
tarea lui condiția este 
culturi, unei literaturi 
se lasă inspirată de el.
sei și a imitației mi se par insă definitorii. Aces
te precizări sînt necesare pentru o definiție in 
sens larg a sincronismului. Ce® a lui E. Lovi
nescu presupune insă și o a patra condiție : 
modelele și cultura inspiratoare să fie moderne, 
cuvînt cu un înțeles destul de larg la teoreticia
nul sincronismului. E. Lovinescu, părintele for
mulei „sincronism", nu a dat și o definiție 
clara a sincronismului. Ea suferă chiar modifi
cări de la etapă la etapă : o definiție se află in 
Istoria civilizației române contemporane și incă 
una. în Mutația valorilor estetice. Prima postu
lează chiar inexistența unei tradiții românești 
de orice fel. A doua introduce corectivul asimi
lării pe lingă cel ai imitației, in sensul asimilării 
diferențiate în funcție de .jasă“. lucru limpezit 
de altfel de Ibrăileanu cam cu douăzeci de 
înainte de a-1 redescoperi Lovinescu. Mutația 
vorbește în același timp de imitație, ceea ce pre
supune decalaj cultural și temporal, dar și de 
saeculumul lui Tacit, care înseamnă o simulta
neitate fără centru director, de unde în cele din 
urmă, observația e a lui FI. Mihăilescu, a*contra 
dicției. Atît teoria cît și aplicarea ei la cultura și 
literatura română oferă multe neclarități. A dis
cuta protocronismul prin raportare la sincronism, 
fie și într-o relație de complementaritate, presu
pune elucidarea fie și pe scurt a „teoriei**  sincro
nismului. Operind cu noțiuni prea lejere discu
ția poate să-și piardă consistenta.

POMPILIU MARCEA ! Cred că protocronismul 
nu se opune sincronismului pentru simplul mo
tiv că nu există culturi pur protocronice (nici 
cele mai mari) și nici culturi pur sincronice. 
Fiecare popor reprezintă o nouă posibilitate 
spirituală și în acest sens cred că protocronis
mul poate fi aplicat fiecărei culturi, d®r nu 
există cultură, cît ar fi de protocronică, care să 
nu suporte legile sincronismului. Independența, 
autonomia trebuie întregite cu interdependența 
și cu influența reciprocă. Și dacă lucrurile de 
acest fel pot fi urmărite în planul structurilor 
economice sau politice, de pildă, cu toate că aici 
forțele locale sînt mai puternice, în mod obliga
toriu, cu atit m®i mult se pune problema atunci 
cind ne referim la domeniul culturii, cu o ca
pacitate de circulație și de asimilare mult spo
rite. Evident, a existat un anume exclusivism, 
nu atît al culturilor propriu-zise, cît al teoreti
cienilor fenomenului ca atare. Iorga a negat 
chiar rolul influențelor din afară, ca mulți tra
diționaliști, Iar Lovinescu, mai ales în Istoria 
civilizației române a minimalizat „substanța me
dulară**  (după formula iul Călinescu). înțelegem 
însă că fiecare și-a construit edificiul teoretic 
prin opoziție cu preopinentul, sensul polemic 
dînd o anume înverșunare doctrinară, un anume 
dogmatism textelor, și dintr-o parte și din cea
laltă. Atunci însă cind au analizat, pe viu, feno
menul literar, comprehensiunea fiecăruia a în
locuit exclusivismul de doctrină.

OV. S. CROHMALNICEANU: Observațiile asu
pra sincronismului făcute pină aici necesită o 
discuție. Teoria lui Lovinescu a stîrnit multe 
discuții, chiar din clipa enunțării ei. A fost. în 
primul rînd, combătută violent de cercurile 
conservatoare si tradiționaliste. Dreapta româ
nească a văzut în ea o amenințare împotriva 
Întregului ei edificiu ideologic, bazat pe miti- 
zarea trecutului nostru feudal agrar si a pre
zentat-o drept un atentat la adresa ființei na
ționale. Combaterea sincronismului devenea 
astfel o datorie sfîntă, o luptă pentru ..a doua 
neatirnare**,  cum scria Nirhifor Crainic în ..Gîn- 
direa**.  Dar și alte cercuri, de astă dată demo
cratice, cum a fost cel al „Vieții românești**,  
au adus obiecții serioase felului în care Lovi
nescu îsi imagina procesul modernizării noastre 
sociale si culturale. Chiar amicii de idei ai 
criticului au văzut puncte vulnerabile în teoria 
lui. Cu atit mai mult insă astăzi ele ne apar 
lipsite de o fundare solidă. Trebuie să nu igno
răm si funcția Pe care a dat-o Lovinescu teo
riei sincronismului. Deși amendabilă astăzi, 
cind a fost enunțată ea a fost îndreptată îm-

înseamnă încă sincro- 
prestigios, pe lingă iml- 
ca el să aparțină unei 
contemporană celei care 
Contemporaneitatea Sur-

am

In linia colocviilor noastre anterioare, dedicate unor probleme ca 
valorificarea clasicilor, valorificarea marilor lucrâri de sinteză, metodele 
moderne in critică, valoarea instrumentelor de lucru in istoria literară, 
prozei și poeziei contemporane propunem celar invitați discutarea a două 
noțiuni care angajează citeva din cele mai importante linii de forță ale 
culturii și literaturii române: e vorba de sincronism și de protocronism. 
Prima noțiune lansată și susținută cu tenacitate de E. Lovinescu in Isto
ria civilizației române modeme, a intrat de mult in limbajul curent. Cea 
de a doua protocronismul, de dată foarte recentă, apare in lucrările

tovarășului profesor Edgar Papu. Ultimul său volum, Din clasicii noștri, 
încearcă să dea o configurație elocventă termenului. Dacă in prima 
carte semnul acțiunii culturale românnești era cel a împrumutului nedife*  
rențiat, sincronismul presupunind in chip automat imitația, deci un rol 
de consumator și aproape deloc de creator, cea de a doua carte afirmă 
independența literatorii romârvs in materie de creație. Nu numai că 
n-am imitat intotdeawra, spune profesorul Edgar Papu, dar am creat in 
chip simultan și autonom și mai mult decit atit in găsirea unor soluții 
artistice am fost uneori anticipatori. Ca orice „masă rotundă*  ea are 
rolul de a pune probleme, de a invita la discuție.

potriva unor grele inerții literare. Ele l-au silit 
pe Brâncuși sau Enescu, invocați ca reprezen
tanți incontestabili aj protocronismului să se 
expatrieze. Fără biruirea acestor rezistențe 
conservatoare, evoluția romanului nostru ar fi 
Intirziat considerabil. Nici emanciparea poeziei 
de un apăsător epigonism nu se producea auto
mat. Ar fi o nedreptate strigătoare la cer să 
minimalizăm asemenea efecte salutare ale efor
turilor lui Lovinescu. El a urmărit să împingă 
literatura noastră spre o treaptă care să o facă 
a rivaliza cu literaturile avansate. El pleda im- 
potriva unor tendințe care se incăpăținau să 
păstreze forme literare desuete. Exista, dacă ne 
amintim, o suspiciune față de literatura citadinâ. 
Era considerată...

EDGAR PAPU : ...neautentică...

OV. S. CROHMALNICEANU : Cine se Inspira 
din literatura orașului era neautentic. Nu-i pu
tem contesta deci sincronismului o anume forță 
motrice și un ascuțiș îndreptat împotriva unor 
formule literare caduce. Lovinescu a combătut 
obstacolele ridicate in calea literaturii modeme 
făcind exagerări. Dar oare astfel de exagerări 
polemice nu le întilnim și în alto teorii literare. 
Și exagerări mai grave, susținindu-și ideile, nu a 
făcut și Iorga și Ibrăileanu ? Lovinescu a fost 
ultimul care să conteste originalitatea literaturii 
române și atunci cind B. Fundoianu sau N. Davi
descu au pus-o cît de cit*  în discuție a intervenit 
cu energie, mustri ndu-i.

M. UNGHEANU : Polemicile cu el sint dinain
tea Istoriei civilizației române moderne și nu 
feresc in întregime pe Lovinescu de observația 
că a contestat existența unei tradiții culturale ro
mânești. Ele <sint o reacție singulară, ceea ce-1 
îndreptățește pe G. Călinescu să observe că n-o

după primul război mondial Intr-un moment 
cind sentimentul vidului cultural nu mai avea 
vechea justificare. După chiar o expresie a lui Lo
vinescu. dintr-o polemică din păcate fără ur
mări pentru scrisul lui, literatura română exista 
în acel moment Pentru ce deci acest exclusivist 
imperativ al sincronizării așa cum il ințelege 
Lovinescu ? Dacă cercetăm și alte coordonate 
vom observa că imediat după război toate na
țiunile Europei se întorc după tragicul cataclism 
fiecare către sine. E un moment general de 
autoscopie. Dacă E. Lovinescu ar fi fost intr-ade
văr sincronizat in momentul in ca re-și scria
cartea el ar fi urmat această îndrumare gene
rală a Europei în acel ceas, al întoarcerii fiecă
rei națiuni către sine. Istoria civilizației rămâne 
moderne, care statutează pentru cui:ura ro
mână sincronismul este străină in chiar ceasul 
apariției ei de spiritul timpului, străină cu alto 
cuvinte de sincronism. Teoria lui Lovinescu e ca 
un radio fără antene. După război literatura eu
ropeană cunoaște sau adaptează scriitori care mo
difică perspectivele literare vechi. Apar Joyce. 
Proust. Faulkner ș.a. Nu vom găsi in scrierile 
lui E. Lovinescu nici o referință la ei. De altfel, 
Perpessicius îi atrăgea atenția scriind despre 
volumul închinat evoluției poeziei că face o po- 

literar 
eontem- 
prezintă 
context 
inapo-

POMPILIU MARCEA : Nu cred că trebuie să 
facem dm E. Lovinescu un inventator de teorii 
nefaste. Trebuie sâ constatăm că teoria sin
cronismului a lui Lovinescu nu apare nici ea. 
ex nibilo, chiar dacă autorul ei nu-și mențio
nează totdeauna înaintașii, mulțumindu-se cu 
citarea lui Tarde Dar chiar pe teritoriul cultu
rii române. Pompiliu Ellade. de pildă, fără a in
troduce cuvintul sincronism, descrie fenomenul 
ca atare, in Le tires sur les directions de la pe:i- 
se« roam ai ne, la început de veac, pentru ca in 
1909 Ibrăileanu. In Spiritul critic in cultura ro- 
mâaeaseă să vehiculeze idei și formule ce 
anticipează. îndeaproape pe Lovinescu. Dar Ma
iorescu însuși, susțmind că trebuie să folosim,

să știm niciodată exact ce opinii avea Lovi nes cu 
despre scriitorii noștri clasici.

OV. S. CROHMALNICEANU : Lucrurile nu 
stau chiar așa. Lovinescu a scris monografii des
pre Gr. Alexandrescu. Negruzzi și Asachi. $:-a 
exprimat o venerație fără margini față de Emi- 
nescu. A scos in evidență pe larg roiul lui Ti iu 
Maiorescu și al .Junimii". Toate asiea din urmă 
le-a făcut către sfirșitul vieții. Repet, ar fi o 
greșeală să nu vedem aspectul istoric pozitiv al 
teoriei sincronismului cum a funcționat ea ’m mo
mentul respectiv cu limitele ei amendabile. Pă
rerea mea este că sincronismul rămine un feno
men real, o problemă reală și chiar dacă vom 
demonstra, și trebuie s-o facem. Un lucru nece
sar. că există scriitori^ români care au unele 
tendințe literare anticipatoare.

M. UNGHEANU : Cind a făcut afirmația. G. 
Călinescu cunoștea aceste monografii ca și noi 
astăzi. De ce atunci a făcut-o ? în scriitorii ci
tați E. Lovinescu nu găsise repere stimulatoare 
pentru literatura vremii lui. iar lucrările închinate 
lor sint simple lucrări didactice neglijente chiar 
față de aspectul estetic al literaturii cer
cetate. Nici măcar Eminescu nu este privit 
ca un punct de plecare pentru literatura 
română modernă. Ceea ce insă Eminescu a fost 
pentru N. Davidescu sau pentru Blaga.. Pe Ca- 
ragiale îl privește cu neașteptate rezerve. Nu 
mai amintim aici opiniile criticului despre Sla
vici. Abia N. Filimon este un astfel de reper. Iar 
către Titu Maiorescu s-'â întors abia in final de 
carieră critică cind a înțeles cit de primejdioasă 
e neglijarea tradiției pentru o literatură in care 
lupta contrariilor a căpătat aspecte ascuțite. E un 
fel de ultimă revizuire.

PAUL ANGHEL : Discutarea teoriei Iovines- 
ciene este imperios necesară. Literatura română 
începe do la Junimea ? Ce este dincolo de Juni
mea ? ~____  _
părită de Iorga în 1929. adică exact în momen
tul în -------L 1------------------ -
română numai de la Junimea încoace. Panorama 
lui Iorga arăta cititorului că există o literatură 
română șl pînă la Junimea. La un moment dat o 
cultură își ajunge sieși, in mod relativ desigur, 
adică răspunde necesităților pe care le exprimă 
o masă de consumatori de cultură. Epoca crea
ției originale este inițial minoră, dar produce 
fenomenul de emancipare al culturii proprii cu 
aceste injecții de influență. Chestiunea este ur
mătoarea : să nu explicăm o cultură numai prin 
influentele care se exercită asupra ei, pentru că, 
atunci, nu îi explicăm originalitatea, să nu con
diționăm evoluția unei culturi de permanentul 
implant al acestor influențe, ci să judecăm a- 
ceste culturi drept ceea ce sînt din momentul 
in care ele se manifestă ca atare, din momentul 

•în care sînt mature și propun valori cunoscute 
sau necunoscute.

Recent a apărut o panoramă literară ti-

care E. Lovinescu privește literatura

OV. S. CROHMALNICEANU : Sîntem datori 
să judecăm o cultură atît din punctul de vedure 
al originalității, cit și din acela al influențelor.

M. UNGHEANU : Ideea că nu există nimic în 
cultura românească și că trebuia să importăm 
totul nu e numai a lui Lovinescu. Diferența din
tre el și ceilalți este că el voia să statuteze o 
condiție a împrumutului permanent, a imitației 
continui, a unui sincronism mai presus de orice

lemicâ anacronică cu un fenomen 
separat. Istoria literaturii române 
porane a lui E. Lovinescu nu 
scriitorii români moderni in acest 
european fie pentru a le sublinia 
Ierea fie pentru a le decreta sincronizarea. Scri
ind despre Brăescu el nu-1 raportează la litera
tura Europei, ci la Caragiale pe care se știe că 
l-a contestat. Aplicîndu-i lui E. Lovinescu pro
pria lui măsură, a judecății sincronice, ajungem 
la rezultate dezamăgitoare. O critică indirectă a 
falsului sincronism lovinescian e și cartea tovară
șului Ov. Crohmălniceanu Expresionismul in li
teratura română, care urmărește sincronizarea li
teraturii române cu expresionismul, lucru de 
care istoriile lui E. Lovinescu rămin aproape 
complet străine. Ce rămine din construcția sin
cronismului lovinescian: o idee prețioasă impre
cis definită și aproape deloc aplicată și mai ales 
un atac împotriva tradiției culturale românești. 
Iată ceea ce a nemulțumit aproape pe toți co
mentatorii scrierilor lovinesciene la care ne re
ferim : anacronismul de fapt al poziției criticu
lui, atît pe plan intern, cît șl pe plan extern, 
ți—«tacul nediferențiat împotriva, tradiției cultu
rale de orice fel. Și aceasta nu mai e o vorbă 
goală.

OV. S. CROHMALNICEANU : Lovinescu face 
dese referințe la Proust. Faulkner n-a fost cunos
cut nici francezilor, cind criticul nostru și-a scris 
Istoria literaturii române contemporane. Ecoul 
expresionismului la noi ii rămine străin lui G. 
Călinescu și altora, cred datorită fenomenului de 
pseudomorfoză sub care s-a manifestat. •

M. UNGHEANU : Nu simpla pomenire a unui 
autor schimbă datele problemei, dacă el nu de
vine prezență tutelară, spirit al veacului, cum 
este Proust pentru Ibrăileanu și Camil Petrescu. 
Anton Holban și Mihail Sebastian. Iar france
zii citați, care de altfel în anii treizeci D traduse
seră pe Faulkner, ca și G Călinescu. nu sint in 
discuție de vreme ce nu ei au formulat un de
ziderat și o teorie a sincronizării.

PAUL ANGHEL : Ideea că n-am creat nimic 
și am importat totul. Întreținută de o teorie cum 
e«=te aceea a sincronismului lui E. Lovinescu 
poate să ne facă să nu observăm realizările pro- 
tocronice ale culturii și literaturii române. Pro
tocronismul înseamnă o cultivare disociată a 
tradiției. înseamnă a descoperi așa cum face 
profesorul Edgar Papu realizări culturale, artis
tice. literare cu valoare de anticipație acolo unde 
nu se știa că sint astfel de realizări. Sincronis
mul am mai spus e o necesitate, o fatalitate a 
tuturor culturilor, nu e vorba aici numai de cea 
română. Dar el nu trebuie ridicat împotriva tra
diției și in ecest sens trebuie înțeleasă cred eu 
relația de complementaritate pe care ne-o pro
pune profesorul Edgar Papu vorbind despre sin
cronism și protocronism. O relație in care mo
dernizarea să nu ignore tradiția, să nu treacă cu 
vederea ceea ce este de fapt constituit intr-o 
cultură. Eiste oare o intim plane că in cultura ro
mână pină la ora actuală nu sînt asimilate date 
importante din prooria ei istorie ? Cazul lui 
Hașdeu este expresiv. El era sincronizat perfect 
ru mișcarea culturală europeană, cu lingvistica 
timpului. în care a dat de citeva ori si tonul. 
Ceea ce a fost in«ă cîștig pentru Europa n-a 
fost și pentru noi. Hașdeu e ignorat la el acasă.

Studiul lui C. Poghirc din 1968 pune problema în 
termenii cei mai tranșanți pentru discuția noas
tră. Hașdeu a stabilit mari cote științifice, foarte 
importante pentru dezvoltarea umanismului ro
mânesc. a fost un anticipator pe plan european, 
un exemplu de protocronie românească. dar 
datorită suspiciunii față de propria noastră tra
diție ciștigurile lui s-au pierdut ulterior pentru 
cultura română. Afirmînd protocronismul nu 
facem decit să dăm sincronismului o funcție 
firească lipsită de exclusivism.

în aprecierea noastră proprie exigențele abso
lute. adevărul absolut plodind pentru adaptarea 
scriitorului român la „izvoarele universale1*,  așa 
cum procedase Eminescu, deschide un drum și 
întemeiază o mentalitate critică. Nici Lovinescu, 
prin urmare, nu apare din senin, nu urmează 
numai pe Tarde ci continuă, mărturisit sau nu, 
o linie de gindire existentă și la noi. De altfel, 
așa cum il înțelegem astăzi, sincronismul nu se 
poate opune protocronismului.

OV. S. CROHMALNICEANU : De ce să opu
nem neapărat sincronismul fenomenelor de pro-t 
tocronism ? Chiar Edgar Papu preciza că ințe-’ 
lege această opoziție ca o complementaritate.

Principala mea rezervă fatâ d« teoria lovines- 
cianâ a sincronismului ezte de ordin marxist. 
Criticul a privit procesul depășirii rămînerilor 
In urmă ca rezultat strict al ideilor. Noi știm 
Insă că intr-o tară unde n-ar exista niște nece
sități obiective sociale, ideile transformatoare 
ar găsi un foarte slab erou și. singure ele. ar 
fi neputincioase să schimbe structurile exis
tente. Altfel zis. in lipsa factorilor interni pre
gătiți >ă le primească, influențele exterioare se 
reduc la fenomene trecătoare, fără urmări no
tabile. Râmin simple mimetisme superficiale. 
E. Lovinescu a neglijat acest factor obiectiv 
intern si. mai precis, rolul lui selectiv. A văzut 
fondul local, doar pasiv, lucrind ca ..indice de 
refracție**.  Sincronizarea, asa cum a inteles-o 
Lovinescu. nu dădea ln«ă singură valoare unui 
scriitor. Trebuia să intervină și diferențierea, 
adi-ă originalitatea- Vreau să remarc două 
lucruri : întii. acolo unde avem de-a face 
cu valori intr-adevăr foarte originale. îmi 
vine grtnr vM cum ar fi comparabile (piersica 
$i banana ? mărul și nuca ?) : proto sau post 
cronic nu prea are așadar, aici sens. în planul 
asa cum îl înțelegem ariăzi. sincronismul nu se 
poate opune proîocroni«Tnu1u‘.

în al doilea rind. noi vorbim azi despre ne
voia ca 
ajungă 
Iată că _ _ _
pună, firește, altfel decit a văzut-o Lovinescu. 
Dinamica noastră istorică e complet deosebită 
(socialismul diriiează conștient dezvoltarea ero- 
ncmico-socială). întregul context istoric e altul. 
(O nouă ordine mondială îsi croiește drum). 
Dar Drocesul anulării decalajelor economico- 
sociale nu poate rămine fără ecou si De plan 
cultural. Important ml se pare că. azi. monopo
lism'll europo-centrist din vremea lui Lovinescu 
a pierdut simțitor teren si în domeniul spiri
tual. Lumea a devenit infinit mai mare. Parti
ciparea tări|or mici si millocif la plămădirea 
conștiinței mondiale a crescut enorm. Eu văd o 
legitimitate istorică a afirmărilor protocronice. 
mai ales in acest proces vast de 
unei ignorări, prin 
general doar pentru

P\UL ANGHEL: 
dacă sincronismul e 
nismului trebuie să-i conferim, de asemenea, 
statutul de lege. Există o vocație protocronică a 
tuturor culturilor, vocație negată insă de cultu
rile europoccntriste. care s-au instalat de secole, 
ca singurele culturi producătoare de modele uni
versal valabile. Refuzul umanismului acestei 
ere se adresează acestui monopolism al valorilor 
pe care noțiunea de umanism în sine îl desfide- 
Prob'ema protocronismului românesc e o 
blemă a tuturor.

OV. S. CROHMALNICEANU : A ne 
ta meritele culturale, după ce, lungă 
me, ele au fost trecute cu vederea, e in 
lucrurilor. As spune, după Lovinescu, in ..spiri
tul veacului**.  Se cuvine să o facem încă 
multă grijă 
megalomane, fiindcă ele pot ușor conduce la 
ridicol o tendință justificată. Orice forțare a 
notei riscă să sune strident si să dea cu totul 
altă culoare unor acțiuni reparatoare, îndrep
tățite si menite să valorifice pe deplin patri
moniul nostru cultural. Cind Edgar Papu arată 
că Eminescu nu e un romantic intirziat. subti
litatea analizelor si erudiția argumentelor au 
ciștig indiscutabil de cauză. La fel si în alte 
multe exemple (Caragiale. Blaga. Camil Petres
cu). Cînd tine să ne convingă că in ..Sburătoru1'*  
lui Heliade găsim o anticipare a defulârii psi
hanalitice. acolo unde e vorba doar de mărturisi
rea febrelor nubilității. are puține șanse să reu
șească. Forțată și neooncludentă mi s-a părut și 
legătura dealtfel ingenioasă între Mateiu Cara

tara noastră. în cur*  de dezvoltare, să 
d:n urmă țările industriale înaintate, 
problema sincronizării continuă să se

înlăturare a
interesuluimonopolizarea 

citeva centre.
Intervin’ cu precizarea că 
o lege universală, protocro-

pro-

S. ară- 
vre- 
firea

cu 
pentru adevăr și fără pretenții

giale și Lampedusa, prin strămoșul lui Pantazi. 
Observația e fină și demonstrația fascinant de 
inteligentă, dar ce dovedește pe planul proto- 
croniei ? Lampedusa însuși, n-a devansat nimic, 
a fost, dimpotrivă, un fenomen curios de post- 
cronie.

Oricum, exemplele discutabile nu anulează pe 
cele care plasează autorii români într-o judi
cioasă proiecție universală, stabilind cu spirit de 
discernare savant anterioritatea unora din iniția
tivele lor artistice.

EDGAR PAPU : Observații sînt foarte prețioase 
și ne dau într-adevăr de gindiț pentru că avem 
răspunderea ideilor noastre, dar poate nu întot
deauna și nu îndeajuns răspunderea consecin
țelor pe care le au ideile noastre. îndrăznesc 
să mă apăr împotriva unor astfel de consecințe. 
Vreau, de aceea să introduc o disociere de 
nuanță în cele spuse de Ov. S. Crohmălni
ceanu. Mai întîi aș vrea să remarc, lucru eare 
s-a mai spus, că ideea sincronismului nu este 
nouă la noi. Toți istoricii literari, toți Istoricii 
culturii, dacă poate fi vorba de așa ceva la 
noi, mai încoace, judecă literatura română și 
cultura română din punctul de vedere al in
fluențelor. Care e aportul lovinescian ? Lovi
nescu înțelege nu numai fenomenul nașterii unei 
culturi ca fiind prezidat de influente din alte 
culturi ci și întreținerea acestui organism cul
tural creat in stare de sincronizare prin injecții 
succesive de influentă. Un adevărat nrogram al 
regizării de influență. Aici apare celălalt aspect 
care nu e al protocronismului, ci al 
cronismului.

