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Miine, 
țara votează

ub egida Frontului Uni
tății Socialiste, &c vor 
desfășura, nrriinc, alege
rile generale de deputati 
pert.ru Consiliile populare

municipale, ale sectoarelor munici
piului București, orășenești și co
munale.

Mîine, oamenii muncii se vor 
prezenta la urne pentru a încre
dința mandatul de deputati. de pur
tători de cuvfnt $i diriguitori ai 
treburilor obștești, unor oameni 
animați de patriotism, devotați in
tereselor poporului, militanți ener
gici pentru înfăptuirea politicii 
partidului, unor oameni a căror 
muncă și viață atestă o conduită 
profesională, social-politică și mo
rală ireproșabilă. Expresie a pro
fundului democratism ce caracteri
zează viața societății noastre, ale
gerile de la 20 noiembrie se vor 
constitui într-un eveniment cu 
ample semnificații pentru întreaga 
viață politică a poporului român, 
vor pune încă o dată In lumini 
solidaritatea de idealuri a națiunii 
noastre socialiste. Încrederea 
nețărmurită in partid, in con
ducerea sa, In frunte cu secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușci-cu.

Miine, țara votează ! Votul țării 
însemnînd : aprobarea deplină a 
consecvenței cu care s-a înfăptuit 
și se înfăptuiește industrializarea 
socialistă, temelia dezvoltării În
tregii economii naționale ; apro
barea deplină a amplului program 
de investiții, a programului sporirii 
mai accentuate a retribuției ?i altor 
venituri ale populației ; aprobare 
deplină a eforturilor permanente 
de dezvoltare pe baze științifice a 
agriculturii noastre socialiste ; a- 
proharo deplină a amplelor măsuri 
de perfecționare a organizării și 
conducerii vieții economico-sociale, 
de adîncire a democrației socia
liste ; aprobare deplină a presti
gioasei și rodnicei activități inter-' 
naționale, pe cure partidul și sta
tul nostru o desfășoară cu consec
vență. in spiritul idealurilor majore 
ale poporului român și ale umani

tății. In spiritul coUhorăni con
structive intre popoare, al apărâr-.î 
cauzei păcii și -ncixliKrouluL

Miine. țara vexară ! Autoritatea 
votului i$i află izvorul in mărețele 
realLzAn dnhîr.dîte in toate dome
niile irtivităUi economice $i aortal- 
politice, in fermitatea eu care omul, 
afirmarea sa multilaterală, dreptul 
său la o viață demnă, la bunurile 
civilizației l-au aflat permanent in 
centrul preocupărilor de deaivirțire 
multilaterală a societății. Autorita
tea votului iși află, de asemenea, 
izvorul in Insuflețitoarele obiective 
de muncă r- creație ale acestor ani, 
strălucit Întruchipată in istoricele 
orientări ale Congresului al XI-lea 
al partidului, in obiectivele mobili
zatoare ale actualului plan cincinal, 
ai cărui primi doi ani au pus in 
evidență exemplara energie, puter
nica voință de muncă ale Întregului 
popor.

Miine, țara votează ! Oamenii 
muncii de la orașe și sate, de cele 
mai diverse profesiuni, de toate 
virstele. fără deosebire de naționa
litate vor păși in fața urnelor cu 
sentimentul tonic al Împlinirilor 
socialiste, cu certitudinea câ ziua 
de miine. continuind-o firesc pe cea 
de azi, se va arata mai generoasă, 
mai luminoasă. Aflat în fața a două 
importante evenimente : Conferința 
naționali a partidului — ce i$i va 
desfășura lucrările la Începutul 
ultimei luni a acestui an — și cea 
de a 30-a ani va ft are a Republicii — 
care, va încununa un an bogat In 
evenimente și manifestări de isto
rice'' semnificații — poporul român 
îșt va exprima, prin votul de la 20 
noiembrie, opțiunile sale politice 
fundamentale. încrederea sa nestră
mutată in politica partidului, uni
tatea de idealuri și convingeri, 
devotamentul profund față de 
partid, față de secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Miine. țara votează ! în numele 
prezentului socialist, in numele 
viitorului luminos, comunist.

Luceafărul

G. Călinescu

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PRIVIND COMPLETAREA LEGII NR. 33/1977 

PENTRU APROBAREA IMNULUI DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Pentru ca Imnul de Stat al Republicii Socialiste România să oglindească șl ldeea apă
rării patriei, precum și politica externă de pace și prietenie a poporului român,

Consiliu! de Stat a! Republicii Socialiste România decretează :
■drt I — Textul Imnului de Stat al Republicii Socialiste România, aprobat prin 

Legea nr. 33/1977, se completează cu următoarea strofă, care se introduce înaintea strofei 
finale :

,.Pentru-a patriei onoare. 
Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim. 

Cu alte neamuri sub soare, 
Demn, In pace, Să trăim."

Art. 2 — Pentru mai buna armonizare a textului cu muzica, versul al treilea din 
prima strofă a Ir.inului de Stat va avea următoarea formulare :

„Ce-i viteaz, cu vechi renume", 
Art. 3— Legea nr. 33/1977 pentru aprobarea Imnului de Stat al Republicii Socia

liste România, cu modificările aduse prin prezentul decret, se va republica.

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

IMNUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Trei culori cunosc pe lufne, 
Amintind de-un brav popor, 
Ce-i viteaz, cu vechi renume, 
In luptâ triumfâtor.

Multe secole luptară 
Străbunii noștri eroi, 
Să trăim stăpini in țară, 
Ziditori ai lumii noi.

Muzica de Ciprian Porumbescu 
Text adaptat

Sintem un popor în lume 
Strîns unit și muncitor, 
Liber, cu un nou renume 
Și un țel cutezător.

Azi partidul ne unește 
Și pe plaiul românesc 
Socialismul se clădește 
Prin elan muncitoresc.

și contemporanii săi BALCESCU
Sculptura de Vasile Năstăsescu

ublicind scrisorile pe care 
G. Călinescu i le-a adre
sat din vara anului 1935 
pină in mai 1951 in număr 
de 71. Al. Rosctti susține

în prefață că ele sînt oglinda unei 
personalități complexe și că expri
mă uneori pe aceeași pagină, „sen
timente violente, și, alteori, mesaje 
prietenești , deoarece omul era ca
pabil de umori diferite fiind vehe
ment și calm. „Judecățile de valoa
re cuprinse in corespondență asu
pra operei scriitorului contemporan 
atirnă, adeseori, de dispoziția mo
mentului, astfel incit o aspra nega
re e înlocuită mai tirziu cu o apre
ciere favorabilă**, adaogă editorul. 
Sau invers. De pildă în cazul lui 
Perpessicius : La 1 mai 1932 scri
sese despre acesta in Adevărul li
terar și artistic că e „un spirit fin 
și cultivat". într-o scrisoare de la 
1 decembrie 1936, după apariția 
celui de-al treilea volum din Men
țiuni critice, autorul devine o „pes
tilentă a Danubiului brâilean1*. „cel 
mai tipic reprezentant ai criticii 
flamboaiante și un graeculus desă- 
virșit, câre se ocupă de toate stâr
vurile literaturii... într-un stil un
suros, tăvălit la picioarele citito
rului. cu solemnități de petiție... cu 
rezerve acoperite in patru perechi 
dc mănuși și cu laude colosale, 
duse pină acolo incit să pară a ieși 
din ele o ironie1*. Nu vrea să se 
strice cu nimeni, e o „trimbiță a 
orice inepție", mănîncă limbut un 
cozonac făcut din făina pentru pli
nea noastră" (recenzind o tradu
cere din Juvenal). „11 pindesc de 
mult pe acest măscărici... și-1 voi 
izbi cu o măciucă herculană în 
momentul cel mai dezagreabil : 
cind mă va flamboia din nou“, în
cheia G. Călinescu. însă peste nu
mai două săptămini, tot el scria in 
Adevărul literar și artistic nr. 836 
despre Mențiuni critice, III, că Per- 
pessicius „și-a păstrat totdeauna 
obiectivitatea principială și a dat 
opinii care, chiar defavorabile, au 
salvat in public onoarea scriitoru
lui", dc2văluindu-se ca ..un critic cu 
atitudini hotărîte și refuzuri nete, 
mult mâi puțin clement decît ,ar 
crede cititorul superficial". G. Că- 
linescu nu l-a lovit pe Perpessi- 
cius public. I-a răspuns cu oareca
re iritație la recenzia pe care aces
ta a făcea romanului său Enigma 
Otillei in Romănia din 9 iunie 1938 
(Berpessicius și Stanică in Viața 
românească din iulie 1938), demon- 
strind că romanul său și in fond 
nici un roman nu poate fi conside
rat un simplu „documentar", in ro
man documentul fiind absorbit în 
ficțiune și subsumat unei semnifi
cații. Mai departe, Perpessicius pri
zat de G. Călinescu mai mult ca