PAUL ANGHEL : Dumneavoastră 
în discuție un criteriu care mă 
criteriul prudenței : să nu cumva să greșim atri
buind ceva pozitiv literaturii române ! Dar nu 
vă alarmați, cînd pe seama acestei literaturi se 
spun atitea lucruri negative, atîtea inexactități. 
Nu e greșit, spun sincronlștii. să atribuim acestei 
literaturi un statut subordonat — de ce ? — fiind
că sincronismul c o lege universală a literaturii, 
care funcționează totdeauna în cazul literaturilor 
mici, minore sau periferice, dependente de niște 
centre. Dar e greșit să observăm rolul forțelor 
interne, trebuie s-o facem cu prudență ! ca și 
cum acțiunea acestor forțe n-ar fi tot o expresie 
a unei legi universale ! Tocmai de aceea eu v-aș 
propune să înlocuim criteriul prudenței cu crite
riul obiectivitătii. Să nu ne temem să afirmăm 
rolul protocronie al unor valori românești, cînd 
acest rol există. Altfel spus, să nu expropiem li
teratura română de niște merite pe care le are 
obiectiv, atunci cînd le are. numai de teama de 
a nu fi sincroniști. Ce are această teamă cu ati
tudinea obiectiv-științifică ? Nici teama, nici 
orgoliul nu au ce căuta aici. Cîteva exemple : 
cind Iorga afirmă că Istoria Stolnicului Con
stantin Cantacuzino e unică, adică protocronică, 
în plan european, el face această afirmație cu 
acte. Nimeni în Europa vremii nu concepea is
toria ca Stolnicul. El e primul om care introduce 
în succesiunea faptelor istorice o ipoteză, ipoteza 
despre creștere și descreștere, teoria celor trei 
stepene — „urcarea, starea, coborîrea**  atribuind 
istoriei un curs, evolutiv, cu mult . înaintea lui 
Gianbattista Vico, care își va lega numele de 
teoria „corsi e ricorsi". Pornind de aici și tot 
înainte de Vico, Dimitrie Cantenrir - 'va ?aplica 
ipoteza creșterii și descreșterii la spectacolul is
toriei otomane, prima carte din Europa cum 
spune Iorga, „care vede istoria ca dramă univer
sală". Dacă stăm și judecăm obiectiv, vom obser
va că nu-i nici o extravaganță ca tocmai aici, în 
această parte a Europei, în Europa de sud-est, 
dominată de otomani, să se nască această teorie 
a evoluției istorice, așa cum nu-î nici o extrava
ganță că evoluționismul ca teorie generală, cu 
aplicație la biologie in formularea lui Darwin, 
s-a născut in Anglia secolului al XlX-lea.

Aceasta nu înseamnă că Stolnicul, prin ipoteza 
sa. concurează faima și greutatea internațională 
a lui Vico, la care ipoteza creșterii și descreșterii 
va deveni teorie. Dar Stolnicul rămine ceea ce 
este, un anticipator, un protocronie, și a-i mic
șora meritul, acordîndu-i un statut subaltern 
este echivalent cu o eroare științifică. Să ne 
ferim deci de erorile științifice la care ne împing 
fie prejudecățile — prejudecata Lovinescu fie 
excesele polemice.

M. UNGHEANU î A afirma cum face Paul 
Anghel preeminența Stolnicului Cantacuzino sau 
a lui Hașdeu pe plan european în materie de 
istone. filologie, lingvistică, nu înseamnă, 
toata lumea e de acord aici, o aserțiune mega
lomana. FTocedind așa el pune accent pe tradiție, 
adică pe ceea ce tovarășul Ov. S. Crohmălnicea
nu numea factor-intern. Din punct de vedere 
marxist teoria lui E. Lovinescu suferă tocmai 
pentru că ignoră acest factor intern .Cartea lui 
Lucrețiu Pătrășcanu Un veac de frămintări so
ciale care se ocupă de chiar aceeași etapă 
pe care o conține și Istoria civilizației ro
mâne modeme demonstrează indirect lipsa 
de consistență a lucrării lovinesciene. Lo- 
vmescu scoate revoluția de la 1821 din circuitul 
cauzal al evenimentelor de care se ocupă con- 
siderind revoluția de la 1848 nu o consecință in
ternă ci o acțiune de import. Cu mijloacele ma
terialismului dialectic Lucrețiu Pătrășcanu de
monstrează contrariul. Ce a însemnat revoluția 
de la 1821 pentru societatea românească și pen- 
•y i literatură îndeosebi o arată dintr-o perspec
tivă marxistă și Paul Cornea în Originile ro
mantismului românesc care rescrîe de fapt din 
unghi modern, actual, infirmind-o. o bună parte 
din faimoasa istorie a civilizației compusă de E. 
Lovinescu. Revoluția lui Tudor a scos litera
tura în aerul străzii, a cpnectat-o și la fenome
nul românesc imediat real, fapt decisiv pen
tru dezvoltarea ei ulterioară. Aici nu e vorba de 
a-1 ataca sau apăra pe E. Lovinescu pe care-1 
consider unul din marii scriitori români ci de a 
vedea dacă definirea sincronismului întreprinsă 
de el e justă.

POMPILIU MARCEA : Eu nu cred că exegeții 
români merită să fie stigmatizați că n-au arătat, 
pină acum, atenția cuvenită contribuției litera
turii noastre la tezaurul spiritualității universale. 
Evident, pot fi excepții dar nu le consider ca
racteristice, atîta timp cît Titu Maiorescu (Lite.- 
ratura română și străinătatea) Gherea (studiile 
despre Caragiale) Ibrăileanu, N. Iorga (în întreaga 
activitate de istoric literar), chiar E. Lovinescu 
cel suspectat de cosmopolitism (în Critice), 
Tudor Vianu (Caragiale în literatura lumii, 
Tudor Arghezi și înnoirea lirismului european, 
Arghezi poet al omului, Originalitatea contribu
ției culturale a românilor etc). Lucian Blaga 
(întreaga Trilogie a culturii etc.). Basil Munteanu 
(vezi excelentul studiu Literatura română în 
perspectivă europeană. Sibiu. 1942) și altele, si 
aiiția alții, personalități de prim rang, au relevat 
permanent și convingător valorile noastre în 
context european sau universal. Așa cum știm 
cu toții. ‘ "
nesc. pe ____  ____ ________ __
niscență „re tar da tară**  dimpotrivă, cu orgoliul că 
„nasc și ‘ ' ... -
stă la baza _ .... __ ___ ______
„Istoria literaturii române nu poate să fie decit 
o demonstrație a puterii de creație română, cu 
notele ei specifice, arătarea contribuției națio
nale la literatura universală" (Specificul națio
nal) Vladimir Streînu ne propune un nou con
cept - - - ••
care-I caracterizează cu finețe.
comentează Meșterul Manolc din aceeași 
perspectivă, a originalității noastre. Zoe Dtțmi- 
trescu-Bușulenga în Valori șj echivalente uma
nistice, Al Piru în Reflexe si interferențe (stu
diul M. Rollinat șl G. Bacovia demonstrează su
perioritatea poetului român). C. Ciooraea — 
face o primă sinteză de acest fel. (Personalitatea 
literaturii române). P^lru C.omarnescu (excelen
tul studiu despre Brâncuși)...

teoriei sin-

introduceți 
alarmează :

G. Călinescu a comentat basmul româ- 
Eminescu șl Creangă fără nici o remi-

în Moldova oameni**.  Iar concepția care 
monumentalei istorii este clară :

spiritual, spațiul carpato-dunărean. pe
Mircca Eliade 

din

(Continuare în numărul viitor)



teodor 
mazilu

Lumina ne-a născut...
Motto : Energia unui corp este 

egală cu masa lui în
mulțită cu viteza lu
minii la pătrat.

Lumina ne-a născut. Ea aite mama 
Gigantica, suava a tuturor.
Ea singura îmi știe rostul
De ce am venit. De ce am sâ mor.

Lumina m* *a  născut. Și numai ea 
Mă judecă. Conservă in galaxii 
lntreaga-mi viață orgolioasa 
Nevoia de a uita ți da a iubi.

• Ateilerul de creație llterar-artisticâ 
a prezentat miercuri, 5 octombrie, sub 
genericul „Creația spirituală, mărturie 
despre ce a fost și devine in patrie'* un 
interviu cu scriitorul Toen GriRorescu 
(realizator Viorel Grecu) și un reportaj 
de la tabăra de sculptură Măgura Bu
zăului (redactor Ruxandra Garofeanu, 
Imaginea Cristian Miller). Interviul, 
alert. în spiritul prozatorului, dar și 
publicistului și cineastului loan Grigo- 
rescu, a cuprins momente de sinceritate 
autentică, fiind relevant pentru ceea ce 
crede și afirma autorul „Obsesiei" scrii
tor deplin angajat în „a face vizibilul 
și mai vizibil", reporter care „spune 
prezent" oriunde și oricind este chemat, 
mereu cu gîndul la cititorii săi care 
„așteaptă în primul rlnd să fim cin
stiți, astfel îneît ei să se regăsească in 
ceea ce scriem, iar noi să ne putem re- 
întilni oricînd cu ei, fără teama de a-i 
fi mintit". Răspunzlnd unei sugestii 
mai vechi, decorul interviului nu a mal 
fost de data aceasta biblioteca și masa 
de lucru, ci un frumos parc bucu- 
reștean în care lumina aurie a toamnei 
„încălzea" imaginea.
• Despre Măgura Buzăului s-a scris 

și s-au spus atîtea pe drept cuvint, 
aici infiintindu-se. dintr-o generoasă 
inițiativă a buzoienllor, prima tabără 
de sculptură din țară, tabără ajunsă 
azi la a șaptea ediție. Reportajul, în 
care Imaginea a accentuat, cum era și 
firesc, virtuțile plastice ale operatoru
lui, ne-au convins de realitatea unei 
idei frumoase, intrată de-acum in 
patrimoniul artistic.

• „Florile Bihorului**, o scurtă emi
siune de muzică populară bihoreană, 
cîntată de reprezentantele sale cele 
mai cunoscute — Viorica Flintașu, Ma
ria Haiduc, Florica Ungur și Florica 
Duma — a dovedit că folclorul auten-

Lumina — mama — înțelege L- 
Că uneori mi*e  foarte greu 
Spaima de urit ți de întuneric 
Adeverește că sint fiul tău.

Aud în fiecare noapte
Aud în fiecare noapte
De lingă mine, de departe 
Zbuciumul celor de demult 
Deasupra-i cerul lui Shakespeare 
Liniștea Bach — e dedesubt

O, frați ai mei ți ai tuturor 
Veniți aproape, mai aproape 
Cu vuietul nemuritor.
Dar nu veniți, pe voi vă cheamă. 
Timpul etern și timpul-mamă.

Urît e cel care trădează...
Urit e cel care trădează 
Lumina pentru întuneric.
Dar moi mirțav ți mai do plinț 
E blestematul care a ttrinț. 
Puterea de a trăda un ri» 
Pentru un vii ia fel de-nalt 
O stea pentru o altă ctea 
Un trandafir injunghict 
Spre slavo altui trandafir 
Egal de roșu p de feeric.

Nevoia veșnicei mixări 
Desprindere de intuneric.

Cu sini trufași și părul 
pocăit...
Cu lini trufași ți părui pocăit
Deichis-ai poarta vieții moto.
Și totul a încremenit

Frumoase ritele burgheze 
S-au năruit Nimeni nu vrea 
Să fie inaer, să vegheze.

Copaci și păsări se usuc
Iar eu orgolios rămîn
In cimitirul meu etrusc.

lubindu-mâ, tu m-ai prădat 
In trupul tău, calători-voi 
In spațiul strimt ce mi l*ai  dat

Are să*mi  fie dor de mine. 
Un dor nebun, un dor tirtiu. 
întoarce-te atunci și spune-mi 
Cum mai arăt și ce mai scriu..

De-ar fi să fiu iubit, 
ieparte...
D«-ar fi Jă fiu iubit, depart. 
Cu ris statornic ți cumplit. 
Tot m-aț întoarce sâ jărut 
Sfinții genunchi care au greșit.

De-ar fi ti fiu departe, prinț 
Diaurantm, rtrălucHor.
Tot m-ai întoarce M-aii imbrac

cerșetor.

De-ar fi to am rtotoi, departe. 
Ctouau de forai. M-aș întoarce 
Ca eă le tovw ți lâ le nărui 
Din dor de rme fi de pace.

De-« fi fă fie etern, departe. 
Pe brieci eeo.-eoi >ă sărut 
Ttotoa-matoă fi riărrto moarto.

constantin 
abâluță

Stîlpul porții

toc cto ce-odiroooro si-ou sport smgofe 
in văzduhul via ca acul —j cei 
ce lărtouiau pe văi cu pleoapele-nvelito 
in scoarță de copac
C legânindu-to acum poate prinzi ritmid 
printre ferigi ți zăpezi rostogoiindu-lc 
chiar stîlpul porții 
poate l-a> dibuit ți-ncerci 
să umpli gotul mai nainto 
ca noaptea mamelor să năruioscă zidul 
pe care totul a fost din belțug lăcrimat

Oglinzi migratoare
Vintul ți mareea pe unde-adăstăm 
ne aduce aminte de ceva ce-am uitat 
un lir coboară din înalt ți 
ne trece pe lață
in cring e-o iarbă cum n-am mai văzui 
ocrul aduce mici picături de apă dinspre riu

Vintul ia loc pe vețmint 
la masa rărită de-o piatră 
ce vine ți vine prin neînduplecatul 
senin
ți peste tot ie așteptare 
frunzele palmierilor bat tactul 
termite rezoteâ mari documente de nisip 
bâtrinii nu moi cred m legi de mătase 

k________________________________________
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Șantierul te-nvață
Urmare din pag. I

năre—Marea Neagră. Asemeni unor geometrice 
deplasări de falii, canalul prinde contur ; un 
fel de geamanduri, înalte ai roșii, marchează 
viitoarele maluri ; Intre ele, oamenii știu, se va 
Înainta către miezul cimpiei. Apa mării și apa 
fluviului se vor intîlni pentru prima dată sub 
supravegherea omului, intr-o „disciplină" ce nu 
mai e a naturii, pe un spațiu riguros, calculat 
matematic. Cum să scrii despre oamenii șantie
rului. înfăptuitorii, pionierii unui mare vis îm- 
plinindu-se ? Poate, mi-am zis, ca într-o ilus
trată către prieteni, povestind simplu care le 
sint gîndurile si vrerea, ce i-a adus si ce i-a 
făcut să rămină, ce farmec îi tine departe de 
casă, ce forță al ce bucurie, ce slăbiciune și 
chiar ce necaz.

Mă uit la dumneata : parcă ti-ar fi teamă de 
ceva : ta temi de noile mașini 7 Un șofer n-are 
voie să... Poate de tovarășii de pe-aicea. aud că 
sint ceva probleme cu piesele de schimb... Nu 
mai sint ; s-a vorbit la Brașov. Soția ? A rămas 
la Arad, dar curînd va veni ! l-am spus : sâ 
plecăm, dragă, nu lăsăm castele si nu lăsăm 
moșii. Vom rămîne 2 ani. așa am scris în con
tract : „subsemnatul Petru Tătar voi rămîne 
2 ani...“.

In pauza de masă, sute de autobasculante 
DAC. de 32 tone, RABA de 16 tone, BELAZ de 
27 tone si 40 tone, KRAZ de 18 tone, EUCLID, 
de 32 tone, LECTRA HAUL, de 140 tone, auto- 
încărcătoare STALOWA-WOLA, motopompe, 
autogredere. buldozere, compresoare, excava
toare CASTOR, sint oprite în poziții ciudate ; 
brațe articulate si cupe uriașe, roți imense pe 
care te urci cu scara, cabine suspendate, toate 
într-o nemișcare stranie, de povestire science
fiction. O forță uriașă stă Rata să izbucnească 
la simple apăsări pe butoane, un miracol meca
nic a luat în stăpînire destinele Cimpiei do
brogene.

La 27 de ani, brăileanul Titel Manolache, me
canic de utilaje, cunoaște bine partea tehnică a 
șantierului. El se plimbă printre „Castori" și 
„Wole" în cizme de cauciuc si înarmat cu chei 
complicate, e un adevărat rege mecanic, este 
omul care a suportat cel mai bine trecerea de 
la banda rulantă a uzinei la... banda disconti
nuă a cimpiei. Este omul de noapte si omul de 
zi al șantierului, șeful camerei 17, gospodarul, 
cel care schimbă apa trandafirilor dlntr-o sticlă 
de coniac chinezesc. Intr-o noapte pe la 3, 
„Castor 6“ aflat in stâplnlrea unui mecanic nou, 
a-a răsturnat. Malul, pămînt si pietriș, a cedat.

meridianele tint bețițoare albe de eres 
ți-ntr-o peșteră vaci zugrăvesc calendare 

pe o mie 
de ani inointe

Femeia înnopieari Kngă un tid ce m surpă 
ti-a doua ti de două popoare e aclamată 
dinții ei tint oglinzi migratoare 
iar vinele i tresaltă ți I se unwccsc
ca kinghiBe unui aereilut

Ecluze
Dm vinted soni pe prag uaoori
mrât M ma-nirâpt
ca să pot rte etebnre unor astre 
nestrecurate iacă prie anale
etanșă vre«uu>ata de fvntici ți mogie 
o oceanelor capitonate t£ntr*un  tin de muiere

In fincora an an oftopt rina 
ctodimă

Daiaaa <fe Troion Fwmae 

„Raba" era în pericol, „Castorul" venise cu bra
țul pe benă. Zice maistrul Ion Gheorghe : 
scoate-1, Tltică, dar, vezi, fără pagube ! A băgat 
buldotancul. „Det"-ul de 5 400 cai putere, sl l-a 
racordat (tocmai începuse să plouă !) cu o șufă. 
A mers. Nu s-a înregistrat nici o pagubă.

La 5 noiembrie anul trecut. Ion Constantin 
împlinea 23 de ani si, coincidență, lsi începea 
prima zi de muncă pe șantier I Pe un ROMAN 
de 32 de tone, albastru. 11 schimbă la același 
volan Țenea Vasile, băiat despre care, zică ori
cine ce-o vrea, el o părere prea bună-și făcuse 
încă, ohoo, din „îndepărtata" copilărie... Amîn- 
doi iubesc munca de noapte care, după părerea 
lui Ion Constantin, e un sport, o plăcere, „pur 
si simplu fiind multă liniște si lipsă de trafic". 
Stăm de vorbă-n cantină, la o splendidă ciorbă 
de roșii si cite o respectabilă porție de carne 
de porc cu fasole verde. El rupe stîngaci și cu 
poftă dintr-o bucată de pline aproape caldă, 
mirosind ademenitor a griu dobrogean. Mereu 
e astfel mîncarea ? La noi se mănîncă bine, 
precum se muncește...

O cameră pe șantier este un spațiu improvizat 
și totuși cald, primitor. Vreau să-mi las pan
tofii la ușă. Dar n-avem persane, lăsați, Aștern 
un ziar si rămîn nemișcat pe un scaun. Sub 
tălpile mele, protejată de amintitul ziar, stă 
întinsă o pătură verde, curată. Măcar genunchii 
mișcați-i, stati vă rog picior peste picior, avem 
mături șl om de serviciu : Pinochio, ăsta micu... 
Rufe curate atîrnă pe o sfoară in diagonală ; 
cămăși ei bluze de salopetă, ușor roase, ușor 
ruginite la buzunare, ușor înțepate de scrumul 
uitat al țigării... Pantofii de duminică sint puși 
la uscat lîngă un reșou, Pinochio se mai nu
mește Ion Grigore gi abia de-a împlinit, de cu- 
rind, cei 18 ani pe care-i are. mă roagă să-l 
cred. Cel care stau In cameră la amiază lu
crează în schimbul de noapte. Șantierul este un 
foc continuu. La ferestre atlrnă perdele din 
plastic, viu colorate, Iar un gît de sticlă Înve
lește protector un bec de veio2ă. în vecinătate, 
atîrnă de placa de> P.F.L. n mică bibliotecă. 
Cine citește. întreb. Unu care-i absent, lucrează 
In schimbul de zl, Adrian Lupu. Cercetez : 
Nina Cassian, Grigore Alexandrescu, Eugen 
Frunză, Eugen Jebeleanu. Poezia romănă con
temporană... Cum, zic. citește numai poezii ? 
O, da, spune Adrian Iba, citește absolut numai 
poezii. E buldozerist si are o carte cu el, își 
aruncă ochij în pauză. Cînd j-am dat un roman. 
Cavalerul Pardaillan, s-a mirat : băă, nu știam 
că în proză se poate scrie frumos! Cum dracu?! 
Că vă spun : el nu mal citise romane...

\ 

in care știu că putrezesc «reții 
prin pulberării raze ii dilată 
pinâ cină sirenele năpîrlesc 
ecluze 
de sin pirjolit ți neamul 
pîntecului se revarsă odată pentru totdeauna 

țăndări 
prindem ți azi din arca mintuitâ 
să ne călăfâtuim cu ele continentele 
pe vint temători incercăm I

în așteptare
Vintul intr-o mulțime de locuri 
te iscălește 
somnul porților cedează unul zbor robei 
pe-o coastă in piața de umbră a domului 
grămezi de ciocuri au căzut 
oamenii se istoveau pe apă 
copiii semnalizau stins din artere 
femeile stringeau ciocurile de păsări 
și fe-ngropau prin grădini 
se tăiau apoi la mină ți singole 
i picurau deasupra locului 
mai infigeau ocolo cite-un ciot înverzit 
fețele lor cenușii ți scămoose 
ațteptau zmucitura de pâmint 
semnul de aliniere al apelor 
noaptea cind orice vețmint e larg 
ți lăcuit ca o stea
Fețele lor cenușii ți scâmoase pe vint 
așteptau

Versete veșnice
Prin umbre de sulfino un țipăt a căiut 
zăpezile au margini istovite 
merii se lasă pe vine sâ scoată apă din riu 
femeia s-a sculat mai devreme 
tăcută a întins o mina inspre musonul blocat 
departe între două pietre mari 
stătea cu un obraz in soare ți altul in umbră 
ca la jocul de șah 
toate pentru ea erau însemnate ți noi 
și la cea mai mică mișcare toate se schimbau 
cedrii se istoveau de nea 
și-un colan foșnitor de furnici ii împodobea 

glezna i 
iar in miini ținea toartele zilei ți nopții 
încet vasul ridicindu-l spre buze 
ți se-auzea cum 
umbra unui țipăt laie pe fața ceaiului 
versete veșnice

_______________>

• ntrase în atelier mult mai dimineață 
ca de obicei. Paznicul de la poarta 
șantierului chiar s-a scandalizat :

— Stai tovarășu*  că doar n-o să 
pontezi de la ora asta I

—■ Păi, am treburi.
— Vii mata să pontezi la intrarea în schimb; 

Clar ?
Nu dormise grozav în noaptea aceea. Și-1 

mai hărtuise și un vis cu Mam’țica, El ve
nise bucuros acasă să-l aducă vestea cea 
mare. Mam’țica l-a primit în curte, ca-ntot- 
deauna, cu dragostea ei pe care rar, foarte 
rar- o lăsa &ă izbucnească la suprafață.

— Știi, începu el precipitat.
— Știu Alexe, știu...
Răspunsul ei l-a interzis,
— Cum, chiar știi 7
A asvîrlit o mină de boabe la orătăniile din 

curte. Mina nu i-a tremurat deloc. Atîta doar 
că degetele parcă s-au deschis mai repede și 
boabele de porumb au căzut La picioare. Pă
sările însă nu se sfiau să ciugulească și de 
acolo, absolut fără nici-o teamă.

— Vino mîlne cu ea, i-a mai spus Mam’ți
ca, și apoi au intrat în casă.

— Ți-e rău ? l-a Întrebat grijuliu femela.
— Credeam că dormi.
—- Eu dorm ușor... lartă-mă.
A băut paharul cu apă, s-a așezat din nou 

în patul cald și dacă două minute nu s-a 
mișcat femeia a adormit iar. Respira în ceafa 
lui, adine sănătos. Visul acela nu s-a mai 
închegat pentru el, și nici somnul. In zori n-a 
mai rezistat și a coborît din pat.

Pleci ? l-a întrebat somnoroasă femeia.
— Azi am o grămadă de treburi. Lasă, nu 

te scula. îmi pregătesc eu...
— Ai totul pregătit...
A închis încet ușa camerei etăpînită de res

pirația egala a femeii, și a ieșit tiptil. In 
stradă începuseră să alerge tramvaiele. Cineva 
din atelier totuși i-o luase înainte : Șovu. 
L-a găsit lingă cubilourile lui.

— Ce-i Șovule, te-a durut măseaua ?
— Nu măseaua nu m-a lăsat să dorm. Ia 

dă-te mai aproape.
Cuptoarele erau numai fierbinți. Nu aveau 

nimic de turnat în ziua aceea. îi așeză in 
față o schiță desenată grosolan.

— Vezi, aid sint cubilourile. Șase de toate. 
Atîtea avem, atîtea scoatem în lume. Unul, 
măcar unul să mai fi avut 1... Cit de mic...

— Pasărea de pe gard, rosți Alexe.
Șovu parcă nici n-ar fi auzit :
— Uită-te la astea două. Vezi ?
— Ce să mă uit pe schiță, cînd sînt aici, 

la doi pași 7 Au fost șamotate acum două luni.
— Exact ! se grăbi Șovu.
Și se apropie de urechea lui, să-i spună 

ceva confidențial, deși în atelier nu venise 
nimeni in afară de ei :

— Am vorbit atunci cu zidarii • „Mă, aud 
că ființați meșteri mari. Dacă sîntețl cum se 
zice, și eu cred ce se zice, ia faceți voi in 
așa fel zidăria asta ca în „oalele" mele să 
încapă mai multă „mîncare". Ei, se poate 7 
Că am de hrănit un regiment",

„Nu-ți dăm răspunsul pe loc, zice unuL SA 
calculăm întîi."

— Oameni serioși, îmi zic și eu. N-aruncă 
vorbele aiurea. Și nici nu-s născuți cu NU 
în brațe, ca alții.

— Ei bine ? îi grăbi Alexe.
— Ei bine, „oalele" care dorm acum un 

somn fierbinte pot înghiți in burdihanul lor, 
în plus, mai bine de patru tone.

— Puțin.
Șovu tresări :
— Așadar, și tu ai calculat 7
Se priveau ca- niște oameni prinși asupra 

unui fâpt nepermis. Alexe, grav, Șovu cu o 
lumină calmă pe obraz.

Alexe văzu o umbră strecurîndu-se in a- 
telier. Distinse în semiobscuritatea locului a- 
cela silueta lui Ducu Robitu, care se duse 
întins la elice. îl văzu cum se cațără peste 
parapet, cițm pipăie cu mina. Apoi începu 
s-o înconjoare. „II dă tircoale, gîndi Alexe. 
Ca un leu re lși pregătește clipa potrivită de 
atac. Multe nopți albe ne-a mai smuls elicea 
asta !“ Și înjură In gînd. O Înjurătură spur
cată, pe care îndrăznea doar In fiind s-o ros
tească.

— Mai e ceva, II trezi Șovu din ale luL 
Nu i-am spus încă tovarășului Robitu.

— Dar de cele patru tone i-ai spus ?
— Nu.
— De ce 7
— Vreau să fie așa, ca o surpriză plăcută. 

Că de lucruri anapoda o fi sătul...
Un val de căldură îl năpădi pe Alexș. A- 

proape că-i veni să-l Îmbrățișeze pe Șovu, 
tata cubilourilor. Ii adresă în gînd : „Al o 
inimă mare, omule. Și fierbinte. Mai fier
binte decît cuptoarele tale. Ai o inimă mare 
și fierbinte ’omule. De comunist."

— Despre ce mai este vorba, tată a cubi
lourilor 7

— M-am gîndit, zice el, să Încărcăm la ma
ximum.

— Ai mai făcut-o pînă acum, replică Alexe.
— Niciodată însă cit vreau s-o fac.
Acum, Șovu, aștepta un semn de încuviin

țare ori de reproș. Intuia că nici iui Alexe 
nu-i venea ușor, dar dacă ar fi fost ușor 
n-avea nevoie de nimic, o scotea și singur la 
capăt.

— Tată Șovule, mă tem.
— De ce ?
întrebarea suna nervos, nerăbdător.
— Hai, nu te mai codi atita.
Alexe măsură încă o dată din ochi spațiul 

îngust din 2ona cubilourilor.
— Ce facem dacă... să spun așa... se ivește 

pericolul...
— ...de deversare ? nu mai avu răbdare 

Șovu să aștepte.
— Ei bine, da ! F

f teatru \ film televiziune

8 O
C

TO
M

BR
IE

 197
7

Actorul, conform celui mai cunoceut 
truism, joacă. Dar și ie joaca. Cind se 
joacă de-a teatrul, merge cu pași mari 
pe calea desprofesionalizăni. Cind »e 
joacă din neceritdți teatrale, insă, re
devine interesant : homo ludens.

Această introducere nu are alt rost 
decît acela de-a face legătura intre 
două premiere recente, cu care și-au 
deschis stagiunea teatrele „Ion Crean
gă" și „C.I. Not tara". Prima (in ordine 
cronologică), Recreațui mare, Începe cu 
organizarea unui joc : părinților aflați 
pe scenă li se propune să redevină co
pii ; și sugestia fiind tentantă este ur
mată, firește, fără șovăire. Jocul de
vine educativ fără să pâră că a urmă
rit, inițial, aceasta. Cu umor, cu lirism, 
cu ironie sau cu nostalgie, montarea 
realizata de Olimpia Arghir impune 
copiilor respectul pentru părinți, pro
fesori, pentru „limba noastră româ
nească", adevăr și sinceritate. Recrea^ 
ția mare este o piesă cu copil, pentru 
copii, scrisă de cel mai bun cunoscător 
al vîrstei primilor ani de școală — 
Mircea Sântimbreanu. Schițele literare 
Robotul, N-am cuvinte, Păsărește. 
Scrisori fictive, Bana ș.a,, dramatiza
te și unite printr-un comentariu adec
vat de către Ion Gheorghe Arcudeanu 
(totodată „mettre de jeu") oferă acto
rilor Alexandrina Halic, Dumitru An- 
ghel, Tudorel Popa, Paula Frunzetti, 
Vasile Menzel, Genoveva Preda, posi
bilitatea realizării unor miniaturi care, 
deși sint asemănătoare tematic, difer^, 
substanțial din punct de vedere carac
terologic. Dansînd (sau doar țopăind), 
cintind (chiar melodiile... ne-melodioa- 
se compuse de Aurel Giroveanu), mu
țind elementele de decor „la vedere" 
și schimbînd, alternativ, pantalonii 
scurți cu peruca pudrată, interpreții ne 
conving — aici, poate mai mult decît

Despre joc
in alte spectacole — că Hi justifică 
prezența pe scena unui teatru „pentru 
tineret și copii".

Tot (in)aptitudinea ludică stabilește 
și valoarea coupeului teatrului Notta- 
ra Jucătorii de cărți și UmL In piesa 
lui Gogol, regizorul George Rafael, 
impreunâ cu scenograful Constantin 
Russu, construiește o lume atit de mo- 
horită și vetustă, incit primul cuvint 
din titlul piesei iși pierde Înțelesul pe 
care-1 urmărește articolul de față, ac
torii vrlnd să pară mai mult cartofori 
și mai puțin creatori (excepție făcind 
doar personajul episodic interpretat de 
George Constantin).

în schimb, farsa lui Cehov dovedește 
mai multă precizie în concretizarea 
scenică, actorii demons tri nd o aprecia
bilă poftă de joc. Excelentul interpret 
care este Ștefan Iordache (ușor stin
gher in prima parte a montării) crează 
o compoziție amuzantă, pornind de la 
fizicul eroului (cu mustața zburlită și 
sprincene idiotizate), trecind prin ticuri 
Ingenioase (un zgomot păsăresc emis 
din gușa elastică) și oprindu-se la in
telectul derutat al moșierului Smirnov 
(derutat prin apariția pasiunii fulgeră
toare pentru „văduvioara" Popova — 
care, in interpretarea Melaniei Cîrje 
folosește excelent comicul de contrast)

Pe autorii reprezentației neintere- 
slndu-i apartenența la vreun stil etnic 
precis, ci doar la un stil declarat co
mic, nu ne mai miră, deci, finalul re
prezentației : cuplul lși manifestă re
ciprocele-! sentimente printr-un dans 
popular rusesc, interpretat în costume 
cu tentă (parodic) hispanică, sub pri
virea tembelă a unui lacheu descins 
din Căldură mare...

Bogdan Ulmu

In reția lai luhan Miba. Marele ringu- 
ndt du este, dw pârâte, una dintre le- 
ricUeit tatUniri ale filmului cu literatu
ra, d mal degrabă reeditarea unei ne
înțelegeri mai vechi, reluarea unei 
dispute pe care o credeam Încheiat! dupâ 
ci te va experiența care au arâtat limpede 
primejdiile pe care le are de Înfruntat 
un regizor care »e apropie de literatură...

Aid regizorul nu a Îndrăznit aă ope
reze In acenariul oferit, dar nici ou s-a 
„dăruit" pini ia totala uitare de alne ; 
a-a mulțumit U ia scenariul așa cum 
era. Incefcind sâ ..corecteze- filmic ceea 
ce iul 1 se părea câ literar nu este chiar 
așa cum trebuie... O polemică surdă se 
consumi astfel Intre regizor și autorul sce
nariului. pe tot parcursul filmului — tn 
fiecare acenâ și In fiecare replică chiar 
—. fără ea. pini la sflrșit, vreunul din 
d sâ fi ieșit clștigător. Iulian Mlhu a 
făcut film tot așa cum știa el, străduin- 
du-se sâ dea fir.sC unor replici scrise 
ca niște confesiuni, să scoată scene rea
liste și acțiune dintr-un material care 
Îndemna mal mult la contemplație...

$1 ceea ce l-a încurcat cel mal mult 
pe Iulian Mlhu, a fost faptul că el s-a 
gindit tot timpul la romanul lui Marin 
Preda, fără sâ înțeleagă că scriitorul i-a 
oferit un acenariu — construit după alte 
reguli și cu alte intenții decît romanul.

Conceput, așa cum spuneam, ca o con
fesiune, scenariul reprezintă în evoluția 
lui Marin Preda o altă treaptă decît 
aceea la care se afla atunci cind scria 
romanul ; recunoaștem în scenariu mal 
curînd atmosfera din Viața ca o pradă, 
decît cea din Marele alnguratic ; prezen
ța lui Niculae Moromete în roman era 
foarte strfns legată de trecutul și de fa
milia lui pentru că, tn conștiință, el ră
măsese un țăran ; chiar dragostea lui cu 
Simlna, tntîlnlrea lui cu lumeq artei și 
a artiștilor avea o nuanță polemică ; în
tre el relația era una dramatică șl nu 
una pur sentimentală, o variantă de 
„love-story" așa cum ne-o prezintă iu
lian Mlhu. Atitudinea lui Niculae Moro
mete făcea din el, cu adevărat un „mare 
singuratic" — un om străin de lumea In

„Mare le 
singuratic"
care a Intrat, pe care o observi cu un 
acut «lmț critic. în film, personajul In
terpretat de George Motol devine însă 
numai un melancolic, un neadaptat care 
caută ceva — fără să știe nici el prea 
bine ce —. lntllnește o pictoriță de care 
se Îndrăgostește și întîmplarea face ca 
dragostea lor să se termine prost... Nici 
un moment nu simțim că cel doi fac 
parte din lumi diferite, că dragostea lor 
este altceva decît un oarecare „Jeu 
d'iDOur*  și pierderea acestui sens mi se 
pare Ireparabilă. Singurătatea eroului nu 
mai are astfel nici o justificare și cu 
atlt mal puțin înțelegem de ce este el 
„un mare singuratic-...

Iulian Mlhu a mers pînă acolo In po
lemica sa cu scenariul, incit a folosit 
pentru mal multe roluri interpreți ne- 
profesloniștl (rămași ca atare și după 
sfîrșitul filmului), cu intenția de a face 
personaje cit mai veridice, mai firești, 
deși materialul literar de la care pornea 
ar fi cerut mal curînd o tratare poe
matică, un limbaj care să nu ascundă 
convenția ci dimpotrivă, să o sublinieze. 
Regizorul dovedește că a Înțeles caracte
rul de confesiune al scenariului doar de 
acolo că lși pune interpreții să-și spună 
replicile spre aparatul de filmat, spre 
spectator, insă relația a rămas numai în 
rudiment, fără să fie dusă mal departe.

Foarte simplu spus, Marin Preda aduce 
In scenariul său o seamă de chipuri, si
tuații și teme de meditație dragi lui ; 
datoria regizorului era aceea de a ni le 
face dragi șl nouă : de a găsi o cale de 
apropiere de lumea aceea, un limbaj 
cinematografic pe potriva materialului 
literar care 1 se oferea. S-a dovedit însă 
opac la sugestiile scenariului, rezultatul 
fiind o creație hibridă pe care imaginea 
adeseori memorabilă, decorurile deosebit 
de bune și eforturile lnterpreților, nu au 
reușit să o salveze. Și cu atît mal con
damnabilă ml se pare lipsa de înțelegere 
a regizorului, cu cit bănuiesc că nimeni 
nu l-a obligat să facă acest film.

Nicolae Mateescu

%
Plecarea 

lui Ulisse
tic nu pierde nimic, (dimpotrivă) în 
absența unor cîntăreți și lăutari omni
prezent!, care mai mult improvizează, 
decît interpretează cîntecele ce țin de 
specificul regiunii în care au fost 
create. Bihorencele au cîntat frumos, 
așa cum au auzit și au învățat In co
pilărie in satele în care s-au născut.
• O nouă emisiune, „Noi, femeile**,-  

la care participă și o teleastă recunos
cută cum este Carmen Dumitrescu, 
completează o rubrică importantă, 
slab reprezentată pînă acum prin alte 
cîteva emisiuni în care rețetele de 
prăjituri și, „două pe fată, două pe dos" 
interesau, zice-se, femeile. O emisiune 
serioasă, în care mamele, soțiile, su
rorile și fiicele noastre apar (și altfel 
decît s-au obișnuit unii, cu eternul 
șorț de bucătărie pe rochia de casă) 
acolo unde muncesc cu dăruire 
(în emisiunea de față la Fabrica de 
stofe „Argeșana") sau în plină campa
nie de înfrumusețare a unui oraș 
(aici, orașul Dr Petru Groza), cam
panie care are ca obiective — nici nu 
se putea altfel — sădirea de flori și 
de pomi ca să ne fie în jur mai bine 
și mai frumos.

• S-au sfîrșit Odiseea și Robin Hood,
două seriale care din motive diferite 
au fost urmărite și iubite de multi. 
Ulisse, abia întors acasă, i-a făgăduit 
Penelopei că se va... întoarce dintr-o 
altă călătorie pe care are de gînd s-o 
facă undeva, unde, nu știa nici el bine, 
iar Robin Hood a dispărut in legendă 
tocmai cînd urma, presupunem, să se 
căsătorească. Ce să faci, serialele, prin
tre altele, au și acest defect că se 
sfirșesc odată și odată ! Pînă cind Insă 
vom vedea și seriale românești, ur
mează să stăm lunea în fața „Mizerabi
lilor". iar duminică în fata lui ..Ivan- 
hoe“ Iulian Neacșu
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Acum Alexe trecu în ofensivă. Rostise a- 
păsat cuvintele, aproape cu ciudă. Era de me
serie și știa ce înseamnă să umpli zdravăn 
cuptoarele. Se cîștlgau multe tone de metal 
lichid. N-ar mai fi fost nevoie să toarne in 
etape, să bage în forma viitoarei elice româ
nești „supă înnădită", cum obișnuia Șovu să 
zică. Dar pericolul de deversare era real. Tre
buia neapărat luat in calcuL Aici nu-i joacă 
de copii.

— Am și luat In calcul, zise Șovu.
Și dă iar la iveală hlrtia aceea cu desene 

rudimentare. Hîrtia minjltă de ulei șl praf 
de grafit. Ca și cum s-ar fi aflat in fața unei 
planșe nemaipomenit de sofisticate, Șovu În
cepu doct explicațiile :

— Deci aici sint cuptoarele...
— Lasă-le naibii 1 Ce, nu le văd ?
Șovu însă continuă netulburat :
— Săpăm în lungul lor un șanț...
— Cine-ți dă voie ?
— Protecția muncii. Am și vorbit. Ba am 

fost criticați că : „de ce măi tovarăși nu l-ați 
săpat pină acum

— Chiar, de ce ? *
— Chiar, nu știi ?
Alexe voise să-1 încerce. Dar Șovu era im

batabil azi.
— Bine, bine. „Ce să mai investim, dacă 

facem o nouă turnătorie".
— Exact. Dar aici se lucrează, nu se stă 

pe cuptor.
- Și de ce n-ai țipat pînă acum ? Îmi zice 

tovarășul de la protecția muncii.
— Dar voi de ce ați tăcut ? Că sinteți șefi, 

nu simpli muritori ca mine.
Acum Șovu devenea el însuși : bătăios pînă 

la arțag. Se potoli :
— Săpăm șanțul. Punem mina cu toții, a- 

vem vreme să-1 și betonăm. La turnare il 
acoperim cu dulapi ori foi groase de tablă. 
Ușor de dat la o parte, la nevoie.

Alexe îl urmărea cu atenție.
— Ei ?
— Tdeea mi se pare hună. S-o discutăm șl 

cu tovarășul Robitu.
— O discutăm, sigur.
— Stau însă șl mă gîndese la un lucru..
— La care, mă rog ?
— Cîștlgăm oare astfel tonele necesare ?
— Asta l&sați-o pe mine, replică Șovu. Da- 

ți-ml măcar atîta încredere...
Atelierul începuse să se anime. La elice, 

meșterul Iriza și oamenii lui încălzeau cu 
flacără forma aceea ca un fluture uriaș. Blo
cul compact din ciment, nisip, grafit, in ini
ma căruia fusese modelată cu migală și spe
ranță, cu sudoare și îndoială, elicea, trebuia 
adus la temperatura de 100 de grade Celsius. 
Uscat la temperatura asta, pentru a Izgoni 
din el orice urmă de apă, pentru a-1 tace apt 
să primească ospitalier aliajul de alamă, șu
voiul fierbinte, necruțător. îl zări pe Robitu 
din nou în mijlocul oamenilor de acolo. Alexe 
ridică mîna a salut. Dar fie că era prea de
parte, șeful atelierului nu-i răspunse. De alt
fel, plecă curind de acolo, spre celălalt capăt 
al halei, unde fumegau Hteva forme.

Alexe știa cit de importantă este această 
penultimă operație dinaintea turnării. Etapele 
de încălzire a formei erau urmărite pas cu 
pas. cu îndoiala în suflet, cu încredințarea că 
totul este în regulă. Aid lucrul neglijent, 
minciuna nu mai rezistau. Erau scoase in vi
leag — și ce-i mai urît să aduci la lumina 
zilei decît o rufă urită, prost îngrijită, sau 
pur și simplu nespălată? Era ucenic șl .lec
ția aspră a uscatului formei â învățat-o în- 
tr-o împrejurare care i-a împurpurat obrajii 
pentru toți anii de meserie de mal apoi. Meș
terul lui îl dăduse să toarne o valvă. Piesă 
simplă, pentru un remorcher de cîteva sute 
de cai putere. S-a apucat cu bucurie de trea
bă. Furat cu lucrul, n-a observat cum unul 
dintre ucenici, ori poate dintre muncitori, i-a 
schimbat căldarea cu cimentul de care avea 
nevoie la alcătuirea formei. Căldarea străină 
avea pe margini urme groase de păcură care 
intraseră deja în amestec cu cimentul.

„Poate nu se întimplă nimic- ți-*  zis A- 
lexe, ucenicul, grăbit să vadă ce tant In stare 
mîinile lui, grăbit să vadă dt de trainic*  
este piesa meșterită cu nerăbdare și cu dra
goste de mîinile luL

Tocmai închide*  forma eu oricina d lati-1 
pe meșter.

— Gala?
— Gata.
— Ai lucrat curat, curat ?
Oare să fi văzut urmele de păcură de pe 

căldare ? Le răzuise cit putuse mai bine.
— Eu așa zic.
— Aici e ca in chirurgie, mal adaugă meș

terul. N-ai lucrat steril, coace. Și operezi a 
doua oară...

Trase cu ochiul spre căldare*  de ciment și 
adăugă :

— Dacă cumva, intre timp, nu ți-*  murit 
bolnavul...

In Alexe, ucenicul, se ducea In momentele 
acelea o luptă teribila. Să-i spună, să nu-i 
spună ? Știa că il va certa pentru că n-a 
fost atent. Dacă a văzut cum stau lucrurile, 
da ce n-a stricat forma ? In același timp se 

.gindea : poate urmele acelea de păcură nu 
' vor cauza răul de pe lume. Avusese și el 
grijă să le evite cit a putut. Și-apei, forma

elicea

îlie
tănăsache

ieșise atît de netedă, de frumoasă. Lui il 
plăcea, i-a plăcut și meșterului care chiar 
afirmase : „dacă și pe dinăuntru este tot a- 
tit de ingrijil lucrată, atunci e mai mult de- 
cit bine."

— De piesa asta, a spus meșterul atunci, 
am mare nevoie. Să te ajut la uscat ?

Și l-a privit fix.
— Nu. Mă descurc eu.
— Cind ești gata, mă chemi. In regulă ?
— In regulă, meștere.
A apropiat flacăra de cimentul neted. Fla

căra roșie, gălbuie. Pe unde trecea, rămânea 
o urmă albă, arsă dar albă.

— Uite c*  merge I se bucura Alexe.
„Flacăra trebuie să încălzească uniform, ii 

învățase meșterul. Trebuie mereu plimbată. 
Altfel, dilată prea mult intr-o parte și s-a 
dus munca toată. Și nu vă grăbiți la încăl
zit. Ați avut răbdare pină aici, mai aveți un 
pic. Forma trebuie uscată și in adincime. Nu 
numai la suprafață. Iar căldura pătrunde 
greu in adine, să nu uitați asta**.

Nu, nu uitaseră. Țintea avid privirea spre

Ejailia Apcsloltscu : «Recotlâ"

flacăra roșie. Cimentul forme: se
făcea tot mal alb. pare*  mai neted la >re. 
Se bucura și mai avea puțin ca bucuria lin 
să fie rotund*.  întreagă.

A clacat tocmai la puținul Ista. Pe «uprț- 
taLa alb*  a Început s*  iasă. inexpLcab.l, acur 
Punctele se înmulțeau v*rt:gin'~

..Poete-i numai apa care U Su
prafață-. căta s*-și  de:e curaj

Știa insă că apa nu așa Acum, acum.
In punctele de aburire vor apare .

— Ce-i cu punctele alea negre ? i-a xtngat 
peste umăr meșterul

Luat pe nepusă masă a strigat și el răs
punsul aflat cel mai la Lndemmă :

— Nu știu.
Meșterul s-a aplecat peste căldarea unde 

fusese cimentul. A dat cu mina pe perețu din 
interior.

— Păcură !
— Păcură ? s-a mirat eh

A lăsat capul in jos, după care a murmu
rat cu obrazul plesnind de rușine :

— Hei, meștere, meștere..,
Meșterul ? A mingiiat necăjit forma cu 

mina.
, — Păcat de atîta muncă.

Și adăugă :
— Ieșise foarte frumos.
Alexe avea fălcile încleștate. Nu era în 

stare să scoată un cuvînt.
— Aici, in turnătorie, cam așa-i tratată . 

m.ncluna. Și arătă spre flacără, spre form*.
O ardem cu flacăra și o scoatem de prin toate 
cotloanele. Să nu uiți niciodată lucrul acesta...

Ș:-a plecat, lăsindu-1 cu forma aceea nu
mai puncte negre, urite. pe suprafața albă 
de ciment, nisip și grafit. Parcă erau niște 
bube fără leac, izvorite din adine și dac*  
voiai să scapi de ele trebuia să cobori a co io. 
3ă alli răul și de acolo să retezi ceea ce im- 
pinzea urit aici, la suprafața netedă și albă...

Pașii II duceau singuri, cu această amintire 
în suflet spre locul unde oamenii lui Iriza 
încălzeau forma elicei. Locul acela era numai 
o baie de lumină. Lui Alexe i se părea c*  
aici se află punctul vital al atelierului. Aia 
«fc concentrase tot ceea ce fuseseră ei in sta
re să izbutească. Aici era treapta cea mai de 
«us a muncii și profesiei lor.

Dar oare numai a profesiei, numai a mun
cii lor ? Robitu fusese martor odată, pe cala, 
la o scenă care-1 făcuse neom. Unul din car
gourile construite de șantier adusese de de
parte, pe cală, șapte elice de navă. Palele 
de alamă, mari, sein te iau in soare. Meșterul 
montor, — un as in meserie — cerea maca
ragiului să le ridice pe fiecare In parte și el, 
cu un ciocănel, lovea in fiecare pal*.  Lovea 
și asculta cu luare aminte, dangătul acela nu 
ca o vibrare limpede de clopot, ci mai de
grabă ca un talger uriaș, de-o grosime neo
bișnuită, care abia catadicsea să vibreze la 
lovitură. Din cind In ond omul Însemna cu 
creta un loc anume.

— Ce Ie tot moșmondești atîta ? l-a re
pezit un inginer. Doar s-a făcut recepția L.

— Da ? se arătă omul mirat. Atunci pe 
mine pentru ce m-ați mai chemat ?

Era tocmai călare pe una din elice și se 
chinuia a-o lovească cu ciocănelul lui dt mai 
In virful palei ce țișnea in aer.

— Să le vezi și să le iei in primire.
— Păi asta și fac.
Și ți-a văzut liniștit de munca lui. La sfir- 

țit a spus :
— Sint șapte, dar In primire iau numai 

cinci.
— Și cu ălelalte două ce fac ? se scanda- 

liză inginerul. Omul lucra la serviciul de 
aprovizionare și avea sarcina lui precis*  In 
privința acestor elice.

— Vindeți-le la kilogram. Ori dați-le la a- 
prozar. Mă rog, puteți din partea mea să Ie 
puneți și la tombola de „Ziua copilului-. Pen
tru mine, nefiind elice de montat, nu pre
zintă nici un Interes.

— Și ce mama dracului sint dacă nu elice 
de vapor ?

Asul in montaj se corectă :
— Ei bine, da, sint elice.
— Atunci ? se grăbi celălalt In culmea e- 

xasperărli.
— Sint, dar cu defecte. Din turnare. Ascul

tați aid.
Omul km într-o pală sănătoasă. Aliajul 

fioaue un sunet prelung, curat, care ftfc sflrșl 
fu*  greu.
... — Ascultați și acum.

Și lovi in altă aripă. Metalul vibră dogit, 
scurt. Parcă se grăbea. Sau era grăbit

— Are o fisură pe undeva. Și elicea cea
laltă la feL

— O a*  controlăm cu ultrasunete.
— Și cu raze. Neapărat Iar dacă nu-i așa 

cum spun eu. >e tai bucăți și fac ciorbă din 
ele. Mi-ar ajunge tocmai bine pină 1*  aflrși- 
tul anului.