poet decit ca critic in Istoria lite
raturii române n-a făcut cor cu de
tractorii din 1941 ai acestei cărți. 
A scris numai despre compendiul 
din 1945 două foiletoane rezonabile 
în Universul literar, cu toate că de 
data aceasta era tratat exclusiv ca 
poet : ..Brâilean, deci apropiat de 
Bărăgan, poetul are, împreună cu 
toți muntenii, simțul eternității 
viguroase a cimpurilor, indiferente 
la gunoiul uman**.

Despre Viața lui I. L. Caragiale 
(1940) de Serban Cioculescu. G. Că
linescu scria lui Al. Rosetti la 2 oc
tombrie 1940 că „in afară de docu
mentație... arc unele părți grațioA- 
se“ și „e interesantă". Recenzia 
cărții a apărut în Întregime in 
Istoria literaturii române, din 
1941. ..L-am lăudat, scrie Călines
cu lui Rosetti la 25 septembrie 
1941, i-am găsit talent, ceea ce 
n-au făcut alții, observațiile critice 
sint simple linii ale personalității, 
fără nimic jignitor". (Cităm pe 
scurt din compendiu : „în pagi
nile biografice despre Caragiale.

Al. Pini
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NICOLAE BĂLCESCU
Articole de ft Dan Arsenie și

Constandina Brezu
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• In acest număr : ft Ml HAI BF- 
Ml'C la 70 de ani ft Semnează :
• Valentin F. MihAescu și ft Veicu 
Bugariu ft POEME INEDITE DE MI
HAI BENIL’C ft Cronica' literară : 
ft Dan Cristea despre „Fascinația* de 
Laurențiu Fulga ft Eugen Slmion : 
Doi poeți : Teohar Mihadaș ; Domi
nic Stanca ft Cartea de debut : Ni
colae Ciobanu despre „Puterea sune
tului" de Nicolae Dan Fruntelată 
ft Viața cărților : Desore volume 
semnate de ft Constantin N'tslpeanu 
ft Romulus Cojocaru ft Elena 7a- 
resru scriu ft Doina Uricartu • Mi
re la Roznoveanu ft Victor Frunză 
ft Poeme de ft Nikolaus Berwanger 
ft Ion Doau BAian ft George CtUnlA 
ft Andrei Ciurunga ft Doina Stereseu 
ft Tineri p raza tori : ft Adrian Coa
tache ft Marina Devesel ft Mircea 
Neddciu ft Atelier lherar de Geo 
Dumitrescu ft Dialog eu cititorul

RESPIRĂRI

Descrierea lui A

ECOURI: 
PROTOCRONISM Șl SINCRONISM

De la universalismul 
lui Heliade...

d
upă cum s-a mai arătat, tendința 
contemporană spre universalitate a li
teraturii române este departe de a fi 
izolată față de celelalte domenii alfe 
creației. In ultimele două decenii, nu

meroase invenții șl descoperiri aparținind știin
ței ți tehnicii naționale, istoriei sau unor dis
cipline filozofice au înregistrat același perpetuu 
avint De adăugat, in sfîrșlt, capacitatea de pro
ducere a bunurilor materiale care au depășit 
— ?i ele — de mult, granițele țării.

Dacă o*astfel de tendință a Juat astăzi pro
porții impresionante, ea n-a lipsit totuși, deși 
in modalități șl grade moderate, șl mai ales mai 
izolate, trecutului. Procesul era de altfel, firesc, 
orientarea spre universalitate a oricărei culturi 
fiind imanentă și organică. S-au produs insă, in 
istoria literaturii noastre, diferențieri vădite aie 
căilor pe care am urcat, in diferite epoci, spre 
această universalitate. Vom cita, cu titlu ilus-

Al. Dirfla
Continuare in pag. a 7-a

Roșu, galben și albastru 
Este-al nostru tricolor, 
Se înalță ca un astru 
Gloriosul meu popor.

Pentru-a patriei onoare, 
Vrăjmașii-n luptâ-i zdrobim. 
Cu alte neamuri sub soare, 
Demn, în pace, să trăim.

Iar tu, Românie mîndrâ, 
Tot mereu să dăinuiești 
Și in comunista eră 
Ca o stea sâ strălucești.

HOTĂRiREA
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

cu privire la aniversarea a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac 

centralizat și independent

Il opun pe A luj 1.
Nori peste semne.

Explozia inimii în desimea el 
rabdă să se spargă trupul.

Gind cu ancoră A, 
in zeama gînditoare a 

creierului.

Credeam că totul vorbește. 
A, m-a despărțit de auz.

Templu al cuvintului. A, 
rugarea trupurilor noastre 

fumeginde, — 
vulturul ți l-am ucis 
schimbindu-te in lucru.

Gindire devenită strigăt 
înzdrăvenind un mormint.

A, te-am făcut trup 
ca să rămină din trupul meu

după spulberare
A.

11 opun pe A, mie. 
Sufletului meu il opun pe A. 
Luptă care naște înțeles.
Cort al amintirii mele.

Trece timpul peste A. 
Viața-mi curge pe sub A.
Soarele se închină la A 
la steaua cuvintului, — A

Tu care nu ești, — 
A.
cine o să te gindească, cine. 
Gindește-mă tu A, pe mine. 
Gindește-mă tu.

Tnmormintîndu-mă, — 
A.
trup îmi rămii, al gindiril.

Nichita Stănescu

INSTANTANEE

Numele 
lui Caragiale

âsfoiam deunăzi ultima carte a po
etului macedonskian D. Karnabatt, 
apărută in 1944, în Editura „Vre
mea" : Bohema de altădată. In ca
drul acestor evocări, s-au strîns la

olaltă Caragiale și Delavrancea cu Cincinal Pa- 
veleseu, luliu Cezar Săvescu, Ștefan Petică, D. 
Teleor, Archibald (ziaristul Gh. Râdulescu),

Șerban Cioculescu
Continuare în pag. a 5-a

In anul 1960 se împlinesc 2 050 de ani de la 
crearea primului stol dac centralizat și indepen
dent, condus de Burebista - moment de cea 
mai mare însemnătate in istoria poporului român.

Constituirea statului centralizat de sub condu
cerea lui Burebista, 4n jurul anului 70 i.e.n., a fost 
rezultatul dezvoltării vieții materiale și spirituale 
pe teritoriile locuite de geto-daci, care făceau 
parte din numeroasa populație a tracilor, cu 
adinei rădăcini in întreg spațiul carpato-danu- 
bion-pontic. Statul dac a cunoscut o puternică 
înflorire economico-socială in secolul I .e.n., sun 
conducerea lui Decebal (84—106 e.n.)

Ca urmare a politicii de expansiune duse de 
împărații de la Roma, intre statul dac și imperiul 
roman au apărut conflicte, au izbucnit războaie. 
După cucerirea Daciei de către romani - care 
ca orice cucerire a avut și urmări tragice pentru 
poporul dac - pe baza împletirii strînse a celor 
două civilizații ce au conviețuit vreme îndelun
gată, viața economică, socială șl culturală din 
acesta ținuturi a cunoscut un nou și puternic 
progres. Moștenitor al marilor virtuți și tradiții ale 
glorioșilor săi înaintași, poporul roman avea să 
împlinească, într-o existență de aproape două 
milenii, un eroic, zbuciumat și măreț destin is
toric, dezvoltindu-se continuu șl afirmindu-se cu 
putere în rîndul popoarelor și națiunilor lumii.

Timp de secole, poporul român a trebuit să 
ducă o luptă indîrjitâ și necurmată pentru a-și 
păstra ființa, graiul și glia strămoșească. Mun
cind și creînd, pășind mereu înainte pe calea 
progresului și civilizației, poporul român a rezis

tat valului popoarelor migratoare, iar mal tirziu 
cotropitorilor și agresorilor de tot felul, domina
ției străine. Lupta necurmată pentru dezvoltare 
de sine stătătoare, pentru afirmarea ființei sale 
naționale constituie o trăsătură caracteristică a 
întregii istorii a poporului român.

Această luptâ s-a îmbinat strîns cu bătăliile de 
clasă purtate de masele populare pentru drep
tate socială și națională, împotriva exploatării șl 
asupririi feudale și capitaliste. Marile mișcări so
ciale ce jalonează ca un fir roșu întreaga istorie 
a patriei ou constituit o expresie a cerințelor 
obiective ale evoluției societății românești, a ne
cesității realizării unor schimbări care să des
chidă drum liber dezvoltării forțelor de producție, 
progresului general economico-social al țârii, să 
asigure condiții de viață mai bune pentru ma
sele largi populare.

In aceste bătălii, alături de români s-au aflat 
maghiari, secui, germani, sîrbi și alte populații, 
așezate în decursul ultimului mileniu pe teritoriul 
țârii noastre. In munca și lupta comună s-au fău
rit legaturile de frăție și solidaritate dintre po
porul român și naționalitățile conlocuitoare.

Animat de conștiința originii comune și a uni
tății de neam, poporul român a purtat de-a lun
gul veacurilor lupte grele, pline de sacrificii, pen
tru unitate națională șl neatirnare, pentru o fl 
liber și stăpîn în propria-i țară. Unirea Moldo
vei și Munteniei, cucerirea independenței de stat 
a României șl făurirea în 1918 a statului națlo-

Continuare în pag. a 8-a

pert.ru


f
-ar putea spune că 
noul și voluminosul 
roman al lui Lauren
țiu Fulga este o par
țială rescriere și, 

același timp, 
turor cărților scriitorului,

in 
o sinteză a tu- 

__  „așa 
cum, fiecare din acestea, la rin- 
dul ei, e o parte ruptă din 
trunchiul aceleiași atmosfere, a- 
celorași obsesii, din trunchiul 
aceleiași experiențe decisive si 
al aceleiași viziuni și morale 
asupra vieții. Fiecare din scrie
rile precedente îsi trimite aici, 
in acest ultim roman, direct sau 
indirect, ecoul imediat repera- 
bil. Tot astfel cum. fără trece
rea autorului prin experiența 
fundamentală și straniu diversi
ficată in conștiință a războiului, 
chiar dacă aceasta nu apare în
totdeauna in chip pregnant vi
zibil, nu poate fi gtaditâ nici 
ura din cărțile sale : ..fiindcă 
oriunde mă duc și oriunde mă 
întorc, de-mi este bine sau de 
nu-mi este bine, războiul șe 
năpustește asupra mea ca o hai
tă de lupi. — fiecare sroulgtad 
din mine cite o halcă de trup 
șl dte o ciosvirtă de suflec și 
ca să aflați tot adevărul— ori- 
cit m-ar sfîrteca și n-ar mal că
mine nimic din mine, ba chiar 
oale și ulcele de-as deveni, 
mă refac la loc— șl haita iar ae 
năpustește asupra mea. și nu 
știu cînd se va intimpla, dacă «e 
va intimpla vreodată — ori 
haita să se ducă la cine a scjr- 
nit-o, ori eu să Încetez a mai fi, 
ca să se termine Intr-un fel—*.

Așa stlnd lucrurile, este evi
dent că romancierul nu are am
biția inovației și a revizuirii te
matice ci pe aceea a adlncîrii io 
sine și în labirintul propriilor 
trăiri. Rezultă din asta o litera- 
tură-strigăt. cu mult mai mult 
de nuanță expresionistă decit 
fantastică, după cum se afirmă 
insistent, pe cit de deliberativă 
pe atit de obsesivă sau. mai bine 
zis, o literatură în care granița 
dintre deliberare și obsesie este 
foarte labilă și ușor transgre- 
sabilă. în genere. Insă, avem 
impresia că acordlndu-se mai 
degrabă credit simbolistică, nu 
o dată cam alambicate, a proza
torului ori felului ingenios, de 
natura vaselor comunicante, 
cum acesta își construiește ro
manele, se uită „programai is- 
mul“, programat!smul fn sensul 
bun al cuvlntului și adesea ma
nifest polemic al literaturii sale. 
Căci sub șuvoiul debordant și 
acaparator al vorbelor, sub fra
zele grăbite, minate din urmă, 
biciuite chiar să spună cit mai 
mult șl cit mai insistent, „ideile" 
și situațiile predilecte, ca și a- 
legerea lor minuțioasă se dez
văluie deosebit de clar. Apa
rența strigătului instinctiv și 
nerontrolat, rostit fără frină, 
aparență pe care ar putea-o 
lăsa literatura lui Laurențiu 
Fulga, este înșelătoare. Dimpo
trivă. un exces al construcției, 
al construcției intenționate fn 
marginea „complexelor cultu
rale” și In jurul modelelor li
terare șl mitologice este lucrul 
ce-ar fi de pus în discuție, dar 
aceasta e o altă problemă. 
Deocamdată, sfirmlnd despre 
Fascinația rl este o Sinteză a 
celorlate cărți ale autorului și 
lăsind pe seama altora opera
ția de a cerceta ce și cit le da
torează noul roman, să încer
căm a aproxima nivelul acestei 
sinteze care îmbrățișează, deo
potrivă. toate temele prwJ lui 
Laurențiu Fulga.

Principele!e chei de interpre
tare ale cărții ne stat oferite dte 
autorul Inwuți rare serie In ex- 
erga romanului său : ..Fascinația 
iubirii a visului a justiției și a 
libertății toate subordonate a- 
ce lui ași adevăr inefabil pe rare

cronica literară HMra fată M vtsrnfă vi reu 
■ duzseeaaaâ ta trsirutâ cu •-

tale ale ttototo. ia cete

aflată la ^kaarduiv. ea ia 
x?rvază • Stiftera seperisară drt 
—I < Aa aeng*:*ata da Wi A

Laurențiu 
Fulga: 

FASCINAȚIA

tr-rar. tiu ■ u*l1 fk «trato*
guW Ar frică. Ar A»
wpucata gasuMcAra. Orwti « 
>*i ■ ■tora hti CABoratreDaeraă 
nAra ■■nas Ar șrraarp As 
.vis rău- ala hă AL fWAorlI» : 
>Ca«ră» w pracâ <Us
r*x>*vu haliri a srwraL 
fiecare ca-a propria cwtras «xaa- 
InrtiaM. gk Lectora» trama pa

teat! A»

Lectora» ra tătara*. fragflte p
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t
eehar Mihadaș este 
un expresionist obse
dat de stratul nostru 
tracic și de o mitolo
gie (Nimburi. „Daca” 

1977] tn care ..stihiile orei', .da
rii pămlntului- tulbură htr-un 
chip enigmatic o sensibilitate. 
In fond, tradițională, iubitoare 
de lucruri trainice p staple. 
Tendința de a mi ti za C2 vede 
numaidecit in poemele sale de 
o muzicalitate aspră. Orice pia
tră devine, spune poetul intr-un 
loc. un totem. in orice izvor 
trăiește un duh. Muntele este 
un voievod telnric. țara un 
hieratic sanctuar, prin acest 
cețos perimetru tragic trece, cu 
spada de foc in mînA Mirele, 
Luminătorul, simbolul, probabil, 
al geniului național- Panismul 
lui Bl a ga este tras spre poemul 
profetic al lui Goga și compli
cat. din nou. cu simboluri ce 
trimit la tara „Tauriei-, la nun
țile crepusculare din Pîndul 
natal, la tenebrosul Orales fi. 
sub latură pur discursivă, la 
misterele Eleusine.