N-a fost nevoie x*  tac*  ciorba, pentru c*  
ultrasunetele, razele x li dădură dreptate

— Se poate in timp Ia asta și la case mari 
căutau o justificare cei care te cootractaser*.  
E’ un procent normal de eyec.

N u suflau ins*  tin ruvtnt despre g*lu*ca  
c?re an înghițit-o ei, acolo. in delegate, pe 
vaiut*.  la livrare.

— Treaba e : ce tăcem ? Curind navele de 
pe cal*  de lansare vor ave*  nevoie ți de a- 
cestea.

— Poate dan vre*  soluție turn*tot  11.
E chemat șeful serțșei. acesta ta nudul hd 

î! cheamă la fața Socului pe Robitu.
— Nu-U mai s^xn ce jale m-a apucat — 

i-a &• mai apot Robitu ht Alexe. — dnd 
le-am v*zut  inutile, părăsite ca un hxru ne- 
fote&itor acolo, pe cal*.  M*  durea Inima. Pen- 
tu oamenii ce munciseră la ele. Pentru lu
crul ieșit prost, infirm, fără nici an roaL M*  
durea inima șl pentru noi. îmi ziceam: uite, 
ne zbatem de atita timp și pin*  acum n-am 
fon in stare ■*  facem ceva mai bun. al noairu. 
Mai bun șt mai trainic, in a*a  fel Incit vapoa
rele noastre, cu eliceie noastre s*  plece in 
lume fără nid o tramă. S*  nu se teamă nici 
de mare, nid de furtun*.  De nimic. Știi, md- 
odată nu m-am simțit atit de neputincios, ire
mediabil Învins—

— Cineva spunea că poți pierde a bătălie, 

două, nouă, dar asta nu înseamnă neapărat că 
ești și învins.

Robitu i-a răspuns atunci printr-0 privire 
mută, în care nu citeai absolut nimic. După 
care a plecat pe cărarea dintre formele fierbinți, 
luminată de văpaia de la cubilouri. Calea asta 
o luminau acum flăcările lungi, roșii-galbene, 
ce invăluiau împrejmuirea rotundă in care se 
odihnea forma aceea unică pentru o viață de 
meserie, unică pentru bătrînul atelier care a 
trăit multe momente unice dar, desigur, nici 
unul ca acel ce i se pregătea acum.

Voia să ajungă mai repede la elice. Apoi să 
treacă in revistă și celelalte forțe ale atelieru
lui pină la formele lui Cudelcă. Să vadă, să se 
convingă el care-i „starea națiunii1* înainte 
de atac.

înainte de atac?
Cuvintul nu, nu-1 înfiora, dar stirnea interesul 

pentru răspunderi mari, la care nu mai fusese 
părtaș pină atunci. Dacă Robitu se va decide, 
dacă iși vor lua pe umeri greutatea asta cu 
toții, atund nu miine, dar cel mai tirziu 
poimiine...

îl văzu din nou pe Șovu, nerăbdător, che- 
mindu-1 acolo. Grăbi pasul. De-o parte și de 
alta a cărării — formele calde se odihneau 
docile, ae răceau fără grabă. Parcă se afla in
tr-o seră unde plantele au un ciclu al lor, pe 
care nimeni nu are voie să-1 tulbure, să-1 
grăbească. Altfel apar defectele de creștere, 
uneori imposibile de corectat Da. mirosurile de 
aici aminteau perfect de aerele cu plante exo
tice, extrem de rare. Desigur, asta venea și 
de acolo că văzduhul ae incăltiae peste măsură. 
Era o căldură uscată- nu ușor de suportat, o 
căldură In care orice plantă și-ar fi luat 
zborul, fir*  putință de stă pin it.

— Ce-i ..bucătăriile"? Ți-a dat supa-n foc?
Șovu era verde.
— Eu il omor. Dup*  aceea îmi iau angaja

mentul c*  nu m*  mai ating de el.
Mlinile lui suciră violent un git imaginar.
— Omoară-1, dar «pune-mi și mie pe cine?
Șovu intră in subiect:
— Știi ce-a făcut Cudelcă?
— Iarăși?
— înainte de turnarea piesei l-am trimis la 

magazie după ci te va bare de alamă. Adică 
nu ea..

— Tavar*ful  Robitu.
— Exact. Era nevoie urgent*  pentru turna

rea de completare.
— Știu, măi omule! Ci doar mă aflam aici, 

nu in concediu pe Coasta de Azur.
— N-a fost timp de hirtii atunci. Au venit 

abia azi.
— Și?
— Si citește aid.
Alexe citi și îngălbeni:
— Păi. cum aita?_ șopti. Aproape ci nu mai 

avea glas. Poate-i o greșeală! Nu, desigur, e 
o greșeai*! —

— Așa am sperat ta eu.
Se uiți întrebător la Șovu.
— Am verificat la magazie, îi tăie acesta 

orice speranță. Ne-au dat bare numai dintre 
acestea...

— ...cu o rezistență mai mică...
— Exact.
— De ce nu și le-au atimat de git ca să se 

arunce in fluviu? De ce...

Emilia ApetaoUscii t .Țârorwâ"

— Stop! rocii Șovu. Oamenii nu sint vi- 
B<n**U-

— Ai verificat ?
— Cum si nu? Cei de la magazie l-au aver

tizat pe Cudelcă. Dar—
— —dar? rosti in fierb In ta t Alexe.
— Drăguțul de el avea probabil mintea 

plecați in concediu 1*  ora aceea.. Ori se 
gindea la Brigitte Bardot— Ori 1*  mftsa. de 
căscat ce e_

— Iar șeful nostru tai ca pe jeratic. N-are 
■omn, n-are astâmpăr, căutând cele cinci kilo
grame'forță lipsi—

— Te azvtrl cu mlinile mele. In cubiloul ăsta. 
Cudelcă tată, acrițni Șovu.

— Mă duc să-1 mut pe tovarășul Robitu. 
spuse Alexe. Oricum, neghiobia lui Cudelcă 
e o bucurie. Cel puțin țtie omul unde e gre
șeala, nu?

(Fragmente de roman)

florin 
mu tui»

Bălcescu la Palermo
Nimic nedemn. Aici sint ;i-o sâ râmin aici 
spunea, fâcind politicâ — 
aici mor.

Departe, Bucurețtii Valahiei. Trecutul — 
nor uriaș care se-nchide lent 
ca un mausoleu păzind o lacrimă.

Nimic nedemn — 
nu se sfirșețte 
revoluția.

Nimic nedemn, Italie, nimic — 
chiar dacă o mulțime de mici farse 
par sâ se termine cu moartea unui prinț.

Mereu
Sâ stai mereu în preajma ei — 
ninge și aerul e plin de ace 
ca un spital nebun.

Sâ stai mereu în preajma ei - automobilele 
se umplu de ninsoare ca de murmurul 
unei țâri dispărute.

Sâ stai mereu in preajma zâpezii 
sâ n-a lași — 
ea nu are centru vital

ea nu are inimâ
ea are ochii albi
ea nu știe

ea se risipește prin lume ea o fetița oarbâ 
trebuie sâ stai in preajma el
și sâ bați clopotele cri de cite ori se face ziuâ.

Despărțire
E osul pur 
curbat deasupra inimii ' 
pierzindu-se in viața ei secretâ.

Nimic nedemn — 
e numai osul inimii. 
El poate fi trădat ca orice lucru.

Și neputința ta de-a mâ iubi 
și cum te-apleci — el tremura înalt 
pe cerul unei țări de mult uitate

și cum te-apleci 
el tremurâ înalt 
el care poate fi trâdat ca orice lucru.

După asediu
In acele sâptâmini de exaltare 
de dupâ asediul Troiei 
cind venea acasâ obosit mort 
părăsind arhivele îngerilor 
pe jumătate distruse 
cind iți arunca hainele prin odaie 
ca un bâtrin burlac 
peste ceșcuțele grosolane do cafea 
sparte ca florile 
cind cele o sutâ de fete palide care-l iubeau 
veneau sâ-i adune hainele risipite 
apucindu-le cu degetele potaie de cernealâ 
cu buzele 
cu pleoapele strinse — 
hainele lui pline de praful bâtâliei 
|i de nâdușealâ 
ținute sus pe genele celor o lulâ do fete -• 
in acele sâptâmini de exaltare 
de dupâ asediul Troiei 
cind se incâpâțina sâ scrie un poem pe zi 
și cind ii tremurau mîinile de furie 
ca o sutâ de fete nebune 
de nu M*nțelegea  nici un cuvint 
și dnd prindea condeiul intre dinți 
și-nainta așa, scriind eu capul.

radio
Pasiuni,
pasiuni...

(( plastică^

V p
f muzică A

Margareta
Sterian Peisaj

Dupâ ce televiziunea ne-a demon
strat cît de rău inspirată este in ale
gerea mersurilor de duminică (sau 
poate că echipele noastre iși dau In 
petec tocmai în fața camerelor de luat 
vederi ?) șl a crainicilor (Ilisei încerca 
să ne convingă că tot ceea ce vedem 
este altceva decit ceea ce vede și co
mentează el, nu de alta dar In teren 
„evoluau doi jucători intrați In le
gendă" ! !), dupâ ce am mai pierdut 
alte două ore cu gindul că ori de cite 
ori nu mă duc eu la meci, fotbaliștii 
noștri joacă cu „pasa lungă englezeas
că", „golurile sint superbe", „efortul 
admirabil", „stopurile braziliene- 
(crainicii noștri descriu foarte plastic 
meciurile de fotbal), ml-am reproșat 
iarăși (a cita oară ?) duminica pierdu
tă cu o pasiune (chiar șl un distins 
profesor universitar ne-o spunea) 
deloc invidiată.

Dar momentele mele de îndoială me
todică s-au spulberat odată cu „Di- 
vertis-clubul*.  Dacă lumea se ocupă 
de păsărele la Bistrița, chiar dacă pă
sărelele se numesc canari și numărul 
lor din casa Măriei Istra te a scăzut de 
la 200 la vreo 40 șl ei cintă (sau flu
ieră) frumos, reacționează ciudat la 
diverse impulsuri (corpuri străine In 
cameră, timiditate în fața microfonu
lui), dacă alții au pasiunea caselor 
vechi (pe strada Dornei la numărul 5. 
tot la Bistrița, se poate vizita o casă 
a argintarului, veche de dteva sute de 
ani — potirul și pocalul incrustate 
sînt semnele de recunoaștere așa cum 
altădată erau semne de încercare pen
tru priceperea calfelor ce se doreau 

meșteri), de ce n-ar fi și fotbalul o 
pasiune ca oricare alta ? Pentru că, 
vorba unui reporter, „flecare om cu 
păsărică lui". Emisiunea de curiozități 
și pasiuni a poposit la Bistrița și ea 
și-a găsit subiecte dintre cele mai in
teresante, chiar tonice din punctul meu 
de vedere. Personajele găsite și inter
vievate s-au comportat excelent in 
fața microfonului (minus canarii care 
n-au vrut să fluiere In prezența repor
terilor). Nu greșesc dacă spun că de 
multă vreme o emisiune n-a dat mai 
mult decit acest „Divertis" senzația de 
autentic, de redare pe viu, de descriere 
plastică, originală a unor pasiuni ori
ginale ce depășesc sfera curiozităților 
și intrâ In cea a unui entuziasm plin 
de bun simț. Tonul lejer, causeria plă
cută, glumele, o anume tehnică a su
gestiei. a transformat o emisiune ln- 
tr-un ceas de delectare. Bistrița în 
fapte mai mici și mai mari, Bistrița 
Intre noutate și tradiție, un oraș prins 
In culoarea sa locală reală (de la 
roata olarului la canarii familiei Istra- 
te, de la timpul liber petrecut la ca
sele de cultură la cele vreo 400 de 
clădiri foarte vechi situate In centfrul 
istoric al orașului) a constituit motivul 
pasiunii lui Sergiu Deleanu și Liviu 
Tudor Samuilă pentru specificul radio
fonicului.

Excelentă emisiune de duminică (de
conectantă, alertă, frumos făcută) „Di- 
vertis-clubul" se înscrie pe linia bu
nelor realizări ale radio-cluburilor 
care se adresează unor categorii cit 
mal-largi de ascultători.

Constantin Stan

Prima expoziție personală a Marga
retei Sterian a fost organizată in anul 
1929, la sala Mozart din București. A 
urmat o perioadă de lucru fertilă pen
tru artistă care a participat activ la 
mișcarea artistico-literară din deceniul 
al patrulea. Ca membru fondator al 
grupării „Criterion" și aderent la gru
parea din jurul revistei „Contempora
nul", Margareta Sterian a fost prezen
tă în multe dintre expozițiile de artă 
plastică ale vremii. O activitate lite
rară mai mult decît discretă s-a a- 
dăugat preocupărilor pictoriței care in 
1937 la Paris, la „Expoziția internațio
nală a artelor și industriei" a fost dis
tinsă cu o relevantă Medalie de bronz: 
în 1934 traduce „Poezia poloneză con
temporană", tipărită de „Cartea Româ
nească", iar în 1943 împreună cu Petru 
Comarnescu traduce drama-trilogie a 
lui O’Neill, „Din Jale s-a întrupat E- 
lectra". Mulți dintre noi am intrat In 
contact cu opera marelui dramaturg 
prin intermediul acestei traduceri care, 
din păcate — probabil datorită circum
stanțelor create de război — nu prea 
a avut mare ecou pe planul creației 
dramatice rdmânești. Tot Margaretei 
Sterian ii datorăm traducerea, în 1945, 
a „Poemelor" lui Withman și „Anto
logia poeziei americane moderne" din 
1947. Tot ea a fost printre primii tăl
măcitori ai lui Faulkner In limba ro
mână, cu nuvela „Victoria", In 1058.

Principalele expoziții personale ale 
Margaretei Sterian (din anii 1944, 1958, 
1965, 1969, 1971, 1974, 1975 — dintre a

cestea le-am vizionat pe ultimele pa
tru) ca și participările constante la 
principalele expoziții cu caracter re
publican au înfățișat totdeauna publi
cului o artistă sensibilă, pentru care 
importantă este realizarea unei poezii 
anume a imaginii, obținută adeseori 
— așa cum se vede în scenele din 
lumea circului, care apar frecvent. In 
diferite perioade, In creația sa — prin 
juxtapunerea unor elemente figurati
ve ce pot deschide fanteziei aripi. Nu 
aș dori să fac o comparație hazardată, 
dar modul de percepere al datelor rea
lului, reprezentat de gruparea de pîn- 
ze sus riumită, mă trimite cu gindul 
la anumite pînze ale lui Chagall. Fe
nomenele de consonanță figurativă în 
arta secolului nostru nu sint de altfel 
rare și aceasta mărturisește nu doar 
o anume circulație a formelor ci și o 
convergență a sensibilităților. Din ex
poziția de la Dalles rețin in mod spe
cial unele admirabile peisaje executate 
în tehnică mixtă. Din clteva linii, ex
trem de simple, și din clteva pete de 
culoare, artista știe să creeze atmos
feră, să te introducă într-un univers 
anume, mal mult sugerat decît preci
zat. Această capacitate de a sugera cu 
discreție prin intermediul ci tor va ele
mente trăsătura cea mai importantă a 
personalității artistice puse în valoare 
de actuala expoziție. în ea se întâlnesc 
omul de cultură și pictorul Margareta 
Sterian.

Grigore Arbore

Toamna e primăvara stagiunii. Si. 
de data aceasta, s-a Imprimă văr at 
brusc, de parcă nici n-am fi trecut 
prin zăbava lunilor de vară. Cele trei 
principale sâlașuri ale bucuriilor mu
zicale — Ateneul, Studioul Radiotele- 
Viziunii și Sala Mică a Palatului — 
și-au reluat cu rlvnă cadența proprie, 
în poliritmie. dialogul muzical intre 
cele mai de seamă instituții de gen 
se anunță a deveni o strinsfi competi
ție ideatică ai cărei fericiți destinatari 
sint melomanii tot mai numeroși și 
mai consecvenți, care, alături de muzi
cienii în formare, elevi ai activului 
Liceu de mu2ică sau studenți ai Con
servatorului, au transformat Bucureș- 
tiu! Intr-un centru al interesului mu
zical.

Inaugurările simfonice au anunțat o 
competiție a primelor audiții. La Fi
larmonică, sub bagheta lui Mircea 
Basarab (care In Simfonia a III-a de 
Honegger ne-a arătat că rămîne un 
maestru al acestei partituri), la Filar
monică deci, cantata „Românie, țară de 
vis" de Vasile Spătărelu. comentind 
entuziasmul dedicației în formule 
adecvate, găsite imediat. I-a replicat 
orchestra R.T.V. sub bagheta mertu 
dăruitului Iosif Conta, cu cantata 
„Tară — pămînt, țară — idee" de 
Liana Saptefrațl. frumos împlinită in 
premizele sale, foarte bine tratată or
chestral. cu simțul sugestivității in fo
losirea unui material divers. Aceste 
prime audiții au arătat felul în care 
marile colective simfonice și dirijorii 
de primă mărime se pot dedica parti
turilor românești, pe care le vedem 
pe aceste podiumuri prestigioase cît 
mai diferite In țel și mijloace.

Muzica de cameră debutează și anul 
acesta plină de avlnt, anunțîndu-se 
noi cicluri, noi formule concertistice 

(parte elaborate în colaborare cu 
Uniunea Compozitorilor). Este compar
timentul cel mai constant atractiv al 
ultimelor stagiuni, datorită și compe
tenței neobositului responsabil al sec
torului. în cadrul Filarmonicii, Suzana 
Zupperman. Anul aesta afișul cameral 
stă sub semnul unei mal mari deschi
deri stilistice, (s-a văzut din impeca
bilul program alcătuit de formația 
Musica Nova). Instaurarea primatului 
calității, deasupra metodei de creație, 
înseamnă competiție Li adevăratul sens 
al cuvîntului. unde efortul se va adresa 
substanței și nu formei conjuncturale.

Si publicul s-a obișnuit cu progra
mele îmbietoare, o atmosferă de aștep
tare entuziastă anima numeroșii parti- 
cipanți la concertul inaugural — for
mația „Quodiblet musicum", condusă de 
polivalentul Aurelian Octav Popa, care 
schimbă dezinvolt clarinetul cu ba
gheta. rămînînd mereu marele artist, 
inegalabil în detalierea frazei șl am
plasarea respirațiilor muzicale.

Ne gândim apoi la concertul de mu
zică italiană barocă, clădit prin grija 
și inspirația unei formații de instru
mentiști de clasă — Petre Csaba. Vla
dimir Mendelsohn și Andrei Csaba. 
Acest trio de coarde funcționează cu 
precizia ansamblurilor celebre și cu 
deschiderea imaginativă a artiștilor vi
zionari. Trio-ul și-a asigurat colabo
ratori de același nivel : Iosif Sava, la 
clavecin șl armonlu, iscodind pasionat 
imaginea muzicală cu rubato-ul său 
inimitabil, și trompetiștil lancu Vă
duva, asul domeniului său, și Gheor- 
ghe Hârdăianu, o certitudine de sunet 
și frazare.

Costin Cazaban
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ANIVERSĂRI: ZAHARIA STANCU

Acorduri de recviem
Spiritul geometric 

în poezie
A ntr-o subtilă analiză a operei lui Za- 

haria Stancu, Ion Vlad definea roma
nul Ce mult te-am iubit ca operă a 
cristalizării motivelor cu „acorduri de 
orator’u si recviem". Este, intr-adevăr, 

scrierea în care tonalitatea elegiacă a registrului 
liric al lui Zaharia Stancu atinge rezonanța sa 
maximă, sublimîndu-se într-o meditație exis
tențială.

Dispariția mamei este punctul de maximă 
concentrare emoțională, cu iradiații spre trecut, 
declanșind rememorarea și reevaluarea existen
ței, proiectind asupra lucrurilor o lumină revela
toare de sensuri și obligînd la meditație.

Romanul se desfășoară pe aceleași registre 
contrare ce caracterizează scrisul lui Zaharia 
Stancu in marile sale opere. Ar fi fost chiar de 
așteptat 'ca în această elegie la moartea mamei 
re dstrul liric să se extindă in dauna notației 
lucide și neiertătoare, dar, paradoxul, tocmai in 
această ..situație-limită**  intervine autocenzura- 
rea trăirii, cu o sobrietate mai evidentă decit in 
romanul „Desculț**  în ultimele sale variante.

Esțe aici o reținere țărănească similară cu 
aceea ce stăruie intre personaje, oricit de apro
piate. care determină o incomunicabilitate re
gretată numai in extremis. Intre personajele căr
ții emoția este inconștient reprimată, expresia 
sentimentului fiind considerată superfluă și 
inutilă intr-o existență dură, strivită de sufe
rință :

„Dacă ai iubit-o atît de mult pe mama pen
tru ce atunci cînd trăia nu i-ai spus-o nicio
dată ? Tata tresaltă. Pare tare mirat de Între
barea mea. — Cum era să-i spun și de ce «ra 
să-i spun ? Maică-ta știa c-o iubesc. Și de vreme 
ce știa, de ce era nevoie să i-o mai și spun ? 
De altfel, nici ea. cit a trăit, nu mi-a «pus 
vreun cuvint de dragoste**.

Gesturile tandre sint primite cu surprindere 
ostilă, ca improprii unei structuri inconștient in
teriorizate. Această incomunicabilitate nu este 
expresia sterilității sufletești, d o formă a anei 
afectivități bogate sub o aparență aspră.

Patetismul cărții vine nu at it din acceptar-a 
unei dispariții definitive, cit din regretul eer.u- 
mentului neexteriorizat la vreme, al gestului 
întirziat șl rămas deodată fără sens, a unei nun 
Iubiri copleșite de duritatea existenței «i de 
trecerea timpului. Regretul fiului, regretul ta
tălui, îndoiala și deruta sint sentimentele do
minante ce însoțesc dispariția mamei.

Tensiunea emoțională modifici in subcon
știent percepția evenimentelor ce însoțesc 
moartea mamei, în sens subiectiv, in registrul 
interior, liric. Trăirea momentului prezent sub 
șocul durerii și rememorarea ae produc alter
nativ, cu o nouă alternare in registrul notației 
ce surprinde reacțiile colectivității reunite 
pentru ritualul înmorm in tării, reacțiile "fami
liei, ale vecinilor, ale foștilor dușmani.

Urmare din pag.'I

I

un poet natural ce comunică lapidar ri echi. - 
braț, dens și esențial extrem de coocenrra: in 
ultimele c»ntece. Poezia lui ascultă îeg ic 
unei lumi armonice. Omul și cosmosul «lq: uniți 
de mișcări ciclice, unificatoare. Voiuffuil be 
Poeme simple din 1927 este o carte > Ittpw- 
milor și transparențelor ce-ri dezvăluie eu ca- 
ceritate. perspectiva „conservatoare". dacă aveai 
în vedere poezia epocii. Intr-o lume a lirism-- 
lui traversată de orgoliul fanteziei și de treru- 
larul asianic. Zaharia Staneu are eursjnj aă-ș> 
păstreze sfiala imaginarului. cuminter-ia. Ehnnul 
său imită lumea (mimesis) plâsmuind ceea c» 
vede. El iși păstrează simplitatea fi ciuar umi
lința desenului, care nu se vrea mai ar. . 
o miniatură, decit un catrea sau o ** rlsaare 
rimp. Inima este cuminte b -<j — - . - - • 
soâre**,  gindul este un -hulub ro*u->d  m 
albe", O pasăre îmblinzftă. ea însă*;  a mrain- 
țeniei și ascultării, a Înțelegerii r. frta t.-.- 
lui. a bllndeții și armon.et, «i nu un • 
sălbatic. Preferința pentru mtn-auiraJ $a su-xl*  A 
este vizibilă in alegerile :nupn.'.<r : t-ajj - 
locul izvorului, zborul jucăuș și za et! Of 
înaltul, glasul gureș. rostirea Ir. sopoc zu
gravi tatea plinsului -in limbi d° rxxxx*.  Mișca
turile ascultă de îndemnul lui Verlair> 
ton vers, sois U bonne «venture". Desenate pe 
farfurii de porțelan ori cusute in broderii La>re. 
poemele sint arcadii ale in st amant -.«iui. par
iuri ale clipei fericite, bucolice a ie ceasului m.c- 
Nu durata este măsura timpului in aee<e eh- 
tece simple, ci orele legate de intimpttnJe ir.- 
time, fericite. Pretutindeni domină forțele su
fletului încă necontrariate. Greierii, spicele de 
griu, firul de lăcrămioară, inelul de uartoi- firul 
de vint, dunga de lăcustă, porumbei: Lntuni. 
puiul golaș -Cit un ban", macul, sint path psi
hologici și geografici ai acestei hum caligrafia
te „cu slove mici". Oteva pete cromatice on 
sentimente de o mare torță i« din cumințenia 
desenului in peniță : „$i-n sUihănșun. boi de 
var se-ascund"*  (Soare) ; -Cad cu amurgul sim
plu și mieii in genunchi" <1ngnaarhere). Ir.- 
tr-un poem iubitul are brațele deschise in vint 
și poate fi luat drept o sperietoare (Seri ware 
netrimlsă). Intr-altul. ..Amurgul piere-n trest;: 
cu șerpi' vărgați de baltă". Ingenuitatea este pro
prie naturii- Prin repetiție ea devine uneori pre
țioasă și artizanală. Există intr-adevăr. afini
tăți selective cu poezia lui Francisc Jammeș din 
culegerea acestuia De fin reies ie Taube a 
l'angelus du aoir și cu Esenin mărturisite, de 
altfel. Cuvîntul este cel mai adesea ..abia șop
tit". o rugă, o invocație. Anul 1937 prin volumul 
Albe marchează o sciziune a vocii esențială, o 
trecere dinspre poemal-miniaiară spre poemul- 
stemă (ce va fi astfel numit in volumul Iarba 
fiarelor), o prefigurare a poemului — guașă.