Tonul este solemn elegiac, 
metafora nu coboară sub o 
anumită linie de abstracțiune 
(..șuier de ger-, ..praguri de 
ger“. ..albiile sumbrelor mele 
tristetil. imaginația caută vorbe 
oraculare și pune la un loc pil
duitoare simboluri cărturărești 
pentru a da viață mitului. Ne
liniștile intime, micile intim- 
plări al? vieții capătă, atunci, 
dimensiuni cosmice. suspinul 
devine un lung bocet al timpu
lui, pămlntul pe rare calcă pașii 
poetului ia Înfățișări și densități 
de lavă tracă, iar la orizontul 
poemelor lui Teohar Mihadaș 
agonizează. In mod patetic mai 
multe rinduri de himere : „Aco
perite țărmuri sub antice ză
pezi 1 > Ca o nălucă gtndul v& 
bintuie tlrziu. / Beat de pustie
tate... Prin albul re nu-1 vezi. I 
își trec șoptite clipe tăișul stră
veziu / i Atlta de curată-i 
de parcă nici nu este f Prezența 
purității-răcoare decantată’ pre
cum o transcendență dezvăluită 
peste / Plutonica orbită din 
marginea uitată” (Zăpezi anticei.

încercuit ou atitea abstracți
uni solemne, mitul Iși găsește 
In cele din urmă o formă con
vingătoare. de o sălbatică ar
doare purificată. Priveliștea 
unui munte defrișat aduce în 
minte imaginea unei crime cos
mice. trunchiurile jertfite par 
lui Teohar Mlhadaș niște ame
nință! nare degete de întuneric 
Excelentul poem scris pe aceas
tă temă banală (Exod) este no
stalgic și înfricoșător ca evoca
rea unei băfă’li homerice: ..Des
povărat de taine, spre noapte 
povîrnit, / E muntele, sub zodii, 
teluri? voievod / învins. . Iar 
luptătorii de-a surda ce-au pie
rit. / Tăcuți ascultă ora noctur
nului zăvod // Și umbre tene
broase. de Inși ne-ndură*ori. f 
îmi cnrhănesc tristețea, cu icnet 
și sudalmă, f O?o1 îmi dau vul
turii. răcnind peste viitori. / Și 
bezna miazănopții ne împresoa
ră calmă".

Este limpede că pentru Teo
har Mihadaș poezia este o ros-

omul nu-1 descoperi decb In 
sine mereu rxaocrr :t ceea ce 
poate să memot » salvarea dar 
și nefericirea eaasirl lată,
prin urmare. dESt&inuit dtatro În
ceput ti contisurul stnbcîrr al 
celor petru rap-iAe ale roma
nului. care su» iot atile* pnsse 
de a dezbate urneitatea * wc- 
sficul condiției umane, sa R 
atributele « aecenxnrabtL«- A- 
ceestă existență umană care m 
poate fi altfel concepcd drot 
Înăuntrul unui „război ca des
tinul și al ur.ui răzbat eu pro
pria conștiință-, așadar tatr-wi 
fel nu neapărat eroic, dar «n- 
cum angajat p mpooratal * de 
o luciditate a omenescului care 
să țină seama de impondera
bilele ființei fi ale vieții con
stituie tema majoră a cărțiL 
Prin intermediu] personajelor 
sale alegorice, exponențiale, a- 
flate Cind singure și fără apă
rare. eind reunite in eternul 
cupiu, Laurențiu Fulga Iși pro
pune să sondeze sfera instincte
lor vitale, a angoasei, a morții 
și a visului, a certitudinilor de 
Individualitate in confundabili de 
care omul are nevoie pentru a 
viețui printre oameni, ta ultimă 
instanță iși propune să son
deze acea realitate neperisabilă 
și esențială, de aflat in spatele 
învelișurilor imediate, acea rea
litate care reprezintă un „dublu 
perfect al istoriei cotidiane. do
mestice a lumii- și „ale cărei 
certitudini și miracole ne e 
dat să le cunoaștem numai ta 
ceasurile mari ale vieții-.

Primul capitol al romanului 
narează, astfel, ta stil aparent 
polițist ic, istoria unei învăță
toare. pe fundalul unul sat bin- 
tuit de secetă, dar și de super
stiții, care iși pierde soțul, ucis 
chiar ta momentul Întoarcerii 
din război. Excelent! este aid, 
alături de sugestia pirjoiului 
cosmic care înnebunește oame
nii prin spectrul foametei, incksi 
răsturnarea tradiției : aceea care 
ar fi trebuit să devină o Ancă 
sau o Vitoria Lipan, o eroină 
jurii ți ară. prin nunii*. ae ir- 
d'ăgoștește ctaar de cei care in- 
flptmse crima Fnarinacia crasa- 
că. se ințe'ege. e mm jji i"n mm â 
decit preceptele morala ti eroina 
este o personificare a prtanme- 
ratulni biologie fi a profuntesil 
necunoscute, ilogice, <fi-n rare 
m nasc pasiunile. O an ti - And - 
fona. de fapt ea este feme
ia dezorientată de dorințe ti

Șl

*

aftai

de arp camarazi a ;a 
tasme fem;n?r.£ ce ; 
deopotr: vă. protecm 
ideale dar ti preroccJpa aaortă. 
KemaiinsLai-rkd imău ta-
trepărr'j *»deri oarecum definito
rii pentru proza ltn Lnventia 
Fulga. și in nuda unor amănun
te fă coincidențe miraculoase, 
cam prea fabricate, romancierul 
reușește realmente să capteze 
tensiunea straniului să a obscu
rității misterioase eare guver
nează. uneori, actele nomtre. 
Sugestia unei irealități a lucru
rilor in străfundurile conștiinței 
care visează, cere așteaptă, care 
suferă și se teme e tulburătoare 
și nu o dat! patetică : -Părea că 
o oinză de păianjen se Șeae, 
nevăzută, peste lucruri ti paste 
oameni. Lucrurile rămta tnAta- 
rente la moartea care le ■ocină 
pe încetul, dar oamenii (potri
vit acelui simplu șl clara to- 
stinct de conservare) ra zbat și 
comit ta consecință arte de 
necrezut, rare tot spre moarte 
sunt gata să-i împingă-, „ătiee- 
rioasele Încrengături de fagfe sa 
destine- din selectarea șz mon
tarea cărora Laurențiu Fulga 
și-a flbont o adtevlrată mm:;e 
se ir.tiauenză ugar. 
du-ne pe ne dmtite ta 
chiar fără 
apăsa»? prea 
câteodată, la

Doi pbeți:
Teohar Mihadaș
Dominic Stanca

tire de sărbătoare, azi and toată 
poezia modernă caută să fugă 
de formele încântătorii ol? lim
bajului. Ambiția de a ține lirica 
in văzduhurile marilor alegorii 
este insă frumoasă, și N im ba
ril? lui Teohar Mihadaș fac do
vadă că. acolo unde lingă o teh
nică poetică bună există și o 
emoție puternică, versurile ln- 
fring inerția abstracțiunilor și 
individualizează niște teme tra
tate. In fond, de mulți. Uneori 
(De eind mă știa) tonul este 
general și emoția convențională, 
buna lucrătură a versurilor nu 
reușește să însuflețească goalele 
clișee și să dea evenimentului o 
viziune lirică acceptabilă.

Lingă imaginea luptătorului 
venit de departe, din timp, fi cu 
o formidabilă geografie spiri
tuală in spate, există în 
Nimburi $1 imaginea poetu’ui 
ludic, descintător de silabe. Iu
bitor de sunete cu Înțelesuri 
magice. Al doilea ciclu al vo
lumului se cheamă chiar așa : 
Descîntece. și aici Teohar Miha- 
daș folclorizează in stilul con
centrat al lut Barbu : „Velur 
cald ochii mingiîe, / Uleios ca 
de tămîie. / Buzele piine sărută. 
I Miez adine ca de cucută t S 
Unde noaptea e mai oarbă, f 
Cuib fierbinte să mi-1 soarbă. 
/ Unde noaplea e mai dulce. I 
în sipeturi să mi-1 culce. / Cu 
odoarele-n dogoare / Nenunti- 
teie ponoare / I îezăr năpădit 
de lună 1 1 Lin venin de mătră
gună : I Ochilor deschisă vale, 
/ Dureros strînsă-n paftale-.