Se creează astfel în orchestrația romanului 
acel contrapunct propriu scrierilor lui Zaharia 
Stancu.

Un contrapunct cu subtext liric adaugă pa
sajele descriptive ce Intervin periodic: „Cerul 
e albastru, senin, cald, de jumătate de august. 
Văzduhul miroase a pămint ars, scorojit de 
arșița soarelui, a iarbă coaptă, uscată, a frunze 
care se pregătesc să moară. Cînd adie spre noi 
dinspre calea ferată aerul miroase tare, a 
floarea-soarelui, a struguri dați în copt“.

Prin structura sa țărănească Zaharia Stancu 
nu are ceea ce se numește „sentimentul natu
rii" sau cel puțin nu In sensul în care în mod 
convențional este conceput acest sentiment. 
Natura este pentru el ostilă șl nesărbătorească 
chiar la vremea rodului. Existenta aspră exclu
de entuziasmul festiv; „sentimentul naturii" 
este la Zaharia Stancu mult mai profund și 
mai realist, mult mai adine filozofic decit lasă 
să se vadă scrisul său. Meditația sa asupra 
mortii implică și sentimentul reintegrării cosmi
ce. dar nu ca eliberare și sub semnul aceleiași 
imense poveri a durerii și neliniștii: „Dar de 
unde știm noi că țărîna se odihnește ? Din 
țarină răsare iarba și răsar tulpinile florilor, 
tulpinele florilor și tulpinele arborilor. Trupul 
mamei o să se schimbe in plop, trunchi drept 
și subțire, mereu legănat, frunze argintii mereu 
neliniștite... mereu neliniștite. Așa au fost zilele 
mamei..." Moartea nu este pentru Zaharia 
Stancu o transfigurare, ci o reluare a trudei 
nesfirșite. sub semnul aceleiași tristeți a tu
turor cărților sale: „Lacrimile tale se vor 
schimba in stele. Stelele nu sint altceva decit 
lacrimi, lacrimi omenești care s-au închegat și 
«-au așezat în cer“.

Recviemul mamei include în plîngerea sa pe 
toți străbunii necunoscuțl a căror existență s-a 

* in anonimat în romanul Ce mult te-am 
l-bit. memoria are altă condiție decit în 
„Desculț". Dacă în acesta din urmă memoria 
este un mesaj și o armă, dacă memoria socială 
are o pondere evidentă și programatică, me
moria afectivă in Ce mult te-am iubit, caută 
zadarnic repere. In urma strămoșilor dispăruți 
nu rămin decit morminte fără nume („De ce 
n-ai pus pietrarul să-i scrie numele pe cruce? 
— Cine aă ateaseft? [—] O să cădem in uitare 
p atita o să fie_ atita o să fie“).

Tulburat de moartea mamei, fiul încearcă, ob
sesiv. să refacă drumul generațiilor, dar nimic 
nu dăinuie in afara memoriei colective, sinte
tice: _Ce fel de oameni fuseseră oamenii aceștia 
efin care mă trăgeam Nu știam nimic
despre ei sau juam atit de puțin... atît de 
pGXlD".

A-r» • anonimat al generațiilor nu este încă 
expresia UMhfesenței urmașilor, ci a similitu
dinii existentei Jor legate de pămintui pe care 
au călcat. p-_-iă la confundare și integrarea in
tr-un destui unic și neîntrerupt. Durata efemeră 
uxlxTidualâ ae pcerde pentru memoria colectivă.

Calea
Poeziei

B3oo„cu sz kiln sân âtleeaft*  de cin "erele cio- 
coCtnore. dj o puternică rotnbaslie.
Flacăra. cEBgck intră to peexie_ Calmul nu esăe 
:xntC pE-.Dordaf a. u» exe* :=MaKăt *-

Că nnd o x&msS -e*  ’ L T
cMtantuite. ..furi tahncS ha camă mima Să 
r-4 : sr-ijsdâ (Câta). Cuăorue tmri

poem groa«-» ea Ante-un tub gout prin stri-
. re -oeul iAtatare : Ce art ari ee laared 
aâbul Fața kebedeta) verdele (Pasăre
serde). frraunof (Yoaaariei. i ba-'n;.. ’.-.oietm. 
- -I ltaagurii. Q~j voi-:- >- descoperă
Z-snATLa Scanm pe sin*-  r-. ..“i exten-
oer*.  pjrft^ussa: -.-ir-rj; lăuntric.
c^r.o6cătorui pr-jM.wa*  .-*̂ -**1'*  PercepțLs fire 
kr reGexjet r gnoset. tună ca niște
se-linte Port -2 * d-sorr <.n-
răsc peisajul (>«■) : 7-ir 'or
preface In txx>ei“ (Tltael ; N'imen. nu cu- 
zxmșxc tnargirjea peisaju-lm" Ferul dia tagr) 
on . Cind iu ae va tam înaltul ' spre a2tt pri- 
vehsn vocn trece*  fQUătarie). Clapatal d- «ur 
dm 19V «te ut Toram d*-  catrene, mai pictu
ral. mai arwtantal ea scris ei . j.rta
de a «enhalm pirJi ia itxXUzml ti
sentințe. PSctocrame:*  iu •rndl-nta să dmră 
id-ograrre. emanciplndn-se. în I94â Pmu^I ra-a 
aduce in ooezsa erorică țipătul, rr.istxrrea in
tr-un univm «trăbătirt de vr grav mvnw.tn 
de o mare denctate si «eotiahzare. Gheata si 
flacăra se ir.titoesc. lubtrei k moartea. Poetul 
simte cum pătrunde ceața toc astfel r»m 
echilibru) isi simte fisun. Leagănul e Si «trriu! : 
. leagăn*»î  •- care crești seamănă ' ca tocte lea
gănele a *xr.u “ _Pă*ărt ’:e bjm'nii vor acuc^ 
îr.’r-o & ir-turencui" Excepționale ci-.tece 
draerxte sin? Darw vsi «iararatiri. Trimite 
mai piciaarele. Paaie rarbesxi ea crestetal. Pă
pușa de cirpă— în Iarba fkarelar (ÎMI) po^rre e 
«lat st® me*  a> nostalgiei și dormi. Cu vin V 
devin însemne ce ar patra d*»«h'd®  ir.ina iu
bitei. Cinterul de dragoste e remtial ea o lamă 
4«*  rutit ■ Plecare. Tua. Vlrtej de flăeărl. Arbar 
aprins. Sanie-a Iwreș. Landen! reșu. Murmurul

Monuscfis ZAHARIA STANCU comunicat de Noii 
A»*enescu-Co»ttneicu

integrată unei succesiuni de destine identice, 
sintetizate in unul singur sub specia eternită
ții care înnobilează acest anonimat.

Meditația cărții este ireductibilă Ia formule, 
fie ele sintetice, pentru că rămîne întotdeauna 
la Zaharia Stancu ceva nedefinit, atît in cu
getare cît și în scriere.

Fraza aparent simplă, fără subtilități, își cen
zurează la suprafață încărcătura emoțională 
care — funcție compensatorie — se degajă în 
subtext. Fiecare frază în sine este neutră., 
semnificațiile prinzind contur numai în textura 
romanului, prin alternanța registrelor, prin or
chestrație, prin reluarea obsesivă.

Repetiția obsesivă, dispoziția grafică și sub
linierea cu cursive sint reflexele intensității de 
suprafață a unor trăiri adinei, amplificate prin 
asocieri și reveniri, prin pauze și suspensii.

Este aici paradoxul unui stil aparent ușor 
de definit — un stil adeseori iritant si dezagrea
bil și totuși de o expresivitate proprie cu 
magice virtuți încântătorii — care păstrează 
însă, dincolo de tot ceea ce s-a remarcat, ceva 
în plus, care se sustrage definirii pe măsură 
ce aceasta pare să-i 'pătrundă substanța ine
fabilă.

Sultana Craia

a devenit vijelie. Clntecul e inutil numit 
mărunt. Chiar dacă șoptit el este o voce a vir- 
tejului, o străfulgerare. Peisajele răbufnesc din 
interior, eliberate din înlănțuire. De data aceas
ta. nu sfiala le țintuiește ci o durere care pie
trifică rostirea. Elegiile au ceva de silex, me
moria este ca un tăiș de sabie. Nimic minor, 
circumstanțial in poemele ultimilor ani,, tensio
nate de introspecție, de o gravă și aspră cu
noaștere, de atingerea marginilor peisajului, a 
marginilor vieții. Aticismul este părăsit sau 
convertit prin adincire și Zaharia Stancu este 
un poet asianic in Cinice șoptit (1970). Mime- 
sisul este înlocui: de phanlasiai. Poetul numește 
fundamentele universului El circumscrie în me
tafore aforisme Toate peisajele, cele din afară 
(doar in aparer.țăl si cele subterane sint gno
mice. Fără a fi c.caetice on retorice. Imaginarul 
e.otaează dinspre psihologic spre cosmogonic. 
PoegLa Iui Zahana Stancu atinge, cu acest VQ- 

m*Mma  w mdapnadraU fată A»
fatA „pastelul grațios s fraged, is atinge 
eor.tlr jTuî fundam-: r.taZ ma?oe intuit de &™org*  
Căftnescx în Ciasec Mtab e limmară transfigu
rarea sufietuhn si a ideii in tudotramă cosmică, 
revelarea id*ocramelor  universului. De la 
descriere și caligrafie, poetul a ajuns la cunoaș
tere «: fa operă De la scenariul epic Și poveste 
ia prsvertal liric, la mciafora-provert care, 
oricit ne-ar părea de ciudat, sint poezie. Nu in- 
tTmolător ir. această carte ne intilnim cu ima- 
gin; cor.rent-ate desprinse din romane. Cele mai 
multe din Desculț altele din Jocul cu moartea. 
Ultimele poeme poartă vocea poetului conto
pi nd-j-se to<a] cj universul. Cintecul numește 
si trăiește acum mai mult decit lumea prin care 
a trecut ..’urnea care e pe drum și-o să vină". 
(Clntecul lebedei). Drumul poeziei lui Zaharia 
Stanca *̂te  calea alfabetului liric deloc conser
vator on tradiționalist, este o cale ce ni se arată 
d.mptxrsvi. modernă, specifică lirismului aces
tui secol, care de la pi clog ramă evoluează la 
ideogramă.

urioasă este la Lautreamont iubirea 
pentru spiritul geometric în poezie. 
Un poet c’re nu respectă nici o n— 
gulă. declară, solemn, că „poezia este 
geometrie prin excelență" si că de la

Racine ea n-a progresat nici un milimetru, dim
potrivă, a dat înapoi. Grație cui ? Grație „aux 
Grandes-Tetes-Molles", „aux femmelettes" de 
genu Chateaubriand, Victor Hugo etc.

Decadența poeziei nu este, oare, în strînsă le
gătură cu înstrăinarea poeziei de spiritul mate
maticii ? Căci, iată, ce proclamă Lautreamont : 
„arithmetique ! alg^bre ! geometrie 1 trinity 
grandiose ! triangle lumineux Această onde 
refraichissante trece și in poezia din secolul nos
tru. O aflăm la Valery, la T.S. Ellot si la atiția 
alții, poeți si teoreticieni convinși că marea li
rică nu poate scăpa de controlul lucidității. însă 
Cintecele lui Maldoror îes din negația rațională 
a ordinii raționale în univers, dintr-o fervoare 
a contestației, O geometrie care recomandă mis
terul, o estetică ce instaurează, în literatură, re
gula sfidării tuturor regulilor. Iată pentru ce 
suprarealiștii au făcut din Lautreamont mode
lul lor în ciuda divorțului total dintre spiritul 
geometriei si dicteul automatic.

Neașteptată, derutantă este si cruzimea cu 
care Lautreamont se dezlănțuie împotriva omu
lui. în primul Cint citim aceste fraze teribile, 
scrise de un Nietzsche tînăr : „Poezia mea nu 
va consista decît în a ataca, prin toate mijloa
cele, omul, acest animal sălbatic, si Creatorul 
care n-ar fi putut plămădi alt vierme asemănâ- 
tor“... însă, tot Lautreamont scrie, in cintul al 
II-lea, că „bunătate, numele'tău este om“, iar 
în altă parte introduce ideea creatorului colec
tiv în artă, a ridicării experienței umane gene
rale la treapta estetică. El lansează ideea poe
ziei impersonale, opera tuturor, nu a unuia 
singur.

De unde se poate vedea că geniul lui Lau
treamont contrazice pină si contrazicerea. Dia
lectica lui virilă îl împiedică să Imbătrînească.

Cum am putea interpreta propoziția lui Rim
baud că poetul devine iluminat „printr-o lungă, 
imensă si rațională dereglare a sensurilor" ? 
Poate în chipul următor : poetul îndepărtează 
cuvîntul de sensurile etice si estetice obișnuite, 
tulbură funcția lui de comunicare si caută să 
regăsească în el o putere de evocare pură. însă 
acest lung exercițiu de purificare sfîrșește prin 
a da cuvîntului un nou sens etic si estetic, o 
nouă funcție de comunicare. A descoperi purita
tea inițială a limbajului (pe care o cerea impe
rativ si Mallarme in poezie) este. în ultimă 
instanță, a debarasa cuvintele de sensurile prea 
tocite si a le substitui altele, dintr-o sferă, to
tuși, inteligibilă. Cuvintele nu sînt — se știe — 
pure sau impure prin ele însele, numai relațiile 
în care intră ele le pot face banale sau origi
nale. Puritatea limbajului începe odată cu pro
funzimea mesajului său. Numai cine transmite 
ceva profund ne dă iluzia că ajunge la izvoa
rele cuvîntului, că naște a doua oară cuvintele. 
Altfel ele rămîn o adițiune de litere moarte. 
Gratuitatea, în ciuda aerului ei adeseori para
doxal, este totdeauna corectă, disciplinată.

Pe scurt : dereglarea tuturor sensurilor este, 
In poezie, un alt mod de a le organiza.

Fantasticul lui Magritte, spun criticii lui. ține 
de natura specială a asamblării lucrurilor nor
male, cu efectul de a le da o identitate nouă. 
Magritte însuși declară că dorința lui este să 
evoce misterul „avec le precision et le charme 
necessaires â la vie de la pensee". reunind, în

spQI Felicitări
• Dună decepțiile fotbalistice din cuoele euro- 

neoe a căror trietă areioi rămÎAe mai ales 
Steaaa. camnsocauil «aure ti o nouă iklerL 
Asta urotabd oentru a ne tăia (Mice a De ut de 
a mai vorbi desore fotbal. Denlru că noua lxk^- 
ră este echina Steaaa. Singura noastră conso
lare stă in ideea că numai int'.mplarea a 
pe Steaua pe primul loc. Nu contestăm deloc 
victoria echipei militare ci pe a Politehnicii din 
Timisoara care a marcat un goi cind nimeni 
nu se mai aștepta unor oaspeți care au iucat 
în deulasare un meci bine gîndit tactic. în aoa- 
rentă victoria lor e incontestabilă, un gol mar
cat in condiții regulamentare e un gol marcat, 
si el înseamnă in acest caz două puncte, dar 
Poli deși are un DOtential de ioc mare este 
haotică și abuzează de intrări tari tolerate nu 
știm de ce în acest meci (ca și Intr-un altul 
anterior cu Universitatea Craiova).

A fost un meci de un angajament fizic exem
plar susținut mai ales in cazul argeșenilor și 
de o prestație tehnică elocventă*  Criticabil la 
timișoreni este că nu însoțesc acest angajament 
fizic excesiv, pe care noi l-am dori manifestat 
mai ales în întilniri Internationale, si cu mij
loace tehnice de aceeași cotă. Nu ascundem ci
titorilor că deși infrintă echipa F.C. Argeș ni 
s-a părut o echipă superioară formației gazdă 
printr-un 1oc mai elaborat care tine seamă de 
posibilitățile jucătorilor» Exemplar ni s-a părut 
compartimentul apărării în care F. C. Argeș are 
ca sef de orchestră De unul din cei mai buni 
fundași centrali al țării : Olteanu. Trebuie să 
cităm aici pe Cristian, portarul naționalei noas
tre din recentele calificări pentru Argentina și 
pe tinerii și exemplarii ca putere de luptă Băr- 
bulescu. Zamfir, Stancu cu atit mai mult cu cît 
jocul lor defensiv n-a apelat la incorectitudinile 
folosite de timișoreni. In general, argeșenii au 
jucat mai mult fotbal și urmărind în primul rind 
balonul si nu omul. Dacă adăugăm că la milloc 
acționează, laborios si tehnic, Iovănescu. mijlo
caș cu o bună clasă de joc, și Dobrin, care nu 

acest sens, imagini de obiecte familiare care, 
puse într-o ordine specială, tulbură conceptele 
cu care sperăm. Este suficient, intr-adevăr, să 
desenezi piesele unui joc de șah din care ies, la 
virf, mai multe ramuri, și printre ei să pui un 
călăreț de mărime liliputană pentru a contra
zice ideile noastre despre relațiile dintre lucruri 
și a crea o breșă prin care se strecoară senti
mentul fantastic. Sau să așezi laolaltă un tors 
de femeie, un obiect muzical și un scaun, dea
supra unui peisaj marin pentru a provoca in 
mintea noastră nu ce spune poetic și imprecis, 
pictorul (Timpul amenințător), dar o idee des
pre strania ambianță a lucrurilor, teroarea for
melor paralele.

Aș spune că Magritte scoate cu ironie la iveală 
demonta coincidențelor in existența noastră ba
nală. Un dulap, o rochie pusă pe un umeraș și 
doi sini care se profilează in acest veșmint 
abandonat (Hommage ă Mack Sennett) sau o 
pipă, o cheie, o frunză, o cupă (Alfabetul reve
lațiilor) șl spiritul devine, privindu-le, întrebă
tor și neliniștit. în ciuda umorului pe care ni-1 
trezește această juxtapunere de obiecte. Ma
gritte ajunge la o tehnică desăvîrșită și multe 
din pînzele lui ingenioase par niște colaje. Un 
tablou se cheamă Tinerețea ilustrată și cuprinde 
un butoi, un tors de femeie, un leu. o masă de 
biliard, un _ instrument muzical, o bicicletă 
ș.a.m.d., toate așezate, in linie ușor curbă, intre 
două cîmpuri de iarbă.

Putem trage de aici o lecție despre natura 
fantasticului : este suficient să miști ceva in 
ordinea realității pentru a da un sentiment de 
insecuritate și a tulbura gîndirea noastră privi
toare la raporturile dintre lucruri. Nu este nea
părat nevoie de o ruptură, este suficient o ală
turare de forme, o coincidență insolită pentru 
ca tot sistemul nostru de a judeca să fie dat 
peste cap șl să luăm act de prezența unei alte 
realități ; o realitate construită din aceleași ele
mente dispuse, acum, într-o ordine nouă. A crea 
în spiritul fantasticului este atunci a da o nouă 
identitate lucrurilor printr-o ușoară deplasare 
de linii. Nu-i nevoie de demoni, de schelete, de 
animale fabuloase, e îndeajuns o pereche da 
bocanci din care să iasă degetele pentru a plon
ja în plin mister.

Magritte are și compoziții mai îndrăznețe, ba
zate, pe aceeași schimbare a ordinii, cum este 
celebrul Viol. Asta dacă privim în acest fel ta
bloul. Fața poate fi luată și ca trunchiul unei fe
mei forte, cu toate însemnele la locul lor. Am
biguitate. mutație, coincidentă și chiar alegorie 
dacă vrem cu dinadinsul. Sint și simboluri mai 
abstracte, ca acela din excepționalul tablou in
titulat Memoria, întruchipat de un caD de femeie 
cu tîmpla însîngerată. o frunză și o bilă segmen
tată. Fiecare înțelege ce vrea. Eu aleg partea tra- x . 
gică a desenului. Fața jumătate umbrită de o •*  
perdea neagră îmi sugerează procesul fatal al 
trecerii, bila tăiată în două poate da o idee de
spre imposibilitatea comunicării totale, pata de 
sînge de pe tîmpla acestei Minerve Doate duce 
gîndul la caracterul dramatic al gindirii. însăși, 
al memoriei violentate de timp etc.

Știu că fac literatură, dar și literatura este o 
formă de a trăi pictura prin fabulă, prin încer
care de explicitare prin simboluri a misterului 
ascuns în desen și culoare. Din acest unghi. 
Magritte. îmi pare un mare fantast ironic, un 
rece liric.

Eugen Sîmîon

pentru F. C. Argeș
mai are nevoie de recomandări. înceoem să 
avem explicația Ioculu: ție l’dera a echipei pites- 
•erM*  oină la acest meci. De care in mod firesc 
nu iretou-a să-l piardă. Io fată Argeșul are doi 
lu<ăton penetranti. greu dv tinut. De Radu II. 
rezervă a naționalei prime, și pe Ro<u. un ata
cant foarte incisiv. Cu mai multă încredere in 
ei cei doi înaintași ai F«C. Argeș-uluî puteau 
să-si mențină echipa oe orimul loc. Dacă ar
bitrul ar fi sancționat mai DromDt duritățile 
gazdelor si. mai ales, dacă ar fi sancționat, asa 
cum cere regulamentul de fotbal, prin lovitură 
de la 11 m infracțiunea asupra lui Roșu (ținerea 
cu mina în fază de gol in careu), campionatul 
nostru ar fi avut ne primul loc tot pe F. C. Ar
geș și nu oe Steaua. Vrem să spunem De scurt, 
că F. C. Argeș nu s-a aflat întîmplător pe pri
mul loc si că locul ei ii dă dreptul să aspire 
încă la un loc foarte bun în clasamentul aces
tui campionat. Condiția e însă a aceluiași com
partiment sobru și exact în teren, a aceleiași pres
tații totale pentru care echipierii Argeșului pot fi 
felicitați. Rareori se poate vedea o echipă ro
mânească în deplasare lucind atît de exact si de 
curat în apărare în condiții grele de ioc. con- 
traatacînd atit de periculos si tinînd în sah. cu 
bune mijloace. De adversară. Nu știm cum joa
că acasă F. C. Argeș, dar dacă nu ne înșelăm, 
echipa Pitestiulul copiază inteligent jocul na
ționalei noastre din ultima vreme si are resurse 
sa-1 anlîce destul de bine. Rolul lui Dobrin in 
ea este încă mare, dar este mai ales unul mo
ral. Dobrin e un tehnician si un dispecer excep
tional. dar puterea de luptă î-a scăzut conside
rabil. La Pitești nu mai e o echipă care trăiește 
mai ales prin Dobrin ci o echipă merituoasă cu 
valori demne de atentie De care Dobrjn o ser
vește cu actualele lui resurse sportive. Evoluția 
argeșenilor la Timișoara ne spune că rolul lor 
în acest campionat nu s-a terminat.
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structorii de ieri și de azi ai României este una 
din sarcinile cele mai de seamă ale festivalului 
Cintarea României. O Cintare a României și a 
oamenilor ei. Scriitorul este de aceea chemat să 
fie in primele rindurj ale acestui vast laborator 
artistic. Scriind opere reprezentative pentru lo
cul și timpul său scriitorul român va face o operă 
de educație socialistă și revoluționară cititorilor 
săi. part ici panților la festival. Datoria unei ca
lități sporite a operelor nu se impune doar ama
torilor. A scrie pentru Cintarea României nu în
seamnă a crea pentru moment ci a crea în dura
tă. punind valoarea și longevitatea operei mai 
presus de succesul facil. A scrie pentru Cintarea 
României înseamnă a evidenția un clar mesaj 
contemporan, revoluționar, a afirma forța educa
tivă, spirituală a literaturii. Aceasta presupune 
desigur un superior orizont social și politic al 
operei de artă, o legătură neîntreruptă cu cele 
mai bune tradiții ale literaturii noastre, cu tra
diția ei umanistă, revoluționară. Rezonanța în 
conștiințe a unei scrieri depinde de viabilitatea 
mesajului ei. de valoarea ei artistică intrinsecă. 
Lucrările mediocre, improvizate, formaie, festi- 
viste, figurile istorice ornamentale golite de con
ținut. textele neelaborate nu sînt o bună hrană 
pentru masele de cititori și pentru spiritul festi
valului Cintarea României. Exigența scriitorului 
față de aceste scăderi trehule să fie maximă. Din 
acest punct de vedere, al participării eficace, res
ponsabile a scriitorilor la pregătirea festivalului 
Cintarea României, ediția a Il-a. secțiile de cre
ație ale Uniunii scriitorilor, editurile, instituți
ile de cultură angajate in acest festival și-au fă
cut cunoscute numeroase inițiative, ce se vor 
îmbogăți neîndoios, care sînt menite să asigure 
o șl mai puternică implicare în munca de ela
borare și definitivare a unor manifestări artis
tice care să fie la înălțimea exigențelor pe care 
experiențele artistice de virf ale primului festi
val ni le impune.