Toate metaforele de aici și din 
celelalte poeme trimit la o exis
tență țărănească veche, la o 
mitologie azi pierdută, ca aceea 
din nuvelele lui Bănulescu. 
Limbajul este și el vechi, de o 
sonoritate aspră : corastră de 
nevastă, ponoare, chelare. că- 
pistere, obadă, căpăi, tileajă, 
păvrie. aromânesc etc. Invoca
țiile magice trimit, tot așa, la 
eseuri și la o demonologie 
populară, neobișnuit de fecun
dă : lazme ale vîntului care la
tră, potere de strigoi. felurite 
forme de năluci, umbre șuieră
toare. fantasme și duhuri intre 
care mai mare frecventă are, 
in versuri, duhul osem'ntelor, 
acela care duce suflele'^ spre 
noaptea pămtalului. Descântece
le lui Teohar Mihadaș ezită 
între jocuri pur verbale în mar
ginea unor simboluri vechi și 
nota elegiacă, multe dintre ele 
fiind, în realitate, niște bocete 
stilizate.

Remarcabile sint la Teohar

fi.
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Miludaa putere» de ixrre-tia ■ 
rocrea cxxzxalâ a iyncr.«r ee 
trag după eie StaAMta se^e. 
ea _ aere prr<iE’jd
De orii ca s=urw «deraeace d* 
vrlr’c*'-? - lazr^e J5i daa
tircoaie Ptzse-a pLrofzra trei 
oale S< ie ospie cv fierul 
Grea de noapte si de cri 
la once rfciiaiifirt ' 1 Intre 
goale eăpcsrer. Cre—ri pteate
cu puten Făckurare de ■ubodc. 
/ Mîhrviea sb-ti taroaoM* 1 dad 

ploui etrrr! / Rece, ta- 
mâ boinavâ*.

n poet texxrat da eri- 
‘.-.Ci es=? Dos Iade 
S tara» autorul a mai 
seu "ce ru’.eșeri de 
verson r proza. Intre 
c-re srjbstantialA

„Hurmuzul jiuptaîțe*' Dis
părut rra de mu-L Domifiie 
Stanca face parTe generația 
lui Doir.as șt Radu Stan
ca. £ ea S arer:a_ fiind 
foarte tinlr. a arris balade pe 
care le-a pubhcat foarte tirso. 
Sub îngrijirea Scranei Stanca a 
apărut recent o culegere nouA 
Strada rare «re! ka cer. cu ver
suri de înreput (Naa|£le de la 
Bomao, 1IM5) și al:e4e $cr.«e cu 
puțin timp înainte de moartea 
poetului. întîile poeme suit ta 
fapL niște balade in stilul 
Cosbnc. dar cu o ironie re ke 
face agreabile. Este vorba de In- 
timplări cu pețitori diplomați și 
feciori obedient! față de părinți 
puse In versuri cursive, cu o 
morală sănătoasă la urmi. Mo
rala recomandă bunul simț, res
pectul sentimentului, stima față 
de instituția tradițională a fami
liei. începutul acceptabil al.unui 
tînăr versificator crescut in cul
tul Baladelor și Idilelor. Voința 
de modernizare. puternică la 
Doinaș și Radu Stanca. este 
foarte timidă la Dominic Stanca, 
poet delicat, de factură roman
tică, așa cum se vede și din ci
clul Șapte clntece (1974-1978), 
unde melancolia autumnală, 
sentimentul fragilității, priveliș
tea ceții prevestitoare de moar
te revin în versurile sale muzi
cale. de o tonalitate minoră : 
„Se-aude toamna perorind / 
amare scincete’n cuvînt. / bălă- 
bănită-n râmi uscați / grumajt 
de negru’ntretăiați. / / O. vast 
contur ! Natură moartă. I Ce 
fețe palide se poartă 1 / Și 
umbre vechi și neperechi / și 
cîntece de zile vechi ! i Sălbatic 
șir, / prea veșted fum / spre

al W dr <ărâ AS ^2^**

regeaa trarad pe rarastoepAtito de

iar. « «■*■« «a aa-4 pa* ■

p - ol ras sau tfaa

eM k Aram. / spre coci taa

«£ Sa»M «MAteraL Domine 
Ss^harazâ .nteitgent fol- 
e5oroL î= Lărtro (TtII) 
&3K3 este de Htacte. cu o rim- 
bt;L <ocă tartfev! ta slera unei 

melancoîire despre 
Nno'a fiAfiebriQ’ ti trecerea Ine- 
xorafaU ■ vietn. Poemele par 

lujeri fragili prin care 
trece rfaArte străveziu al unei 
r-eiaftore stiiMe : frunze ruginite 
parate de ape. toamne eu brațe 
5» :>.<!■ L am organ tatingerate 
«* tnKe. pnnae. ca pinza de 
pă:*sjen_ de frunzișul unei dis- 
evree suferințe. Ritmul este mal 
alert p imaginația mai liberf în 
UuraroA. unde apare și pri- 
v* lifte» sănboiistă a copacilor 
srtoeteuci.

î^să cicttă cel mal valoros din 
vofco este Strata eare orc! la 
eer. Dominic Stanca renunță la 
versul eartatr! si la imagistica 
tctaponaUL făeind. acum, o 
poese de notație mai viguroasă. 
In kcul simbol uri lor dinainte, 
obosite. In fond, de prea multă 
b: era tură, apare o mitologie ce 
tara din abrervațis (evocarea) 
■nei lumi banale : lumea miru
lui tirg ardelenesc, cu monoto
nia și pitorescul personajelor 
sale. Pălărierul. croitorul, aifo- 
narul. colonelul ta retragere, 
pantofarul, precupeața de altă 
datA tint mitizați și tăgăduiți. 
ironizați, totodată. In niște poe
me ce nu k mai Împiedică de 
gardurile imaginilor frumoase. 
Notația este mai slobodă și jin
dul aleargă mai repede peste 
r.ndurile acestea nostalgice, de 
un umor Înțelegător. Iată un 
fragment din portretul Lăatars- 
lai. scos. aici, de sub zodia 
profetică a lui Go ga. „O tine
rețe. anotimpul meu darnic ! / 
Firul meu de iacint violet ! / 
Pantalonii mei bufanți cu elas
tic ! / Bocancii cu ținte ! Virata 
mea de poet ! / / Acum peste 
inima vechii viori / crește sau 
aeade o simplă movilă / pe care 
se pare că numai eu uneori / 
mai așez singuratic un fir de 
zambilă”.

Impresia mea este că Dominic 
Stanca iși aflase aid un univers 
și un stil propriu, după ce 
căutase să-și asume altele, 
venite din diverse direcții este
tice. Versul este mai plin, me
tafora mai săracă, dar mai con
sistență. poemul este, daca 
putem spune astfel, mal realis
tic, pentru că existența (lumea) 
pe care o evocă trăiește mal viu 
și Sn forme mai variate.

Dintr-un liric al melancoliei 
evanescente (cum îl numește 
Nicolae Balotă in Epilog), Do
minic Sianca devine în Strada 
ce arcă spre cer un poet, poate 
mai puțin subtil, muzical, dar 
mai substanțial pentru că, 
lăsind deoparte perdeaua de fum 
a metaforelor alese, și-a Inven
tat un univers liric mai bogat 
și un stil ce merge mai direct la 
idee. Inegal ca valoare estetică. 
Dominic Stanca este un poet 
ce trebuie readus în generația 
lui literară și așezată pe treapta 
pe care o merită.