<____________________________________

d
e ce se vorbește atita de baroc in 
exegeza noastră ? Exiată întotdeauna o 
fascinație a cuvintelor și am fi ten
tați să o atribuim uneori fonefîeî: 
prop-u-zi se. dacă faptul in «ine n-ar 

f. mult maj rjcnplex. iar implicațiile sale n-ar 
depâ^: anecdota. In fascinația exercitată de un 
termen- noutatea fonică a euvintuiu: reahzează 
duor un pr.m miraj, care va merge ampltfi-cin- 
du-se : cuvin tul barer a suferit in cr.r.ca româ
nească ±n iiLuuui am o evoluție de-a dreptul 
spectaculoasă, in orice caz nebănuttA Ir. urmă 
cu numai un deceniu, „barocul" (mai ales sub 
formă adjectivală) însemna o caracterizare vag 
p^orativă. iar actualul reflex s-ar putea explica. 
astfeL printr-un mecanism pchoiogic Căutarea 
unui baroc in literatura, arta «au cultura noastră 
a devenit, deodată, preocupare centrală, iar ter
menul s-a transformat In panaceu. Caracteriza
rea drept „baroc" ajunge rațiune primi și ulti
mă. Cartea lui Dan Horia Mazilu. Barocul in 
literatura română din secolul al XVIl-lea. «e 
află la capătul Unei serii bogate, deși recente, 
și nu scapă mirajului fundamentat

Reflecțiile pe care această lucrare le poat° 
«timi sint multiple și angrenează, egal, istoria 
literaturii sau psihologia socială : iată o largă 
paletă. Iar elogiul ultim adus cărții hit Dan Ho
ria Mazilu «te tocmai acela de a fi o carte-sim- 
ptom.

Atracția eritiei! din ultimii ani pentru tot ce 
se leagă de baroc apare ca o simplă intimplare 
sau denotă o simpatie mai profundă ? Dan 
Horii Mazilu aduce, in primele capitole, o 
cantitate elocventa de fapte, dar fără a trage 
concluzia ultimă : redescoperirea barocului, cel 
puțin ca termen tehnic, nu a fo6t rezultatul unei 
reveniri datorită curiozității, ci „trădare" a vi
ciului ascuns, a barochismului inerent unei părți 
a culturii contemporane. Dacă n-ar fi simtit. 
adine, realitatea așa cum o simțea Gdngora. 
nici Garcia luarea, nici Jorge Guillen n-ar fi 
făcut atita caz de redescoperirea marelui po°t. 
Așa cum se intimplă deseori, scriitorii au intuit 
spiritul epocii Înaintea multor teoreticieni : „re
uniunile Gongora" ale celor mai mari poeți 
spanioli din epoca anilor ’30 preced eflorescenta 
aproape hilară a termenului din exegeza de spe
cialitate a anilor noștri.

Pentru a reveni la ..barocul" românesc, o 
constatare de bun simț se impune : in fond, 
topografia operei Iul Miron Costin sau a lui 
Dosoftei. cu toate precizările documentare din 
ultimele decenii, nu a suferit transformări fun
damentale, deoarece textele de bază ale autori-

Un baroc
lor respectivi sînt. sub ochii noștri, aceleași ra 
ia 1920. Dar pornirea de a le caracteriza drept 
baroce nu se putea iv; ia 1920 — ea aparține 
anilor din urma. Semnificațiile unitare și ulti
me ale scrierilor unor clenci ortodocși (Var
laam. Dosoftei), ale scrierilor unui mare cro
nicar (M.ron Costin) sau ale unui amator curios 
de cultură (Udriște Năsturel) survin abia astăzi. 
Nj încape Îndoială că lectura realizată cu 
pa&se-partout-ul baroc se va dovedi in cele din 
urmă rea'.ă și convingătoare : va fi lectura pro
prie epocii noastre, superioară — prin acumula
rea inevitabilă de semnificații — celei realizate 
in etapele anterioare. Strict cantitativ, operele 
lui Costin sau Dosoftei au fost aceleași și pină

ATITUDINI

acum, Insă aproape nimeni nu a avut ideea de 
a le citi ca opere baroce.

Cu aceasta ajungem la simburele cărții lui 
Dan Horia Mazilu : î fi-a reproșat lipsa unei 
definiții proprii a barocului, operarea cu unelte 
deja utilizate — iar faptul este perfect adevărat 
Numai că originalitatea cărții ni se pare a fi 
cu totul alta. Mă îndoiesc că o inedită definire 
a barocului ar fi reprezentat intenția autorului 
atunci cind a Început scrierea acestei speciale 
monografii : el a căutat doar umanizarea unui 
teritoriu aproape neutru, a căutat să descopere 
universalul sub aparențe particulare, adică 9ă 
decupeze un baroc românesc intr-un ansamblu 
aparent diferit de cel tradițional. „Barocul" du
nărean, intre ghilimele, se cerea nu atît expli
cat, cît — mai intii de toate — recunoscut. Dacă 
termenii ideologici ai Contrareformei și ai ba
rocului tradițional vor fi identificați în cutare 
detaliu din Miron Costin (detaliu, de altfel, cu
noscut deja de multă vreme), presupunem că

românesc
exegetul român iși consideră sarcina aproape 
rezolvată. Dincolo de inevitabilele exagerări și 
obsesii ale celui care a frecventat ani de zile o 
anumită temă și este tentat să-și regăsească 
pretutindeni fantasmele, nu credem că argumen
telor lui Dan Horia Mazilu li se poate reproșa 
ceva și că identificările sale n-ar fi verosimile 
in bună parte.

Din paginile cărții de care ne ocupăm răzbate 
și o altă constantă, aproape fără voia autorului 
ei : obsesia tenace a Europei, obsesie ce a brăz
dat Evul Mediu românesc chiar in perioada sa 
cea mai patriarhală. Din adnotările unui Udriște 
Năsturel, din stihurile stereotipe la stemă, chiar 
din formulele d« adresare cu aparențe banale 
răsare ideea de apropiere de Europa, de înru
dire cu cultura moștenită in linie directă de la 
Imperiul Roman. Qircumstanțele est — și nord- 
esl-europene ale penetrației baroce reprezintă 
in această demonstrație un argument in plus, 
oricit de ciudat ar părea : ar fi să uităm că ino
vațiile artistice aduse de Contrareformă, noile 
tehnici de construcție și de ornamentare a bi
sericilor sau modelele de versificație italiană 
însemnau — pentru polonezi de exemplu — un 
mod explicit de a-și afirma, la rindul lor, eu- 
ropemsmuL Reluarea, in Moldova lui Miron 
Costin (un istoric filosof, chinuit de suferințele 
nemeritate pe care le traversa propria sa țară) 
nu mai are aerul unei intimplări : datorită in
ternaționalei limbi latine și fondului de cultură 
grecolatin, transmiterea valorilor contemporane 
Îndepărtate in spațiu se făcea cu relativa ușu
rință.

Desigur, Barocul In literatura români din se
colul al XVII-lea nu este o carte de istorie a 
conceptelor sau de menlalitate socio-culturală : 
insă faptele de această natură abundă în argu
mentare. Autorul cercetează mai ales operele 
literare și semi-literare. investighează atent 
detaliile care, la o a doua privire, ar putea fi 
revendicate drept literare. Dar sociologia lite
rară iși va face simțită pretutindeni prezența, 
aproape involuntar. Ne aflăm intr-o perioadă 
de palingenezie, in care literatura nu s-a dife
rențiat încă drept fapt distinct. Nici unul dintre 
creatorii de primă mărime, nici măcar Miron 
Costin sau Dosoftei, nu au sentimentul unei 
literaturi in sine. Mai mult decit în alte epoci.

literatura înseamnă o etapă tranzitorie către 
altceva, către un ideal considerat superior. 
Idealul trans-literar și, într-un fel, pro-social 
(dacă sub această denumire înțelegem marile 
idealuri ale colectivității din epocă : național, 
confesional etc.) răminea viu în ochii tuturor 
cărturarilor români din secolul al XVII-lea.

Așa stind lucrurile, apare evident qui pro 
auo-ul pe care se bazează constituirea barocului 
românesc : această epocă a automatizării formei 
și a ornamentului ridicat la rangul de principiu 
a fost înțeleasă sui generis de români și tran
sformată în prilej de europenizare ! Acesta ar 
fi doar unul dintre fecundele paradoxuri care 
se află la baza culturii noastre. Pină la urmă, 
conștiința teoretică a faptelor de cultură nu are 
prea mare importanță : senzația de participare 
este totul. Traducerile poloneze din scrieri ita
liene baroce, de exemplu, (op. cit., p. 50—89). 
introduceau deja o primă doză substanțială de 
aleatoriu, ce va progresa continuu la un scri
itor moldovean crescut in ambianța culturală 
polonă.

O ultimă serie de glose pe care le stîrnește 
cartea lui Dan Horia Mazilu privește părțile 
analitice propriu-zise. Sint, oricum, cele mai 
interesante șl dovedesc capacitatea autorului de 
a identifica modelul îndepărtat în avataruri ne
bănuite. Ceea ce face exegetul în aceste pagini 
de analiză a operei lui Miron Costin. Dosoftei 
sau a poeziei emblematice înseamnă, în sensul 
cel mai strict, opprația primă și ultimă a filo
logului : căutarea de invariante. Teren niciodată 
complet cercetat, acest cîmp al aproximărilor suc
cesive rămîne și cimpul predilect al autorului. Iar 
în identificările surprinzătoare de urme baroce, 
de simptome nesigure ale maladiei îndepărtate, 
exegetul român aduce proba decisivă : după 
cum unitatea fundamentală a folclorului este o 
problemă de forare semantică în profunzime, iar 
evidența apare numai de la o anumită adin- 
cime înainte, tot așa europenismul congenital 
al literaturii române din secolul al XVII-lea 
apare numai după înlăturarea aparențelor suc
cesive. după îndepărtarea straturilor exterioare. 
La miezul esențial și familiar se ajunge după ce 
anecdota, istoria șl accidentele care și-au pus 
amprenta s-au redus complet.

Cartea de care ne ocupăm nu modifică ideile 
noastre despre baroc, ci ideile noastre despre 
literatura română medievală. Iar lecția ei ulti
mă este una stilistică.

Mihai Zamfir
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atelier literar
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CONSTANȚA PADURARU : 
Sînt unele semne bune, dar, la 
formula pe care o practicați, se 
cere limpezime și coerență de
plină. Reveniți.

MIHAELA MAGUREANU : 
Aceleași calități și aceleași slă
biciuni de care am mai vorbit. 
Dar drumul e bun, iar exerci
țiile actuale foarte utile pentru 
viitoare desfășurări mai ample, 
mai epice, mai sigure.

HALMYRIS : Uimitor de us
cate, reci, retorice, lipsite de 
inspirație și freamăt.

ASPIROS : Proza e scrisă 
urit, rudimentar, de cineva care 
nu stăpinește încă legile compo
ziției literare (adesea, nici chiar 
legile elementare, gramaticale, 
ale scrisului), cineva care s-a 
apucat să construiască fără a 
așeza mai lntîi indispensabila 
temelie.

SURDU ADRIAN î Există un 
„Dicționar de literatură română 
contemporană" (de Marian 
Popa). Alte amănunte le puteți 
obține de la editură.

GHEBARU NICOLA E : Nu 
sînt rele unele pagini (deși, pe 
alocuri, versificația mai lasă de 
dorit). Dar e mai bine să vă 
adresați unor publicații care 
cultivă umorul (...dacă le gă
siți !...)

PHOENIX : Prea uscate, re
torice, enumerative, deși nu 
lipsesc, ici și colo, unele accente 
lirice.

SUFIX ! Prea multă făcătură 
„la rece", artificioasă; manieris
tă, pe o rețetă fixă, cu un me
taforism adesea forțat, „trucat", 
consumat în speculații exterioa
re, decorative. Nițel mal Înfio
rate, „Anotimp1', „Punți între 
mine și lucruri" ; de asemeni, 
„Se anunță", „Zid" și, oarecum, 
„Abis".

8 223! Prea puține pagini, ca 
să putem trage o concluzie. Dar 
semnele bune nu lipsesc (..Sea- 
ra“, „Bici") și sperăm să le ve
dem confirmate in textele vii-

* toare.
SIMONA C. î Pagini uscate, 

rigide, sticloase, care nu mai

poartă semnele sesizate ante
rior.

M. C. ROMANOVSKI : Cam 
multe lungimi, pagini diluate, 
lălîi, monotone. Dar șl citeva 
lucruri demne de atenție : 
„Chiar dacă", „Sîmburi de caise" 
și, oarecum, „Poem" și „Mono
logul" (pe care ni l-ați mai tri
mis odată).

COSTE A S. — CONSTANȚA: 
Nu e rău. pentru început. E ca
zul să perseverați, acordînd a- 
tenția cuvenită și studiului se
rios, aprofundat, pe textele ma
rilor prozatori (și, neapărat, or
tografiei !...).

LIV1U ALBA : Pagini inegale, 
umblind de multe ori pe linii 
comune, convenționale, dar lă- 
stnd, alteori, senzația unei re
zonanțe lirice promițătoare („Tă
cere", ..Ignoranță", „Destin"). 
Să vedem ce mai urmează.

R. PASCALE : S-ar părea că 
există unele semne, deocamdată 
nu suficient de edificatoare, care 
să justifice insistențele pe acest 
drum („Deasupra", „Linia In- 
crederii“| „Pe neașteptate"). Re
veniți.

ȘERBIANA : „Unii seamănă 
(...) și mi-1 preface-n pămint" 
(? Dacă n-ați depășit incă 
nivelul lui „este măsline", nu 
vă mai pierdeți timpul cu așa- 
zisa „poezie". Mai bine apuca- 
ți-vft serios de învățătură.

MARIAN RRAIESCU : Ne 
pare râu, dar lucrurile sînt așa

cum vi le-am spus. Nu se poate 
face poezie, fără talent și fără 
cultură. Fiecare ins trebuie să-și 
cunoască din vreme posibilită
țile șl înzestrările, să-și caute 
adevărata vocație. Noile texte 
trimise confirmă din plin păre
rea noastră de la început, aceea 
că vă aflați pe un drum care 
nu e al dv.

L. MIH. IONESCU : Vorbe 
fără șir, joacă mimetică „de-a 
poezia", pagini care refuză În
țelesul, comunicarea. Un drum 
greșit.

Marcel Grxmnei, Filip Rohan, 
I. Delacornu, V. Tarță, Roțtu 
Teodor, (ceva mai clar, in „Au
toportret") .Alexis Narbes, Geor
ge Vulcan, Dan Cotnan Antohi, 
Vasile Dumitru, Viorel Vladimi
res cu. D. E. Roșea, Melanie- 
Plenița (mai bine, in „Prea tir- 
ziu". „Măști"). D. BâduJmcu. 
Radu Ag. Singur î Nimic nou ’ 
Const. Lazaro vi ci. IJviu Bibescu, 
Liviu Groza, Don Pablo, Ionațcu 
Tăchiță. A. M. Răbdare, Cerber, 
N. Luidan, Olteana Carmen, 
Radu Călin Delaputna. Coral, 
Mircea N. Nițeiu, Balosln Anca 
Iulia, Alindor Ama, Rotaru Dan, 
Ion Birlădeanu. Al. Groza, Llu- 
bici Corneliu, M. Moscu, Elias 
Maniu-Popi, Pagulatcs Adriana, 
Voiru Roxana, Marin Domniră, 
Z. Fulop (versuri și proză), D.
M. Nicolescu. Dan Bodnar, Mi- 
haela Ornat. Șutea Roxana, 
Eugen Gold a. Ion Prisăcaru, 1. 
Veieanu, Adrian Mocanu : Pa
gini de nivel modest.

Pseudon, N.T.X. 13, Andrei 
Valentina, C. Anca Romașcanu,
N. Llviu-D., M. Makas, Eftene 
Dumitru, Ion Balcea, Corneliu 
Kilmar, Iile Bălăceanu, V. Bă- 
deanu, Rotphill, Tumea Tlmotei 
Teiu, Constantin Cornel, Barbu 
Marcel, G. Nicoledan, Noja Nl- 
eolae, AI. Manea-Delaseaca, Ser
giu. S. Maria : Nu se văd deo
camdată semne de talent.

Geo Dumitrescu
N. R. : Manuscrisele nu se res

tituie.

Cintec In fața ploii albe
Cu teamă multa privesc hîrtia 
ca pe un alb șl imens pustiu, 
mina mea - pasăre peste zăpezi 
adulmecă neliniștea 
în tremurătoare cercuri 
pinâ cînd s-aud cuvintele foșnind 
ca un bici de frig pe fragede oglinzi, 
tirziu vine lumina 
netezindu-mi timpla 
dincolo de care degetele iubitei 
așează partitura.

GEORGE OCNIȘOARA

Piața
Cumpârînd in tirg un cal sur 
și-un kil de mere pădurețe 
cumpârînd o mină de pătrunjel 
un fagure cu miere 
cartofi și sfeclă roșie 
șî ceapă 
cumpârînd ardei iuți 
vinete 
hrean 
și niște ouă de rață 
umplind plasele și-apoi bind la tarabă 
o bere nici rece nici caldă 
a face piața deci 
duminica dimineața ca orice gospodar.

ADRIAN DERLEA

Peștii
In jilț stelar nemulțumit e Domnul : 
„Afurisitelor ape, mi-ați tulburat somnul, 
M-ați ridicat în coamele norilor, să vă caut 
Inexistenta floră de flaut,
Apoi m-cți făcut lacrimi de ploi,
Să respir împreună, dar nu în egală măsură 

cu voi.
Blestematelor ape, blestematelor ploi "... 
Și seceta izvorî din toiagul ceresc, 
Peștii prin mil se tîrau, iar mîlul ardea 

Ca singele, îmi amintesc.
M-am repezit la picioarele jilțului, sa cer 

îndurare ;
Pe trepte de marmură m-am prăvălit în alcool 

vizual...
S-au încleștat norii, fulgerele s-au scurs
Peste mîlul astral...
lată, mi-am zis, jertfa nu ml-a fost in zadar, 

Au inviat apele iar, x
Peștii insă au uitat de iubire și cintece, 
Ingrijindu-se numai de pîntece.

ALEXANDRU PRIBOIENI

Dintr-un caiet de război
Se numește linia frontului 
linia imaginară
care desparte două sau mai multe 
suflete necunoscute 
notate cu X

touși acestea
se pot întilni la infinit
unde se constată că sînt identice 
după cum a arătat 
marele Arhimede
murind în timpul demonstrației

DAN LADINA

Desene de Aniela Firon după piese din 
Colecția Avakian

Cuvinte
Ori de cite ori sufletul tresare
Vâzind cum se rotunjește bucuria sau tristețea 
In inimă,
Uit că hirtia e de pămint
Și foșnetul ei scurt
Ascunde o tăcere nemărginită.
Și mă apropii de ea
Ca de un pumn de apă ridicat din izvoarele 

munților
Prin care văd ochii oamenilor calzi și buni,
Le văd palmele neliniștite
Și tîmplele zvîcnind ușor,
Îmbrac toată căldura din Inimă în cuvinte 
Și numai după ce o văd ajunsă acolo, la ei 
Simt că o trăiesc cu adevărat.

IOANA C1OANCAȘ

Burghezul și poetul
Eh I și ce dacă niște păsări se 
incilcesc în radarul conștiinței 
și ce dacă nu mai rentează 
micul comerț cu floarea de salcim 
și ce dacă balanța are ochii legați 
și ce dacă îmi fac din zăpadă o pernă 
ușoară și moale

in timp ce poetul zidește Intr-o 
mireasmă
un văzduh mai pur.

CR1STINEL PRICOP

Histria
Un șarpe blind veghează intrările 
sparte.
In inima pietrei e întuneric și frig. 
Soarele alb vâ caută oasele 
dar cenușa lor e acolo 
in inima pietrei.
Luna oarbâ pipăie lespezi 
tocite de pași
dar pașii voștri sirit în inima pietrei 
in nopțile ei
îmbrâcate-n indiferență.
Lingușitoarea mare
se alintă la picioarele tale.
Sătulă își linge rănile.
Galerele și amforele tale 
le mai mistuie încă.
Gustul vinului șl griului tău 
îi mai șade pe limbă.

Sea ra, 
pe altaru-n ruina 
un animal mărunt își caută cuibul.
Histria lui de-a palmă.

NELU STANCU

Călăuză
Pasărea code în cîntecul el
și își fringe aripile,
frunzele recăpătindu-și reflexele 
întind aripi nevăzute 
in pustietate.

Apele iși ascund murmurul înăuntru, 
direle zilei se-ntunecă
cimpio întoarce spatele 
semințelor,
casele se vînd lunii.

Străzile își uită numele 
văzduhul coboară 
în mîinile pictorilor, 
lumina lor însă 
rămine in noi călăuză.

V. PETRESCU MĂRGEAN

SADOVENIANA

„Vitoria" și

I
a deschiderea pe care ne gindim să O 
facem acum, despre numirile celor doi 
soți, și al celorlalți doi din drama 
respectivă, de o recreionare a portre
tului lor. fizic, moral, mai conturată 

sau mai schițată, nu mai este nevoie.
Să începem. deci, altfel, cu Vitoria, atlt de 

mult cercetată. ..celebrată" pentru care trimitem, 
mai întîi, la toate Laudele ce j s^au adus de atî- 
tea ori de atltea cOndcfe; nicicum -de 
rînd ; condusă, așezată In loc de „triumf" 
— o bună reluare șl in planul valorilor 
literare a biruințelor spre care era me
nită, in alte rosturi, in mediul propriu, cînd. in 
șirul generațiilor, primea numele Victoria — Vi
toria ; și. nu mai puțin, viitorul ei soț : Nechi- 
for ) Nikephor „Purtătorul de biruință"; In ter
menul latin. „Victor" ; în sacră pereche : Vic
tor-Victoria. Și. reamintind că numele Nechifor 
ooboară din raza culturii b izan ti no- eres tine, in 
timp ce al Victoriei vine din numirile care se 
trag „de la Rim", precizind că ultimul, sub for
ma Victoria, apare, consemnat intiia oorâ. ca 
purtat de doamna lui Leon Vodă Tom șa. din vre
mea apropiată cronicarului care sublinia ci ..de la 
Rîm ne tragem", să subliniem și noi alt fapt . 
perechea Nechifor-Vitoria avea un băiat. Gheor- 
ghiță. iar „maică-sa il ocrotea și-l apăra de cite 
ori în ochii lui Lipan erau nouri de vreme rea.

Gheorghiță era numele care plăcuse Vitoriai, 
căci era numele cel adevărat și tainic al lui 
Nechifor Lipan". Noul nume ii fusese dat. „ca 
să nu-1 mai cunoască bolile și moartea", după 
ce se îmbolnăvise greu în pruncie, de-i făcuseră 
preoții masle. „De-a tun cea i-a rămas numele 
Nechifor ; dar cînd n-o auzea nimeni și erau 
singuri. Vitoria ii zicea, cu anumit glas, tot 
Gheorghiță. Acel glas de dulceață ii avea și fe
cioreștii". Astfel purta și acesta din urmă intiiul 
nume al tatălui, după ocinduleli ale căror sem
nificații și vechime se vor desluși corespunzâ- 

i tor mal departe. Dar acum, atil și astfel ne 
spune povestirea (cap. I). Or. în „substrat" — 
asemenea celui de datini. ritualuri pe care le 
gravează, păstrează pentru totdeauna, rapsodul 
lor. povestitorul nostru — raportul Gheorghe- 

| Nechifor apare In altă lumină : este o veche 
p constelație'1. Astfel, dacă ai doilea apare in locul 

celui dinții, telnd steaua Iul Oheorghe apune, 
coboară intră in „dezastru" — In sensul prim al 
cuvîntului. magic astrologie, cum este magică și 
scena schimbării numelui, destinului — in stra
tul dinții „constelația" Obeorghe-N'echlfor spu
nea. tot in taină. lucruri de taină către vreo 
Viiorie arhaică — păstrătoare a sacrelor ginții, 
continuîndu-le. prin urmașii care-i da, In veacuri 
— : Apusă la orizont, steaua lui Gheorghe reîn
vie cu lumina puternică a vechei-noi „hypos- 
taze", reînvie „in numele său dâ Nikephor „Pur
tătorul de biruință", așa cum era, este numit

Sensul clasicismului și al reeditărilor
Urmare din pag. 1

rii europene — ca un „fundament dinlăuntru" 
al culturii moderne — cum ar spune Maiore^cu. 
„Marii clasici" ai flec. XIX-lea sînt numai ex
ploratorii marilor înălțimi, pe care i-au urmat 
„adevârații clasici", cum au fost numiți scriito
rii sec. al XX-lea. Nu vrem să spunem că avem 
în spate secole de „clasicism". ci numai că 
sensul clasicismului este înțelesul dezvoltării In
terne a unei culturi. Și de aceea avem * nevoi»? 
de clasici, să-l cunoaștem cunoscîndu-ne pe noi. 
nu inventîndu-i în serii d£ „scriitori clasici", ci 
recunosc!ndu-i în spiritul continuității istorice a 
culturii — după criteriul pe care de mult îl sta
bilea Goethe î „Operele vechi nu sînt clasice 
pentru că sînt vechi, ci pentru că sint noi. pu
ternice și sănătoase". Cu un cuvint. pentru câ 
slnt purtătoare ale istoriei, care nu este numai 
un trecut, ci și un permanent prezent, a cărui vi
goare dă schimbării în timp sensul viitorului. Cla
sicii sînt astfel nu In urma, cî înaintea noastră. 
Reeditarea lor este prezența noastră in istorie.

Nu putem spune că editurile neglijează 
munca de reeditare și valorificare a clasicilor. 
Editura ,,Minerva" șl-a făcut un merit prestigios 
din această reeditare. Pe lingă lucrările monu
mentale, cum ar fi Dicționarul lui Hasdeu, sînt 
reeditați în ediții critice scriitori clasici, din care 
au apărut pînă acum o bună parte. Dar s-ar mal 
putea adăuga reeditările făcute de Editura A- 
cademiei și colecția de „Restituiri" a Editurii 
„Dacia".