Eugen Simion

viata cărților

„Lăuta" 
și „goarna" 

poetului

• Un univers nlicut din state» unor fragile ori fas
tuoase șl orgolioase metamorfoze, o lume ce poartă în ea 
■taburete unor închipuite alchimii vegetale, conturată ca 
un )»c nemărginit și schimbător al fanteziei pune tp fata 
ettitorDor săi poetul Constantin Nlsipeanu și în ultima sa 
carte O lăut* de frunze*). O lume amintind de plnzele Iul 
Arcunboldo (MUnlle) dar șl de „girafele în flăcări” supra
realiste (Făduri de girafe). Deci, universul nu e nou. El 
crittnuă un drum ales cu decenii în urmă. încă de pe vre- 

rtnd poetul Constantin Nisipeanu, numit „saltimbanc” 
de concetățenii săi craiovenl, trecea în Istoria ltd Căllnescu 
drept _un poet adevărat”, ..cu toate Inegalitățile", un fran- 
—vtolent ce ..împrumută tehnica suprarealiștilor, cu- 
tw=^^«in-ae ta visuri ti absurdități tulburătoare”. La Con- 
»Mcm Nlsipeanu flecare poem e o geneză (Geneza, Pău- 
■M, Trent «ie. O geană de umbre). Legile lui impun un 
OaaaTO detibent (Motanul și floarea, O goană de umbre) 
pentru a supune mimestsul fanteziei, invenției șl metamor- 
ftMttor. ^Scrierea sufletească” a ctateculul se ascunde în 
■parele unor povești ti peisaje feerice — unele ca Ia Rous- 
mu-Vameșul (în Jurai său ie poate visa) — unor sce
narii mistificatoare (Leopardul). Sentimentul e deghizat în 
ipeetaccie șl aglomerări de obiecte, în traiectoriile șerpui- 
inare ale imaginarului. Poemul unește imaginile disparate, 
a.Eâwlndu-ae adesea din acele membra disjecta supra- 

din metafore desuete șl. simboluri Imprevizibile. 
A Ituri de frunze, rfuri crizanteme, păduri, mare șl flă
cări. multe „obiecte nepoetice*. Constantin Nlșlpeanu as- 
ralti de acea idee formulată de Novalia că ,,cea mal bună 
ggtwj» este foarte aproape de noi și un obiect obișnuit 
esie. nn arareori, cel mai preferat material al el", idee 
ore. reluată de E'.uard, sună ca o sentință avangardistă : 

Ccstmjtu) unul pahar cu apă este tot așa de minunat ca 
G mirii*. Prezentă în poemele lui Constantin Nlsl-

aroâtft! .ni poetică aseamănă nul cu un cojoc cio- 
>piC loom, spre Izvor) și înlocuiește interdicțiile 

= &.* b»amui'»j cu unele noi, șocant-famillare : „Să
es trefl nlrtodat* > spre seară > printr-o pădure / mîn- 
rlrxS o fesele ’ sau un copan de rață sălbatecă”, precum 

fmoraa poeme O pasăre eludată-
MeaaaMftc» iubitor de calambururi, sentimental șl

irotne. aacunrîndu-ti fața sub masca anecdotei șl a
dtaeurafrr prozaic. Constantin Nlsipeanu e un 

cretEr:>=- doopotroA realității și visului, trupului șl 
km. Pvfitru eL armonia naturii sug erată de sim- 

_*4sMI frunte- e cucerită din secvențele artifi- 
cteM. (•-'■-••Ttriacasee. tăiate de o logică răsturnată șl adesea 

ce ae supune fan teslei și născocirii. Aceste ana- 
—și grvaaaa — să nu ultim că poetul Constantin 
jrssrae»jui a pataXM ta 1»» Cartea eu grimase - își au 

«ar •• tauraae aS unească Ja.ta de frunze* șl 
_.r?oarro de umbre*, armonia ti disonanța, realul și proiec- 
tîie teâ : -Vneocl ml apropii de unele frunze să lm- 

t pzâear pentnx o ehpă teribila goarnă de umbre / 
«ttEtrj că o-a născut ta mine dorința să cint pe ea / o 

eare sâ-ml răstoarne (s_n.) gîndurUe tn oglinzi”

% im.
to

Doina Uricariu

„O liotă de frunae”, Editura

Lirica 
documentară

- A7i
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a Flori de mac eate o carte*) construită tematic de 
către autorul ei. Romulus Cojocaru, pe ideea evocării 
războiului de independență, prin fragmente jurnalistice 
mu memorialistice, ilustrate, flecare în parte, lntr-o ma
nieră oarecum neobișnuită prin didacticismul ei. de un 
comentariu liric. Pe de a parte avem deci dispus tn susul 
paginii citatul de epocă, ales să evoce cele mal diferite 
evenimente cu putință, merg!nd de la eroism la faptul ce 
poate părea cel mal bana! (un poem se dedică celor ,,909 
oca de fasole date de unii dintre locuitorii comunelor 
Onești. Negoieștl. Baia de Sus și Izverna” ca ofrandă 
de război). Iar In continuarea ei. poemul, pur șl simplu, 
dirijat să plasticizeze o stare enunțată prin mijloace pi
torești. Inspirația lirică e deci de natură livrescă dar rea
litatea el se desfășoară altfel, proaspătă, grație unul stil 
oral ce face poate exces de regionalisme („samodtvă”, 
„condrete*. „custură-, „bîune* etc.), la care se adaugă 
din belșug umorul țărănesc. O telegramă de epocă — „Ca- 
prera, 11 noembre 1877. Caro Dunka, noi audiamo superbi

del valoroși noștri fratelli Rumeni, esperlamo nella vlttorîa 
sul barbari. Un saluto din (sic 1) corere a tuttl vostro 
Garibaldi” — este urmată de următorul pandant liric : 
„Cine o fi ăsta, Garibaldi, mă vericule / Zise un telegra
fist altul telegrafist, / Tlnînd telegrama în mină, pe care I 
O înregistrase cu cîteva minute mai înainte. / / O fi un 
român de-al nostru plecat de mic I Prin lume, care și-a 
cam uitat graiul / Că uite cum pocește vorba, / 11 răs
punse telegrafistul pus pe ceartă”. (Secvența XXXVIII)-

Autorul aduce în fața noasirâ informații, cu privire la 
războiul de independență, culese din Arhivele statului șl 
ale primăriei municipiului Drobeta-Turnu Severin, din 
publicațiile Dorobanțul și Romănul, din volume de me
morii semnate de Dr Gh. Sabin, Locot. col. Căplescu, 
St. Georgescu, nume azi obscure, din volumele de Docu
mente ale independenței, sau ediția lui Sextil Pușcariu. 
Douăzeci de scrisori ale lui Moise Grozea din războiul de 
la 1877. Tragicul situațiilor este luat aparent în răspăr, 
într-o manieră care amintește și de volumele de poezie 
regională, în vogă la începutul secolului, dar și de ironia 
aparent prozaică din La lilieci a lui Marin Sorescu. Tragi
comicul acestui serial de război este însă adeseori însoțit 
de decupaje sarcastice sau meditații grave, acestea din 
urmă fiind în general cele mai puțin reușite. Poemele 
sînt cele mal realizate acolo unde autorul pare câ folclo- 
rizează, identlflcîndu-se cu un spirit de Invenție colectiv : 
„Trofeele luate la Plevna suntu : 10 pași, 12a oflclari su
periori, 2000 oficiarl, 36.000 soldați” — „Iată că se face nu
mărătoarea / Cu atenție, gospodărește, de la mic la I Mare 
și lpvers : lo pașale, 128 ofițeri superiori I Și 36.000 de sol
dați, o nimica toată, / Un mizilic, ce mai tura-vura, I Ia, 
aici 36.000 de turculeți. I l Mă, nu mâ )as pînă nu-1 iau i 
De barbă pe sultan și-I trec / Dunărea, aici Ia noi, și-l ( 
Pun după oi cu frate-miu ăla surdu, I Se umflă în pene 
un dorobanț. / Pe nume Tunsu, de prin părțile Oprișo- 
rulut. f / Eu îmi iau o cadînă din harem / De la Irusallm, 
zise un flăcău / Lat în spate cît doi, șl o duc la muma / Și 

xic : asta e muierea mea muică. / I Mă prostule, Irusali- 
mul nu e în Turcia / E In Irusalîm, / Și ce dacă mă, 
deșteptule...” (Secvența XV).

în acest stil din care nu lipsesc, după cum s-a văzut din 
citatele de mal sus, gluma populară, căderile în tonalități 
de un erotism obscur, sint convocate personalități ale 
epocii și evenimentele el cele mal Însemnate. Autorul pare 
a demonstra că gluma e un semn a! seninătății și înțelep
ciunii pe care poporul român nu a pierdut-o niciodată. 
Numai că se pierde din vedere un efect secundar șl deloc 
neglijabil al procedeului : perspectiva banalizării liris
mului.

Dincolo însă de acestea, Flori de mac propune o for
mulă inedită de evocare lirică a istoriei prin documen
tele ei.

Mirela Roznoveanu
*) Romulus Cojoearu : „Flori de mac-, Editura „Scrisul 

românesc”, 1977.

în teritoriul 
poeziei

• Cum debuturile răsunătoare sînt, ulterior, în cazul 
unor poeți, prilej de nostalgică evocare a unor promi
siuni împlinite doar parțial sau chiar deloc. Elena Za- 
rescu prezintă cazul unui debut cuminte — era să spun, 
fericit — („Nordice” — 1971), fapt pentru care a și trecut 
aproape neobservat, pentru ca a doua carte a sa, adău
gind o tăcere de altă factură tăcerii de patru ani de la 
primul volum, („O tăcere adaos”, 19lfi), să o definească 
drept o poetă cu un mod personal de a percepe lumea 
șl de a-șl exprima efortul creator. Era. în această a doua 
carte, un continent subtil, („Ceea ce nimeni nu știe / din 
Solaria vine”), un anume mister pe care numai poezia 
știe să nu-1 divulge, pătrunzîndu-l, fără să-l epuizeze vreo
dată, iubirea. De fapt, acea a doua carte, adevărat debut 
de poet, cred că poate explica apropierea șl mal accen
tuată de simplitate, lntr-o carte numită și ea simplu. 
„Poeme” *) : „Tulburată e rouă si-amurgul acăzlnd I țăr- 
mure. țărmure uitării de sine / cum Doris lumina ro
dește / și-ncăperi cu-arome niciodată știute / în straie 
de purpur e slujnica zilei / și noi, o, nai — În văl uiți tn 
vede rămînem / rotunde planete semnele tainei purtlnd”.

Poemele de aici, deși unele readuc urmele furtunUor de 
sentimente de pe acea misterioasă existență, numită „So
larii”, certifică desprinderea de acest univei*s. o desprin
dere chinuitoare, în care suferința este dulce ca în Emi- 
nesra. Ea «te compensată de cobori re a. ori poate ascen
siunea. tatr-ua nou univers poetic. Dintr-un fel de claus
trare, to ears simbolistica îngreuna comunicarea, desco
perirea unor tonalități noi, a farmecului inefabil al exis
tenței determină înlăturarea oricărei bariere ce ar sta ta 
calea înțelegerii poeziei. Pentru că o poezie îl exprimă 
pe autor ta cele mai discrete resorturi ale sentimentelor șl 
filozofiei sale, tn clipa In care este oferită spre lectură 
ea trebuie să stabilească acea punte de Înțelegere care 
este secretul dăinuirii creației și creatorului, ca nume. 
Spre lauda autorei, acest lucru se petrece cu a doua 
carte, fără concesii. Prin piesele Incluse fn ultima sa 
carte de versuri, Elena Zarescu se află ferm pe teritoriul 
poeziei autentice, ca ta acest exemplu : „Secera legînd 
pelinu i pat de Dunăre mi-i crinu I treeînd paserile 
spinu / pat de Dunâre mi-i crinu. / Inima fn jumătate / 
pe tipsie ceea parte / soarele ne mal desparte / pe tipsie 
ceea parte. / Lasă, doamne, pllnsul plîns / ierbile cres- 
cind în strins / ningere pe necuprins. / lasă plînsul, 
pllnsul nins.- („Clntec pe lntunerec”). Este șl motivul 
pentru care — după opinia mea — poeta ar merita mai 
multă atenție.

Victor Frunză
*) Elena Zarescu : „Poeme-, Editura „Albatros”, 1977.

CARTEA DE DEBUT

Sublimări ale „peizajului“ liric
n „poet a] satului”, In

U
 descendență muntenească 
și oltenească, acaparat de 
peisajul cîmpiilor și dea
lurilor subcarpatice, spe
cific prin aerul lui tare și prin 

miresmele lui aspre, ne apare, la 
prima carie.*) Nicolae Dan Frunti- 
lată. Precum in poeziile de tine
rețe ale lui Zaharia Stan cu. etno
grafi smu! pur al peisajului rural 
este insă trecut ru patetică și lu
cidă ardoare, prin retortele Ima
ginarului, ta așa fel incit înfățișa
re» ultimă a realului este una
fantast mitizantl, înscrisă pe orbita 
veșnicei mișcări a firii : „Fuge un 
plug alb pe cer / cu o femeie le
gată de Ger i lina aerului pe fug 
de nisip Innumără boabele / în 
zodia cumpenei i s-au cununat două 
stele I meteoriți pufoși Îmbracă 
tarba / tlrziu. pe calea singelui / 
moare tin dumnezeu / ta buze, 
negri i-au rămas copiii / ascult ta 
arbori rum ae roade ' ploaia de aur, 
de argint și de aramă. / Seara, bu
nica e un sat / la marginea de sus 
a pămintului”. S-au in această ,^- 
cuarelă- in care viața satului, re
memorată. pare că e surprinsă In
tr-un moment de convulsivă și 
grozavă împietrire, ce-i conferă o 
stranie autonomie cosmicizantă, ca 
și curo s-ar afla In deplină inde
pendență de legea tiranică a 
timpului și a spațiului: „Pădurea 
se scutură de lupi / vracii se-nchid 
in cercuri de alun / pulbere lumina 
lumilor ! urlă din scorburi Trif 
cel Nebun t case zidite pe trupuri 
pustii I fiecare pomenit !ntr-un 
nume / coboară spaimele bătrini- 
lor / peste satul îndoit in rugăciu
ne ' mereu noi ajungem tirzlu /cu 
ochiul prin vorbele moarte / satul 
e piatră albastră / care ne minte 
departe". Condiția realei Izbînzi, 
ta cazul unei asemenea poezii de 
sublimare fantastică a peisajului, 
cel puțin In ce-1 privește pe 
Nicolae Dan Fruntelată, este si 
aceea de a nu amănunți prea mult 
ansamblul, de a nu căuta cu orice

•) Nicolae Dan Frunte lată: „Pu
terea sunetului-. Editura „Scrisul 
românesc", 1977.
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preț efecte de detaliu, dînd astfel 
cale liberă metaforelor dinadins 
căutate, cum se întimplă, de e- 
xemplu, in Balada apei, unde, 
între altele, se vorbește de „cîm- 
piile arse de dor", de „oasele vîntu
lui" care „taie prin pernă", de 
„cîinele-colh“ care „latră-n copite", 
de faptul că „ochii se umflă de 
sete" și că „pămîntul atîrnă de cer 
cu urme-nghețate în pintec“ sau, 
In fine, unde se mai spune că apa 
se „luptă cu fiara de dor / care-i 
cere urlînd într-o rană". O ase
menea exagerată apetență pentru 
asocierile metaforice de o plastici
tate ostentativ apăsată, evident, 
dăunează tocmai sugestivității 
difuze a „desenului", la realizarea 
căreia, neîndoielnic, poetul aspiră.

Trebuie arătat în continuare că 
ta volumul Puterea sunetului, fi
lonul ideatic inculcat peisajului 
liric nu are întotdeauna o atare 
latență, ce iradiază doar prin sine, 
adică fără incidențe cu anumite 
motive poetice determinate de ex
periența istorică, în ordine concret 
biografică. Un întreg ciclu (Peste 
Iaduri de genune) este alcătuit din 
poeme în care peisajul își asumă 
dimensiunea reflecției și a confe
siunii in chip explicit. Este ceea 
ce se Întimplă și în următoarea 
Carte de dragoste, fericit exemplu 
de poezie ce face loc unui organic

proces de contopire a unor lelt- 
motive poetice doar aparent diver
gente: „Iubito, munții sînt iarba 
de piatră / căprioarele sînt furnici 
de aur I cascadele sînt urlete'e 
greierilor / și noi sîntem de mult 
aici / purtlnd in nări rouă albă / în 
singe legănați pe frații mei / ochii 
ne dorm amestecați prin ape / doar 
părul tău a mai rămas din noap
te / amețit cînd mă trezesc în coar
nele lunii / mă privesc în țara asta 
imensă / pină iar mă cunosc / 
aștept gura ta să mă lege / ca un 
drum de toamnă acasă / îngenun
cheat de puterea vinului / sufletul 
neștiut al cîmpiei“.