Se ivește însă aici o „problemă" editorială, 
nerezolvată încă pe deplin. Ce și cit reedităm 
dintr-un scriitor. De exemplu. în una din „resti
tuirile" Editurii ..Dacia" am putut vedea o muti
lare a Memorialelor lui V. Pârvan. Pentru cine 
este retipărită o astfel de carte : Pentru cei ce îl 
cunosc pe Pârvan ? — aceștia au ediția veche ; 
sau pentru cei ce încă nu-1 cunosc ? — dar din 
textul retipărit lipsește tocmai... Pârvan. Și să

„Nechifor"
în canoane sfintul Gheorghe. cum apare pe stea
gul aceleiași Moldove, cu Ștefan cel Mare. In 
această lumină, „tezaurul onomastic" cu deschi
deri cvasi-abisale, ar sta in grav răscolitor 
acord cu acela de lumini și linii, cu peisajul na
tural și spiritual al romanului, bloc și el în blo
cul cu fresca culturii pastorale arhaice.

Sub nume de astru se profilează apoi — altfel 
in Valoare, amestec stratigrafie —' fiica mai mare 
a perechii îioăstre, Minodorfl „așa:âum auzise ei « 
(Lipan) de la o maică de la Agapia și-i plăcuse".

El rine, astfel, prin nume roonabtcerti. din 
calendar bizantin. Încă de atunci pierduae. insă, 
zimțul dinții, frigian. cind il luaaeră greoi, din- 
du-i al doilea component, dnd numirea Însemna 
..Darul lui Men", zeul lunii, la c«i dinții. Lar 
zeul respectiv făcea asemenea daruri, aducea, 
da prunci după rosturile fecundatoare ale astru
lui nopții ; cum știau bine fecioarele din vremea 
antică, intre care, în Carthagena. Salambo invoca 
juna ..in numele vașmcei ei tăceri și eternei 
fecundități".

Dar. dacă asemenea motive, lunare. ajung la 
noi astfel, prin filieră elino-bizantină. In roma
nul nostru, aflăm, cuvenit, motive solare din 
straturi mal vechi decit Înseși acelea apărute 
pe urma descoperirilor arheologice, cu relevarea 
marelui rol al cultului zeului solar la geto-daci.

mai adăugăm : o carte cum este Memoriale poa
te să apară intr-un „rezumat" minuacul. intr-un 
format „de buzunar" ? Memoriale numai una 
este in literatura romănA. și ea trebuie retipărită 
Intr-o ediție de lux. Integrai, pentru un loc de 
cinste in „Cintarea României". Sau un alt exem
plu și mai ciudat. încă nu a-a găsit o modalitate 
de reeditare a Istoriei literaturii, de G. Căli- 
tiescu. pentru motivul, probabil, că ediția cea 
veche n-a mai fost reeditată nici de autorul în
suși. de vreme ce pregătea o altă ediție, iar cea 
nouă n-ar putea apare, de vreme ce n-a fost e- 
laborată in Întregime de autorul Însuși. Argu
mentele sînt, în adevăr. în mare cumpănă. însă 
pe de altă parte cartea de mulți ani a devenit 
un obiect de bursă neagră, prin raritatea ei. O 
soluție ar exista totuși : O reproducere a ei în 
fotocopie, în condiții tehnice corespunzătoare. 
Volumul ar prezenta un interes documentar, fără 
a se mal obiecta asupra actualității sau inactua- 
lității unor puncte de vedere ale unei cărți scri
să cu decenii în urmă. Iar pentru completarea 
ediției la care autorul însuși lucra, se poate a- 
plica. într-o nouă versiune, sistemul edițiilor de 
referință : Textul original, completat in note și 
anexe cu ceea ce autorul a prevăzut la locul res
pectiv. S-ar mai putea da și alte exemple de re
editări necesare și nerealizate. O operă ca aceea 
a lui Mircea Eliade — opera savantului etnolog șl 
folclorist, nu numai a scriitorului — nu și-a găsit 
încă traducătorul și editorul. Si nlfî n-ar fi vorba 
de „traducător", de vreme ce cărțile, cum recu
noaște autorul însuși, sînt scrise mai întîi în româ
nește. Este Inutil să mai stăruim aici asupra 
importanței mondiale a scrierilor lui M. Eliade, 
citat pe larg în toate lucrările de autoritate, 
chiar șl în cele pe care le traducem în româ
nește (vezi recent G. Durant. Structurile an
tropologice ale Imaginarului), dar ne gindim și 
la recunoașterea scriitorului ca un scriitor român, 
cum el s-a considerat întotdeauna, șl cum ar fi 
bine să-1 considerăm și noi.

Astfel este mustrarea adusă de Vitoria „lunarei" 
Minodora — care și-a uitat si intr-alt fel me
nirile, spre un spa^u curat pastoral, în înte
meierea familiei sale viitoare : „Să te mai prind 
că dai gunoiul afară in fața soarelui, cum ai 
făcut azi. că-ți pun la glt două pietre de cite 
cinci oca. N-ai mai învățat rinduiala ? Nu mai 
știi ce-1 curat, ce-i sfint si bun de cind iți 
umblă gărgăuni prin cap si te cheamă domni
șoară" (așa cum i ae adresa si-i tulbura min
țile" acel „viitor" al ei). Sub acest soare pleacă 
ea, acum, cu feciorașul Gheorghiță, în căutarea 
lui Lipan, care-i apăruse in vis, „călare, cu spa
tele întors cătră ea, trecind spre asfințit o re
vărsare de ape". Spre cel cu steaua apusă 
înainte de vreme, în Împlinirea semnului dat 
lui de destin, din pruncie, trecind atunci „bi
ruitor" magic acel prag, cu prevestirea traiec
toriei vieții sale —, se îndieaptă soția-mamfi, 
fiul. $i aju.pg in cele din urmă, pe uripele 
celelalte p^pechi ; trei, cu Lipan pe drumul din 
urme, cum plutește el, al treilea,“înaintea gîh- 
dului VitoHei care-1 caută pe aceleași urme. în 
această așezare simetrică a dualității Intunerec- 
lummă. figurile celor dinții se profilează in 
nouă diferențiere, cind Cuțuj nu este măcar un 
„tenebros secund" al iui Calistrat Bogza, ci, in 
reliefarea celui din urmă. un negricios-mic. 
Drept care rămlnea si rămine mereu in umbră 
in drama si urmările omorului, iar, altfel, in 
viața obișnuită — după cum spune „soția dom
nului Vasiliu" : el „umblă pe lingă Gafița (so
ția) in patru labe ca un cățel". Deschidere, 
intr-alt fel., spre numele Cufui. Celălalt, insă, 
era mai voinic decit toti trei — si așa spuneau 
oamenii cercetat! acum de Vitoria. Iar dacă 
nimeni nu-1 spunea că Bogza era „vrednic 
român", cum spuneau despre Lipan, figura lui 
se contura mereu clar : rid ea des si tare si bea 
mult . maj avea buza de sus crăpată : pentru 
aceasta i se zicea si Irpure. Iar noi Jie întoar
cem zicem" : pe cit s-ar părea, in procesul 
d.- r «..ițit Lgura lui Bogza. cu risul ades, se 
‘ I fi dezvoltat pe urma celui asemănător, care 
se ascunde sub _zirobetul“ nostru — din slavul 
xah ..dinte- — cu mișcarea firească a deaco- 
peririi dinților : iar aceasta se putea impune 
imaeinatiri vizuale a scriitorului, cu atit mai 
mult la numitul Iepure, cu bttza crăpată ; in 
relație, eventual variabilă a raportului cauză- 
efect Ultimă imagine exprim iod. in fond, ca- 
racterul zoolocic-carnasier al personajului, cum 
se- impunea. întunecata la asemănător roi. st in 
Transilvania din secolul XIX. U Bail rapia 
din uMoara cu noroc*.  Eaentia] este, insă. în 
ce-1 privește, numele său mare. Bogza : cu su
nete sunind oarecum -straniu", cu sensul, ima
ginea. la limită cu aceea a sinistrei cucuvele. 
Bafnița. Iar numele mie. de distincție cărtură
rească. răsărind ia Moldova si la drumețul ace
lorași munți, la Calistrat Hogaș, rine, cu sensul 
lai -Frumoasa, buna oștire-, in antifrază : cu 
aceeași Situare antitetică in obținerea unei mai 
mari expresivități prin contrast. Dar. oricum ar 
fi acestea din urmă, ele răsar gj aparțin unor 
straturi de senribil mai putină vechime, tonali
tate. decit cele dinții, cu redus orizont spre 
valori, stări arhaice : cu alunecarea in pantă 
vulgar denigrantă, la Cuțui, după cum am 
văsuț.

Gheorghe Mușu

în ce privește ritmicita&a reeditării clasi- 
cllori tradiția la noi este aceasta : Se ivește cite 
un specialist, de obicei din mediul universitar, 
preocupat de un anumit scriitor, pe care il stu
diază și il reeditează ; ajunge să publice un vo
lum. cel mult două, căci viața nu-i mai ajun
ge să termine opera. Rămînem numai cu „înce
puturile". Cel mai trist exemplu este Opera lui 
Em in eseu, despre care nu se știe in cite decenii 
se va termina. Aici editurile nu au nici o vină, 
pentru că nu pot singure să-și crească specialiș
tii. Greșeala este a institutelor de profil științi
fic. ale Academiei sau ale Universități lor. Prac
tica obișnuită este aceasta : creem colective „de 
cercetare" și apoi căutăm temele pentru justifi
carea posturilor de cercetare. Rezultatele pot'să 
fie uneori foarte bune, dar servesc in primul rînd 
interesului cercetătorului, și numai in al doilea 
rînd. atunci cind este cazul, și culturii. S-a si 
creat astfel un nou tip de ..cercetător" : specia
listul în căutare de specialitate. Știți, ca auto
rul în căutare de personaje. S-ar putea inversa 
procedura : să se stabilească temele de interes 
național și să se angajeze personalul calificat 
pentru elaborarea lor. pe o durată limitată de 
timp, în baza unor contracte precise. Institutele 
ar putea, și chiar ar fi datoare, să specializeze 
un anumit personal în problemele specifice ale 
fiecărui scriitor, mai ales acolo unde se pun pro
bleme de limbă, textologie, traduceri etc. S-ar 
putea realiza astfel. într-o măsură de persoecti- 
vă organizată, reeditarea 4n serie, și nu intîm- 
plător, a scriitorilor noștri. în ediții de referin
ță. De exemplu, la Cluj-Napoca. opera istorică șl 
filologică a scriitorilor Școlii ardelene (a trebuit 
să o facă aceasta parțial, într-o excepțională reedi
tare a Țlganladei, Florea Fusariu, din afara me
diului clujeart), la Iași «criitorli moldoveni etc.

Dar pentru aceasta cineva ar trebui sfi aibă o 
inițiativă de organizare de nivel national. 31 a- 
ceasta ar putea veni de la Academia de 
științe sociale și politice. Lucrările care vin dc 
)a Institutele de învățămînt. reținute !ntr-un 
plan centralizat, se vor dovedi inutilizabile prin 
lipsa lor de unitate și prin calitatea lor diferită, 
ca nivel de specialitate. Bine ar fL.. să fie bine.

restituiri 0 introducere
în literatura română

k
etoda de care se servește Nieolae Ior- 

mga in Istoria literaturii române. Intro
ducere sintetici, curs publicat după 

’ note stenografiei in 1929, de curînd re
editat cu o solidă postfață de Mihai 

Urtgheanu, este cea cultural istorică din Deutsche 
Gescbichte a Iul Karl Lamprecht, „un mare În
vățat german", mort In 1915. Lamprecht atrăgea 
Insă atenția asupra necesității studiilor social- 
economice în vederea înțelegerii culturii, pe cind 
lorga evaluează creația literară prin intermediul 
mai ales al criteriului etnic și etic, insiatînd, pe 
drept cuvint, aaupra importanței fondului ori
ginal, indigen și condamnind influențele străine, 
neednforme spiritului nostru, mai ales sub ra
port etic. Interesant este totuși că el se delimi
tează de la început de istoricii literari de tipul 
V. A. Ureche care confundă „istoria românilor 
cu istoria literaturii românești", știind că litera
tura este doar o parte a culturii, cu trăsăturile ei 
specifice. De pildă, vorbind de primele încercări 
de traducere a Bibliei, el știe că acestea „nu con
stituie o literatură" și importă numai prin 
faptul că reprezintă „fabricarea instrumentului 
literar", limba in care se va scrie proza viitoa
re, limbă ce urmează a fi studiată de lingviști, 
el nedeclarîndu-se specialist In această privință. 
Știe de asemenea că a vorbi de tipografie la is
toria literaturii române e un lux și nu o nece
sitate. In nici un caz el nu vrea să facă ceea 
ce a făcut Caster in Griberis Grundrias.„ „legind 
manuscript de manuscript, ca și cum noi nu am 
fi fact decit nirte copiști ai slavilor de peste Du
năre". nici ceva de felul lui Wilhelm Rudow 
(Gesehichte des ■nmiaischcn Sshrifttentum bis 
mr Geieawarl 1882— ISM). exaltator al „napo- 
konismuiui" lui AAaiorescu in cultura româ- 
neucă.

Voind «â dezbată dialectica fondului Indigen 
ra cel străin. lorga Iși Împarte materia, de la 
origini pină la 19M. in 14 capitole din care pri
mele șapte privesc perioada veche, iar ultimele 
șapte literatura modernă pînă la apariția re
vistei SemănâtarnL Schema cărții rrte aceasta : 
L Crearea limbii literare. II Primul fond străin 
al literaturii românilor. III Căutarea subiectelor 
proprii. IV Cu vin tul romăneac în Scriptură. V 
Literatura individualirtă din a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea. Memorialiști și crud IU. 
VII Decăderea vechiului spirit, Traduceri reli
gioase din grecește. VIIL Spirit filosofic șl modă 
poetică din Apus. IX Curentul autohton In fața 
romantismuluj de împrumut, X Romantism 
francez pe subiecte românești. XI întoarcerea 
vechiului food românesc. XII Expresia integrală 
a sufletului românesc : Mihail Emlnescu. XIIT 
Revenirea spiritului local. XIV Noua orientare 
a tineretului de la 190â Fiind de acord cu liniile 
directoare ale acestui sumar, s-ar putea obiecta 
asupra proporțiilor pe care autorul le acordă 
perioadei vechi față de cea modernă, cam În
grămădită într-o jumătate din carte In care e 
bine că ae dă un capitol întreg lui Eminescu dar. 
din nefericire numai lui. Din rest se pot ciia 
multe caracterizări memorabile și evaluări 
exacte, precum și un număr de curiozități ținind 
de capriciile doctrinarului de la Semănătorul, cu 
nimic schimbat In 1929, deci după aproape un 
sfert de veac.

O narte din ideile lui Nieolae lorga referitoare 
la literatura română veche au căzut. De Dildă. că 
un mele traduceri de texte biaericesti ș-au Ivit 
sub influența huaitismului. că cronicile a-au 
născut din pomelnice, că lectura. Alexandriei e 
Înlesnit a nari t ia unor eroi ca Mihai Viteazul, că 
Letopisețul Cantaruzinesc e de Stoica Ludescu, 
că Letopisețul Bălenilor e de Constantin Căpita
nul Filipescu, că a doua cazanie coresianâ are ca 
model Tilcul Iui TeofiLact. că ultima Darte a cro
nicii lui Grigore Ureche e scrisă de tatăl său. 
Nestor, că Psalmii lui Dosoftei In versuri sînt 
foarte liberi fată de original, că ooerele lui Mi
ron Costin si Ion Neculce slnt „individualități", 
cu un ..individualism care vine de aiurea" (la 
ultimul de la predecesorul său).

Mai departe, avem chiar nedreptăți. Istoria o- 
tomană a lui Ienăchită Văcănescu este pentru 
lorga o ..operă dezagreabilă", iar versurile din 
Gramatică i se par ..lucruri furate din poezia 
franceză de salon, trecută Drin grecește, ci te va

grațioase, mai ales In ritm, unele dintre Insele 
ridicole". Versurile lui Conachi „sînt lungi și 
deșarte" poetul fiind ..evident plicticos", poezia 
lui „bătrinicioasă". in vreme ce Alecu Beddlman 
are „un puternic sentiment de umor". Dimpotri
vă. Țiganiada e o „legendă nu prea inspirată, 
trebuie sâ .spunem, partea istorică nu prea cu 
haz. expunere de la o bucată de vreme plictisi
toare... căci poetul român nu are geniul, creator 
în domeniul inspirației al modelului, care e A- 
riosto", (de fapt Tas soni și Castl. poeți barocii.. 
Mai bun ca Budai-Dcleanu e Asachi : „oridît 
ar fi unii de incapabili să-T înțeleagă, nu vor 
muri niciodată versurile prin care el afirmă legă
turile noastre indestructibile cu Roma strămo- 
sească". „în materie de poezie, scrie foarte dis
cutabil îorga despre Eliade. n-avea ureche", dar 
, om buclucaș care se certa cu toată lumea, si 
ci’ Grigore Alexandrescu fli cu alții, pentru filo
logie. pentru poJItică. pentru interes, el a dat 
un farmec deosebit tuturor proceselor lui. mari si 
mici", ceea ce e exact. ..Oplositul lui Ellad", 
Alexandrescu, „Nu se mal poate ceti deloc azi" 
în „lirismul amoros partea cea mai slabă din 
tot ce a scria el". Se poate citi (cu ortografia 
îndreptată de lorga). Ion Codru Drăgusanu. 
..Duiul de oltean DÎerdut In lumea mare", ini
tial ..ajuna prin Ialomița la oi" ai „om de casă 
al lui Ghica... cavaler de companie, dar Dutintel 
si servitori*,  dotat cu putere de observație si 
..desteotăciune" Cu toate că n-ar fi neapărat 
locul. Iorga atic să-sl agrementeze paginile eu 
incursiuni biografice sau oortrete oi tore g ti. La 
pension Kogăiniceanu „n-a Invătat numai carte, 
ei i-a plăcut fetita Iul Cuenlm. cum o soune el 
insusi în Cel dinții amor*.  Alecsandri. Austine 
Iorga, a adaos poeziei populare ..zorzoanele de 
salon ale lui. Drefădnd spiritul Dooular. asa de 
simplu, asa de energic, asa de adevărat 8i de 
sincer, după nevoile cuconițelor de salon". Din 
contra. Alecsandri ae pllnge că versurile iui din 
Propășirea in aofrit popular erau socotite in sa
loanele ieșene „cintece de colibă". Iorga nu-1 
iartă totuși : ..Toată poezia Iul Alecsandri. in 
care anar tineri țărani Îmbrăca ti de duminecă, 
cu doina oe buze «1 cu un fel de tremurat de 
boră in picioare, nu e decit o căutare de pitoresc 
exotic și Dooular. a&a cum l-ar fi putut între
buința si un francez la Paris". Celebra mizoaalie 
a lui Iorza : ..Alccsandri. tlnăr. a pierdut coloa
rea sa nroorie In această atmosferă houă a Pa
risul ui — Om de salon, cU multe drago»ti ușoare, 
d? mbindu-ae cu barca Prin Veneția, pe malu
rile Bosforului, la moșie, La țară, in zblmiitul 
coardelor de lăutari cu ochii ooriti la tabtălile cu 
dulceață, sorbind cafeaua aromatică, nu astfel 
pocnește la un om o adevărată și vintoe.să poe
zie". De ce am cere autorului Pastelurilor neapă
rat poezie „vinioeaA" ? Alecsandri. pretinde lor
ga. exoedind in spirit eticizant. n-avea ..o mare 
convingere și o mare pasiune" ! Horatiul ca și 
Ovjdniî Iul Alecsandri sînt români din societa
tea bună de la 1880 foarte bine crescuți la Paris, 
foarte vorbăreți și lipsiți in fond de orice origi
nalitate a caracterului". Caracterul, asta era ! 
Rolintineenu ? ..Un Alecaandri de clasa a treia 
pentru lumea din București", „victima unei fe
cundități deplorabile" și care ..a stricat mate
rialul superb eroic" al lui Alexandrescu din Um
bra lui Mircea. Total infirmat e Maiorescu : 
..căci nu a creat nici o teorie si nu rămine din- 
tr-insu] nici o pasinâ Intr-adevăr Vibrantă", In
justițiile merg minâ in mină cu favorizările. Tra
ducerea lui Gane din Infernul, nulă, este pentru 
Iorga „una- din cele mai bune", iar cele dteva 
poezii originale sînt „cu mult simt al ritmului". 
Creangă e bun In genere, dar ..se ridică numai 
pină la o anumită Înălțime, oină La felul lui 
pitoresc, cam vulgar, trebuie s-o spunem". ..sînt 
unele din povestirile lui care nu vor putea fi 
publicate niciodată" (ie-a Publicat in 1939 Kiri- 
leanu in tlmn ce Iorga trăia ’). Caragiale va trăi 
..înconjurat si de simpatie", deși ..nu era bine 
sa-i fie cineva dușman, dar nici dacă-i era prie
ten, nu rămînca asigurat, v-o spun dintr-o foarte 
lungă si dureroasă experiență". Citea, nimeni n-a 
folosit această informație a lui Iorga. pe Rodol- 
phe Topffer, autorul Nuvelelor genoveze și al 
Voiajurilor in zig-zag. Relațiile personale pu sînt 
de bun augur In judecata de valoare. Cu toate 
că Vlahutâ a păstrat lui Iorga. pină la afîrșlt. 
..prietenia personală", opera lui poetică e o re
torică sentimentală „cu oarecare plutire de cu
vinte". Cosbuc nu a tradus bine pe Dante, fiind
că n-a înțeles ..acel cor medieval Intr-o biserică 
gotică*  (l-a inteles Gane 1), a scris o poe2ie de 
revoltă națională, dar sub influenta clasicismu
lui german din punct de vedere al formei de 
unde „o poezie de atelier, muncită și dureroasă" 
cu fond ..scormonit". Ultima. săgeată e împo
triva Iul Ibrălleanu. adversar al sem fină tor Lsmp- 
lui. pus în categoria profesorilor de literatura 
..fără talent literar sau fără talent de vorbă". 
Acest talent nu-i lipsea lui Iorga. ceea ce-1 lipsea 
în chip aproape incredibil era putinta de a se 
elibera de prejudecăți sl Ideosincrasil Dutinta de 
a face critică imparțială. Trecind peste toate 
acestea, este cazul șă spunem si noi cu Mihai 
Ungheanu că, totuși. Introducerea sa. „foieste 
de sugestii și rămine o lectură instructivă și 
incitantă orieînd. una din lucrările noastre de 
istorie literară care nu si-a istovit resursele de 
interes".

Al. Piru



ELOGIU POPORULUI ROMĂN, CELUI MAI IUBIT FIU AL SĂU 
„Ceaușescu și România.

Omul și patria sa“

in numele poeziei:

struga 1977

• nteresul sporit pentru cunoașterea in 
lume a activității și gindirii președin
telui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. privite ca 
o lecție de realism politic pusă aub 

semnul unei interpretări originale, a respectării 
ferme a principiilor socialismului științific a fă
cut ca La o săptămină de la apariția in Italia a 
celui de al șaptelea volum din seria SCRIERI 
ALESE (SCRITTI SCELET1) să fie Uncaiâ :n 
librării și difuzată in Suedia, cit și in Finlanda 
Danemarca și Norvegia, cartea cunoscutului săr
itor suedez Per Olof Ekstrom. „CEAUȘESCU SI 
ROMANIA. OMUL ȘI PATRIA SA* 
apărut la Stockholm in cunoscuta editură _Zin- 
dermans" și tipărit in deosebite condiții grafice 
pune la indentina cititorilor o lucrare complexă, 
de înaltă ținută, care, relieflnd puternica per
sonalitate a tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
eminentului conducător, a omului de partid s. 
de stat, evidențiază strinsa core La pe dintre opera 
sa și destinul de azi al poporului nostru. legă
tura organică,, firească, cu prezentul, trecutul B 
viitorul României. „In person a li lalea RiMetatae- 
lui Nicolae Ceaușescu se contopesc eaaxlagerike 
comuniste și tradițiile ramâaești. ■ giadire ai- 
terialist-dialectică de talie maadiaU. pMrimis- 
mul, cu alte cuvinte. OMUL Șl PATRIA SA", 
scrie autorul acestei cărți.

Marile realizări obținute de Româma in uîr:- 
mul deceniu in toate domeniile vieții ««acr;«. 
sociale, in politica internă si itMernapeaaM 
poartă pecetea acțiunilor inițiate $i coMtate oe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Portretul 
patriotului, revoluționarului a cărui viață w.e 
însăși viața țării și a poporului său uu poate 
fi conturat decit ințelegind păm intui B oani-ru 
din mijlocul cărora 8-a ridicat. ^Dariata de a 
relata despre ari ivi tete* si pen—ititifra tai 
Nicolae Ceaușescu — se arată in prefața îutzA: □ 
— m-a determinat să aprofundez aiii Moarul ia
sa, cit și istoria României. Mi-aua da« repede 
seama că politica internă B extemă
de comunistul, românul si eaadueălarul de taM 
Nicolae Ceaușescu se înscrie iu liniile tradlpi
lor milenare ale acestui popor, atît de InMw flr 
libertate**. în cele peSte 000 de pagiiu *3e vofc- 
mului sint desprinse momentele crucra-e ale lup
tei românilor pentru afirmarea si păstrarea fan- 
ței naționale, pentru cucerirea B apărarea inde
pendenței și a libertății, pentru făurirea r* £»• 
cietăți socialiste, pentru dezvoltarea amlntau- 
rală a României. Afirmarea Românie, au. J
arena internațională, succesele de necootetata ** 
politicii interne a partidului sint rodul cxaooț-
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• UN STUDIU APIOFUXDU
lor 3fl de ani ai Polonia popotare. gffs'B ■£**- ■ 
BL1CA POLONEZILOR, semnat Oe QaaMoetytt *■ t- 
mund, a fost tipărit de CiirLnd ta «fcmra > CB 
Varșovia. Volumul cuprinde n macro o** afi&r 9* 
rltoare la trecut și se ooohȚrari _ 
mentele șl problemele care fiămlniâ BB — 
nez. Autorul nu uită ta acfiițeoe ta f
și problemele contemporane aM țteliar '-t e*
și evenimentele internaționaie prinsm fX i a f-vc 
cooperării și păcii intre popoora. _
• O 31 ARE EXPOZniE Dl ARI* TWFrLXi -

JAMAICAN K. • ? ' * *_ i
Palais din Paris, ,_Z« P Mmow (te grafia 
lost deschisa la Haus der KjDri taa Mourn, aji: 
poziția cuprinde colecții pabtaee <-* Fse*-*. I 
Leningrad. Olanda. Statele Uaae ari A-arrx 
lingă cele particulare. Im pram-ta ie pr „re
nate sint o serie de oteecte de raax. ■**■* rs 
gini religioase. Foarte utile itwffr? —
s-au dovedit obiectele puse la Aapcc^r ®e ■ 
Ermitaj din Leningrad. prertina Re m ți • 
oraș In rutni din Afia cmirtli-Oara ri 
Gingis Khan și descoperit te !JK roroBir • 
zițiel conține 37» ilustrații taooțne de se
nate de aooMttao AuBcyof B •
Muzeul Gulmet dm PartS-
• SUB AUSPICIILE Mazesim îjggre a;_u>:ggidri 

Viena se procedează ta predat RBbMMBfc» »*-
> nerală a casei numita _A ?i: ryjoy®' Be ary . • 
' strasse Nr. ■ Trei dm cai oarele &

la etaj, unde a trtit Morari iaor s^=. i7r*—CB — 
anii cei mai liniștiP al vtețn — 
si bile pînă acum publicului ea «3 S?: 
Mozart. La terminarea loertrJce âe 
decembrie im, In tregu) v r ra
vizitat. Aci a compns marele Maort 
Figaro- (de unde » 
numeroase bucâp de d*
zițll pentru pian.
• ANUL ACESTA In CafeMtoreeiC âe

stat Kiement Gottwald pentru fCaT.irx.
din domeniul literaturii. arark. pesoxe -
filmului, au fost atrttwite : ^Mertc, —
scriitorul Jan Kozak pentru fo«nan*l --Cwf nl
zeifa ; artistului — draraatarr»» Iad
pentru trilogia dramauta 
argint. Ploaia de iur ; arusculai < — pia
nistul Josef Pălea ide* pentru krterprrarui cy u 
lui Leo§ Janadet : ptev*mm RaAoaar Ktmf 
tru mozaicul monumen - rraitraa pc cta&r*a Ar
matei populare cehoalonee <Sn ; ar~ Lji
emerit Miroslav Fanera peatro f -ita
„Zilele trădării", ^okoJcr*- ți -• trasee •-
Praga“ ; acad. Joed Pou-^k per:‘f-j rereairiâe ar
heologice din Marea Mofane K pentru pubteerra 
științifică Mikulâice.
• MULT DISCUTATVL SUBIECT i _A=et

fllnțet umane* a fost reluat de expert, ți cji-xvi 
de știință englezi intr-o • - •
Emergence of Man* ecbiată de T ~~w U;-» i. <« 
din Londra. Avlnd la hora tm
lucrarea concentrează intr-tina <a_z rr-•* Xhar~.
„vinători științifice a jrmex>r taazte de im
toate timpurile, cercetarue redu d= sm xt:- dr 
ani asupra originii șl evoluției .Arria por
nește cu perșii B descoperă veebile ieci aie 
lor și perșilor ; di exemple de arH_tec*^±ra aje ed- 
ror soluții sint incredibile : deaene modji de . c. 
șl războaiele in care au .uptat. Rwri ednpCevarea 
acestui amplu studiu sint mc:ose p _Tbe
first men" (Primii oameni). _Tb* terte ef «mag* 
(Nașterea scrisului), Emperc B. dtnî* (Fi_-
ritorll de imperii).
• LA VIENA s-a înființat o nesecate eare s-a 

propus să studieze p ta difuzase opera tui Wydxam 
Hugh Auden care, dupl u^vrtes Merer: poare C 
considerat drepi unul dintre ed aaai mpcrtann 
poeți lirici de expresie engtezd ArtdaJ-nente se 
procedează la restaurarea rert_j ferxie tflz K:r- 
chstetten (Austria de Jos) unde a trârt poetul d!a 
1957 pină In 1973 (cind s-a stins <fia wați)- El venea 
aci in flecare an ta se reciilea<ă b lucreze B 
dorința sa a fost ca in acest toc ta fie imnormlmat. 
refuzi nd un loc de cinste In memta mănăstiri] 
Westminster din Londra.
• SCRIITORII POLONEZI CON TEMPOS ANT este 

titlul albumului-ghid capnnzînd perioada ima— 
1974. editat de W.A IF din VartorU. apărat sub 
îngrijirea lui Bartelski Leslaw. pocind la dispozi
ția cititorilor biografii conciae B date bibliografice 
ale scriitorilor polonezi contemporani, membn al 
Uniunii oamenilor de litere

O LA ROYAL ACADEMY DIN LONDRA s-a des
chis o interesantă expoziție a picturii engleze din 
ultimii douăzeci B cinei de ant -British Painting 
1952—1975“. Galeriile expun IC picturi aparțin In d 
unui număr de IM artiști britanici născup Intre 

terii profunde a spiritului poporului, ale tradi
țiilor sale milenare. .Jn România, relevă auto
rul cârtii, națiunea de tradiție are o semnifica
ție mai mire decit in multe alte țări, inclusiv 
tradiția luptei eu toate mijloacele pentru inde
pendenta națională. Firul roșu al tuturor etape
lor istorice continuă in era nouă, socialistă. Stră-

CEAUȘENOJ
OCH RUMĂN1EN

tart-ata 4e a afiraa toate expresiile 
rw*'.- escale aa loca eroice. Acest fir roșu 

^Eier.- ■ «e _Jopta petarn libertate", iar obiec- 
gioafa arriaq tata? ao flota mtotdeaona autono- 
S5o* «n«rM<ae» ta tadepeodenta*. Prezent!nd 

r-«tnatorate. activitatea dinamici 
oe jiTW«fc=ieie N:mtae Ceaujescu o desfă-
îtawt s sa a stanJui. in slujba

BfltaO ari MtateriB-k-t i. ridicării 
pa j^epee na de arfEzau^ B progres.

nn\z MHLU
Plai
A tata bv &• 
Sb «r «Bei 
A tw m 6«
Să te tata 
So te CMMC 
Să te ufacic 
A fota M fto
N-a fota sa fta 
Să te pasBRL

a o

Dacă wet so vert)art tfe înșelare 
Verbeste de autotasetare boi I»c 
Docă a* ptardat ceva
Am oe-dta Bazate
Eipof ««cia
Aa ostoget
Docc m ctespărtaR
E pemni că
Am fota Bncwi
Hai să bh na dewărttai ca b cdo 
Ajr fi focal o taocere proasta.

hIPI DAPTSCn

Poezie
barbafci de la uzina electrica 
iți aprind țigara de dinineată 
ataâ noapte pe cind scriam 
ei mi-au alimentat, asudind, lampa de lucru : 
cărau cărbuni pentru a noua poezie a lunii

Per Olof Ekstrom evocă lupta eroică pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dus-o din fragedă 
tinerețe împotriva nedreptății, asupririi și ex
ploatării. activitatea sa revoluționară în rindurile 
Partidului Comunist Român, munca titanică pe 
care președintele României o depune neobosit 
la cirma țării. Volumul înfățișează amploarea 
izbînzilor obținute de poporul român în toate 
domeniile vieții social-economice și cultural- 
științifice prezentind ilustrații, cifre statistice, 
grafice, date care vorbesc de la sine despre 
avintul economiei, al industriei, despre calitatea 
vieții în țara noastră. „Sub conducerea lui Nicolae 
Ceaușescu — subliniază autorul — țara a ajuns 
mai departe decit oricind in trecui, mai departe 
decit s-a crezut posibil".

Omagiind opera, gindirea creatoare, activitatea 
multilaterală a președintelui Republicii Socialiste 
România, autorul cărții relevă Interesul deosebit, 
constant al tovarășului Nicolae Ceaușescu față 
de intreaga activitate a țării. „Practic — arata 
Per Olof Ekstrom — nu există domeniu pe care 
Nicolae Ceaușescu să nu-1 fi abordat cu un pri
lej sau altul*4. Este subliniat dinamismul politi
cii pe care a inițiat-o președintele Ceaușescu 
atit pe plan intern cit $i in relațiile internațio
nale. Astfel, contactul viu. nemijlocit cu masele 
de oameni ai muncii, cu întregul popor este un 
fapt consemnat curent in agenda de lucru a 
președintelui ca și vizitele de lucru și discuțiile 
purtate in uzine și întreprinderi, in unități agri
cole. pe șantiere, in școli și facultăți, in insti
tute de cercetare științifică, in laboratoare. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — se evidențiază in 
carte — și-a dedicat intreaga viață înfloririi pa
triei sale. România, și-a devotat talentul, pu
terea de muncă, forța personalității sale afirmă
rii idealurilor de pace, de bună înțelegere, de 
libertate — idealuri scumpe tuturor popoarelor 
lumii —, preocupării continue pentru făurirea 
unei noi ordini economice internaționale. Este 
subliniată in această direcție activitatea neobo
sită depusă de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea ideilor colaborării și progre
sului in lume, precum și eforturile depuse de 
poporul nostru pentru dezvoltarea accelerată a 
patriei. ..CU CEAUSESCU IN VIITOR- se inti
tulează sugestiv ultimul capitol al acestei cărți 
unde este prezentat cadrul general al dezvoltă
rii României Jntrată in era industrializării și a 
celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnologiei 
moderne".

O carte primită cu du interes, un elogiu adus 
poporului roman, celui maț iubit fiu al său.

IPirilUHN DEPGER

Odâlâ
Să te ywa pl nâ 
da wse s-o pfasă încărcată de nopți 
pa tai ■ atei ca vin

Sâ sate scoto 
fliaind ai ipmrt vara

S rineta 
din «erbmi 
pmBra recofla norigatorilor
>â-l secări.

uoirowo IRA'IPE 

izbdiirc
1.
lata.
Mgdtaal înflorește.

2.
Săpaî 
păaantid ascot 
spuneai
vi cuvint nechibzuit

Pentru un cuvin! 
am udai 
grădinile livide 
ate fluviului Jarama 
ruinele
omului Madrid 
cerul de nouă ori zâbreKt 
din fața ferestrei tale cutezătoare. 

Tată, 
migdalul înflorește.

In românește de Dan Ciachir 
și Andțeea Stețiu

ine a avut fericirea să vadă seara de 
poezie de pe podul riului Drim, la 
Struga, desigur a văzut cu ochii minții, 
aevea, pe însăși Doamna Poezie. Ima
ginați-vă un rîu care trece printr-un 

oraș, pe ale cărui maluri e așezată mulțime de 
oameni, încremenită mulțime, ascultînd ore .în 
șir recitalul de poezie ce are loc pe pod. Ai sen
timentul câ întreaga populație asistă la seara 
poetică : casele par goale toate rămase în întu
neric. Podul riului Drim, la Struga, e luminat 
feeric de reflectoare. Pe malul sting — drapelele 
aparținînd țărilor participante la festival. Sălci
ile sint majestuoase, patetice. Lumea nu respiră. 
E o liniște luminată. Sint lingă scena improvi
zată pe pod, emoționată la culme de iubirea ma
cedonenilor pentru poezie, puțin derutată de lu
mina reflectoarelor ce luminează ca ziua. Lingă 
mine — prietenul drag al nostru, al românilor, 
cel ce a tradus Eminescu. Blaga, Barbu, Bacovia, 
Sadoveanu, poetul și traducătorul Taiko Sarov. 
Ii întreb cu vocea tremurătoare : pentru ce ? îmi 
răspunde fără să clipească : pentru poezie.

★
Anul acesta a avut loc cea de-a șaisprezecea 

ediție a Serilor de poezie de la Struga , mani
festare tradițională ce are loc in fiecare an la 
Struga, in Macedonia, R.S.F. Iugoslavia. Desfă
șurat, între 18 și 23 august, festivalul Internațio
nal de poezie a avut ca participant poeți, critici 
și teoreticieni literari din aproape treizeci de țări, 
precum și un mare număr de poeți din întreaga 
Iugoslavie. Invitați de onoare — Rita Boumi 
Pappa (Grecia) și Eugene Guillevic (Franța).

Programul a fost deosebit de bogat ; în prima 
seară, seara de 18 august, a avut loc inaugurarea 
solemnă a celei de-a șaisprezecea ediții a „Seri
lor de poezie de la Struga". După ce s-a aprins 
flacăra festivalului în fața Casei Poeziei (clădire 
în care se deschide în fiecare an expoziția căr
ților participanților), am fost prezențl la prima 
seară de poezie 'de la Struga : seară de poezie 
macedoneană, în care s-au recitat versurile.celor 
mai de seamă poeți ai Macedoniei. Ziua a doua și 
a treia au fost dedicate unui simpoaion despre 
poezie cu tema: Curente actuale in poezia țărilor 
participante. Temele dezbătute : — Dacă poezia 
nu poate să schimbe lumea, desigur ea poate s-o 
înfrumusețeze și s-o încurajeze. — Cum este lu
mea pe care poezia poporului tău o oferă omului 
și umanității!? — Care sint problemele existente 
ce motivează cea mai recentă creație a poporului 
tău ? — Clre sint căile pe care poezia trebuie sa 
pornească pentru a-și realiza viziunea ? — Pa
cea, spune poezia, nu poate fi înlocuită ; pacea 
este o categorie fără clase. — Pe voi, ca poeți, 
ce vă îndeamnă să aveți încredere în poezia de 
azi ? Dezbaterile au avut loc in cursul zilelor de 
19 și 20 august. Discuții deosebit de interesante, 
s-au susținut comunicări importante ; s-a de
monstrat că poezia nu are granițe, nici locuri 
fixe, deși este condusă de un specific național.

în seara zilei de 20 august a avut loc în orașul 
Ohrid, in cadrul maiestuos al catedralei Sfînta 
Sofia, portretul poetic al cîștigătorului premiului 
„Coroana de aur“ a Serilor de poezie de la Stru
ga. Anul acesta cîștigâtorul premiului a fost poe
tul suedez Artur .Lundkvist. Autor a peste opt
zeci de volume de poezie, eseuri, traduceri, Artur 
T.undkvist a primit această înaltă distincție. Dună 
discursul lui Ante Ponoski despre opera poetică 
a premiantului, a urmat un recital de poezie din

confruntări Herman Hesse
un pretext?

n primul moment nu mi-am outut 
imaeina cum poate fi realizat un film 
despre cunoscutul scriitor cerman Her
mann Hesse și comunitățile americane 
hippy. Mi-a fost ereu să Înțeleg ce 

raport se ooate stabili intre ooera unui scriitor 
ce fusese o notabilă vreme dat uitării si con
cedia desDre lume a unor tineri, saturați de 
unele efecte nocive ale suoercivilizatiel.

Dintr-un turn, ceasul arată in acest film, o oră 
de seară, oră preferată de personalele lui Hesse, 
împovărate de o puternică dedublare a con
științei. de o acută luptă dintre bine si rău. care 
le face să trăiască diminețile, oricit de frumoase 
ar fi. ca niște ore încărcate de tristete. apăsare 
si amărăciune. Să fie oare tumul cloootnitei din 
Calw. unde Hesse s-a născut in 1877 sau mai 
degrabă acela din Montaenola (Tessin), unde a 
murit in august 1962 ?

Se Dare că este ultimul, din locul de repliere 
unde s-a retras acest longeviv calm si inteleDt. 
care cultiva puține relații directe cu oamenii. 
Dar din soatiul acesta de tihnă rustică si con
fort al civilizației moderne, privea spectacolul 
lumii cu atenție constantă.

Așadar, să vedem de ce a aluns opera lui 
Hermann Hesse o biblie, un exemplu, o carte de 
in Alătură pentru tinerii retrași în asemenea co
munități care astăzi sint din ce în ce mai du- 
line ? Cum a devenit autorul lor un fel de 
Gnhru. de îndrumător spiritual involuntar al unei 
generații care refuză normele vieții si ale con
fortului burghez, căutînd o altă cale mai curată 
de participare la existentă.

Intre muzica la chitară, munca zilnică de 
•EvGiâire si pregătirea hranei in asemenea co
rn unicate. creșterea coc iilor de mame foarte ti
nere in miilocul naturii, se aud Întrebările unor 
fioeiotoei adresate acestor tineri, pentru a afin 
cum s-a produs moda Hesse, ce idei au exer
citat o seducție atît de mare asupra lor.

Legitimarea dreptului de libertate. a ieșirii 
din normele comune rigide, impuse de societa
tea burgheză, determină in primul rind valul de 
interes pentru opera acestui scriitor. De fapt, ne 
este dat să constatăm că acești tineri realizează 
o lectură afectivă, preferențială a scrierilor lui 
Hesse. Ei fac astfel un adevărat decunai din 
ooera sa din care aleg anumite principii si sen
tințe. menite să justifice un alt gen de indivi
dualism. decit cel cunoscut de părinții lor. de 
factură burghezo-traditională. Dacă romanul 
preferat al burgheziei de la finele veacului tre
cut era Demian, în care Hesse relevă farmecul

Margareta Sterian : „La lacuri*

opera sa susținut în versiune suedeză de Jon 
Milos și în versiunea macedoneană de către ac
tori. Seara s-a încheiat cu un recital de muzică 
vocală susținut de marele bas Miroslav Canga- 
lovic.

Cea mai impresionantă manifestare rămine 
însă „Podul", aceea de care pomeneam în intro
ducerea acestui comentariu. Reprezentanții celor 
aproape treizeci de țări își recitau versurile in 
limba patriei lor. Versul răsuna apoi în limba 
macedoneană, spus cu mare har de actori ai Ma
cedoniei. în pacea caldă a serii, poezia era stă- 
pînâ. Era o impietate pînă și zborul fluturelui de 
noapte orbit de. lumina reflectoarelor. Fremăta 
de emoție pină și aerul. Și n-am să uit ochii 
oamenilor. Marea aceea de ochi larg deschiși, 
uitîndu-se în ochii noștri, așteptind. Așteptind 
frumosul, puritatea, libertatea. Mulțumesc, in 
gind, riului Drim. Și mingii cu palmele, în gînd, 
sălciile de pe malul riului Drim pentru înfiora
rea cu care au ascultat și primit limba patriei 
mele.

★

Ohrid. Numele acesta îmi răsună ca un cîntec 
în urechi, în minte. închid ochii și-1 văd : Ohrid. 
Strig numele său ca pe numele unui iubit. Ce 
este Ohrid ? Un oraș ? O stare ? O ființă ? La 
Ohrid acoperișurile caselor au toate culorile 
curcubeului. La Ohrid acoperișurile caselor urcă 
în trepte. Îmi vine să merg pe acoperișuri, de pe 
o casă pe alta, apoi să zbor pînă jos, pe strada 
pietruită cu dale alunecoase. Străzi înguste, cit 
să întinzi brațele. Străzi ce urcă și coboară. Par
fumul unui oraș vechi, pe malul lacului Ohrid. 
Lacul Ohrid e ca o mare. Valul lui bate malul 
întocmai ca valul mării. Și culoarea. Și ritmul. 
Sint ale mării. Mă simt ca acasă. Aproape de 
catedrala Sf. Sofia. Miine, miine, mîine — îmi 
spun. Voi fi prezentă la încoronarea noului rege 
al poeziei.

Pe insula Sfîntul Naum. După călătoria cu va
porul, ne întimpină Jovan Strezovski, directorul 
festivalului, și Mateja Matevski, președintele 
Consiliului Festivalului. Se cîntă, se dansează 
„pe macedonește". România este foarte iubită. 
Numele ei este pomenit deseori, cu stimă, cu ve
nerație. Văd de departe, pe apa limpede, o lebă
dă ce merge în drumul ei. Mă apropii de mal și 
îmi spun : trebuie să vină către mine. Lebăda 
se oprește, își schimbă drumul. Vine drept către 
mine. Mă tulbur. Adam Puslojiă, prietenul nostru 
drag, e pretutindeni, ca însuși spiritul : în aer, 
în apă și pe pămînt. Simt privirea lui ocrotitoare 
și caldă. Gindesc : omul acesta duce pe umeri și 
în suflet literatura română.

La masa de adio se dau interviuri. Se dau au
tografe. Se schimbă volume. Se leagă prietenii. 
Se recită poeme. Se cîntă. Care e ultima seară 
la-Struga ? Nu mai știu. Știu că tot timpul scurs 
acolo a fost invadat de poezie. Câ acest festival 
excelent organizat, a avut grijă de fiecare parti
cipant. Un festival în numele Poeziei. El unește 
poeții întregii lumi, face ca Poezia să poarte hai
na fastuoasă pe care o merită din plin. Serile de 
-poezie de la Struga sint ca nn avertisment îm
potriva uitării : poezia există. în Macedonia, la 
Struga am sîmtit puternic acest lucru. Bucuroasă 
de ceremonialul ce i s-a închinat. Doamna Poezie 
a pășit triumfătoare peste rîul Drim. Si noi 
alături de ea.

Ioana Diaconescu

si nostalgia vieții patriarhale de altădată, cărțile 
citite astăzi de tinerii americani din comunită
țile hippy sint cu precădere Lupul stepelor și 
Siddhartha. Modificarea de gust este evidentă, 
asa cum va fi si motivația ei. Sentintgle alese 
sint elocvente: fiecare trebuie să-și aleagă dru
mul propriu în existentă. sDun tinerii, este mai 
ușor să mori pentru o idee decit să o aperi, va 
sublinia un aviator american care pleacă în 
armata din Vietnam, căutîndu-si un alt mod de 
viată. Sîntem ca niște lupi în stepă. SDun alții, 
să iubim viata, dar să trăim iubirea, sună un 
alt răspuns decupat din ooera scriitorului' ger
man. Numele lui Harry Haller, din Lupul ste
pelor deveni astfel acela al unui personal exem
plar pentru această lume tinără. saturată de 
zgomotul si restricțiile vieții din marile orașe 
ca oi ta liste.

Să fie însă modelele oferite de Harry Haller 
sau de înțeleptul Siddhartha niște tipare preluate 
fidel de acești tineri, să reprezinte oare ooera 
lui Hermann Hesse o soluție Dractică de ieșire 
dintr-o imensă criză, trăită de tineretul din nu
meroase țări ? Evident că nu.

în Drimul rînd. mesaiul acestor scrieri este 
puternic deviat de La sensul acordat de autori 
într-o postfață tîrzie la Lupul stepelor. Hesse 
rămine mirat că această carte este citită cu pre
cădere de tineret, care se caută în ea. vrea sâ 
se identifice cu criza eroului său, Harry Haller. 
Dar aceasta este criza de cincizeci de ani. adău
gă el, și vizează cititorii de aceeași virstă.

Bestia si omul bun care nu se pot concilia in 
Lupul stepelor, personajul ce nu Driceoe sensul 
iluziei din Teatrul magic, confundînd-o cu rea
litatea. este condamnat de autor la o viată nouă, 
perpetuă, in care să învețe luciditatea, risul, 
umorul. Dragostea de libertate. precizează 
scriitorul în tratatul despre lupul stepelor pen
tru nebuni. întreține oroarea fată de viata din 
birouri si cancelarii. Dar ieșirea din imoas nu sa 
oroduce Drin simola evaziune in natură care este 
doar tot o provincie a burgheziei- în cealaltă 
povestire amintită, Siddhartha îi va spune călu
gărului Govinda că nu este suficient sâ cauți, 
să-ti faci din căutare un scop, fiindcă atunci nu 
vezi și nu găsești nimic. Important este ce gă
sești, deoarece numai învățăturile, informațiile 
se Dot transmite, dar înțelepciunea nu este 
transmisibilă.

Opera lui Herman Hesse a devenit pentru 
acești tineri, asa cum mărturisesc unii dintre ei, 
doar un pretext. Pacifistul care se revoltă îm
potriva ororilor primului război, umanistul care 
în Scrisoarea către Germania (1946) relevă con
secințele nefaste ale nazismului, nu a pretins 
niciodată că a găsit pînă la sfîrsitul vieții sale, 
soluții pentru ieșirea din criză a societății din 
vremea sa.

Opera sa este mărturia altui timp. în care unii 
tineri din țările occidentale caută în mod arbi
trar răspunsul pentru epoca noastră. De fapt se 
justifică o evaziune din realitate, un refugiu în 
utopie. în devinatia astrologică si mistică a des
tinului în vreme ce scriitorul face apologia actu
lui plenar nu a iluziei sinucigașe.

Filmul despre Hermann Hesse si comunitățile 
hippy reprezintă explicația sociologică a succe
sului unei opere printr-o ilustrare a unei lecturi 
deviate. El constituie în același timp o tentativă 
rebelă, de retragere în utopie. De aici Dină la 
revolta autentică menită să ducă la schimbarea 
ordinii din lumea capitalistă. distanta este 
imensă.

Romul Munteanu
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