Prin ce are cu adevărat valoros, 
volumul Puterea sunetului reco
mandă un tînăr poet pe care 
sperăm a-1 urmări cu Interes și în 
viitor. Optimismul nostru e în
dreptățit și de tonalitatea meîanco- 
lic-trubadurescă ce se insinuează în 
poeziile din ultimul ciclu al cărții 
(Cîntăreții aceia frumoși): „Sub 
fruntea lunii curge soare / pe 
drumul nopții-amăgitor I și sînt 
bolnav ca o armată / care s-a 
otrăvit de dor / Atita vis îmi 
umblă trupul / iar oasele sînt 
crengi de vis / dacă mă vrei, 
dărîmă turnul / de somn, in care 
cînt închis / Pribeag să mă gă
sească ziua / acelui semn de leac 
sonor / că sînt bolnav ca o ar
mată / care s-a otrăvit de dor-1. 
(Atita vis îmi umple trupul).

Nicolae Ciobanu
P.S. Tn „Flacăra" (10 nov. a.c.), 

Alex. Ștefănescu se întreabă dacă 
volumul Doina Doicescu și Nelu 
Georgescu de Marian Popa, „merită 
doar recenzia plină de umor, dar 
complet incomprehensivă'*, a sub
semnatului. Sigur că nu. Volumul 
în cauză merită și alte analize cri
tice. Dovadă: articolul semnat de 
Valeriu Cristea, săptămîna trecută, 
în „România literară". Cît despre 
fantastica opinie a lui Alex. Ștefă
nescu, potrivit căreia volumul lui 
Marian Popa ar constitui o „satiră 
glacială, swiftianfi a lipsei de iden
titate", ne abținem de la orice co
mentariu...

I 1



inihai beniuc
________ la 70 de ani_______

(K)euie 
inedite

„Act de conștiință, poezia majoră
va influența întotdeauna conștiința oamenilor"

— Acum, în pragul împlinirii fruman
șei virste a înțelepților, ce smintiri >â«- 
irează Mihai Beniuc despre anii de for
mație ai „flăcăului" care .venise de ir 
Cri șuri" pentru a debuta memorabil. in 
1938, cu volumul de poezii intitulai „€!■- 

i tece de pierzanie** ?

— Debutul in volum e numai in KM, după 
10 ani de la publicarea primelor \rnun in „Bi
letele dc papagal" ale lui Tudor Argbezi. Prunul 
volum definește deja o atitudine fi chiar radi
cale schimbări în felul de exprimare in versus 
Cu această primă carte m-am desprins de one* 
influență secundara și as îndrăzni sâ cred că 
mi-am deschis un drum in literatură- pe care 
nu l-am mai părăsit niciodată. Acest lucru se 
petrece după contactul cu Germania. unde avu
sesem posibilitatea de a mă convinge definitiv 
'de primejdia pe care o reprezenta hitlensmul 
pentru securitatea in trezii lumi. Această ședere 
a fost decisivă pentru întregul fel de a ginrti. 
deși legături cu mișcarea munatoreaacă din iară 
avusesem, ca simpatizant înaintea acestui mo
ment. A fost o limpezire de natură po’-l- o-ideo
logică. într-o țară în care comunismul |i fascis
mul constituiau două realități in totală adver
sitate. Un eveniment cu adinei rezonanțe in con
știință a fost, in această perioadă, procesul Iu* 
Dimitrov de la Leipzig, prin admirabila ți dra
matica pledoarie Împotriva fascismului în ge
neral și a lui Goring in special. La întoarce 
in țară, apele te deipărtiaeră iar opqimea mea 
a fost definitivă. In KM pârtiapam la mișca
rea m unei t oreaacă in caii tale de membru de 
partid. în formarea gindiru poetice si a ano
dinii mele (un scriitor nu se definește doar pnn- 
tr-o tehnică ci mai ales pnntr-o atitudine), im
portante au fost legăturile spirituale cu btera- 
1 uri le care m-au influențat- Cea sovietică, cu 
Maiakcvski. cea maghiară, prin Ady Endr fi 
Joszef Attila, șt bineînțeles, cu poezia româ
nească, legată de Ideile revoluționare ale tim
pului : Goga, din perioada ..Luceafărulu_ » .1
Maiorescu refuza menționarea numelui său prin
tre colaboratorii renalei). ți Arco Cotnc din 
prima fază de creație, de care s-a lepădat ia 
urma contactului eu ideologia -Gindiru". A venit 
apoi. 1038. cu ..Cinteeeie de pierzanie", ca expre
sie poetică a unei atitudini conștient asumate.

— Intr-on .Cavini isaioie" la raiaal 
de eseari .Fania militantă" scriați : Jj* 
t erai ora ține pa>nl r» i atari a si rea de 
mare calitate • depășește ea as cap de 
cal. A fcrtt așa de ci nd lamei și ița va 
răminea". Caracterul tranșant al afirma
ției se bazează, desigur, și pe experiența 
propriei poezii, exemplu excelent pentru 
sublinierea relației strlnse cu isteria. Care 
este așadar natura raportului dintre is
torie și poezie și ce consecințe are in pla
nul creației artistice ?

—* Poezia, pentru mine, este un act de con
știință. A nega capacitatea conștiinței de pro
iecție în viitor, ar fi o nerecunaașfcere a unuia 
dintre rosturile fundamentale ale poeziei. Act de 
conștiință, poezia majoră va influența, la rin- 
dul ei, Întotdeauna, conștiința oamenilor, oferin- 
du-i Întruchiparea unei imagini a lumii, cu va
loare profetică. Petofî, prevărindu-si moartea 
într-una din celebrele rapsodii, se vede etri O 
pe cimpul de bătaie dar are viziunea popoarelor 
luptind sub lozinca ..Libertatea lumii". Se recu
noaște aici o caracteristică a întregulm an 41 
și a spiritului vizionar al lui Bălcescu. Poezia nu 
respectă cu strictețe evenimentul istoric a doar 
îl potențează, 11 proiectează simbolic. Hugo cu
noștea acest drept al poeziei de a nu se con

Forța poeziei
/k ncă din cartea sa de debut (CIutere de 
1 pierzanie, 1938), Mibai Beniuc aduce in 

peisajul poeziei românești o voce dis
tinctă. O subtilă observație al ui Octav 
Suluțiu referitoare la acest volum se- 

siza faptul că Beniuc este ..mai mult poet decit 
artist", invocind patosul spontan cu care poetul 
înainta spre confluența cu idealul comun, tinzind 
să treacă peste amănuntele artizanale, pășind Ve
hement spre un viitor prezis și dorit cu ardoare. 
Mai mult decit prin arta sa, Beniuc convinge 
prin existența poetică pe care o proclamă. Poe
tul este pătruns de durerile neamului său.

Interesantă este și expresia îndoielii (mărturie 
a sincerității), care însoțește contopirea cu sen
timentele și aspirațiile celor mulți. Pornit să cin- 
te un ideal unanim de dreptate socială, Beniuc 
se întreabă, la un moment dat, dacă nu cumva 
vocația sa era- totuși aceea a poetului tradițional, 
obsedat de propriile trăiri. Este semnificativă din 
acest punct, de vedere poezia intitulată Cu frân
te» răzimaiă-n cer : „Cred citeodată că mâ-nșcl, 
/ Că toate nu-s decit un vis // Dar să mă-ntorc 
nu mai e chip. / Vin dindărăt urmașii mulți. 1 
Setoși, flăminzi. bolnavi, desculți / Prin aștepta
rea de nisip". Este sugerată astfel sursa extra- 
individuală a poeziei.

Alături dc dimensiunea polemică a revoltei, 
poezia din prima perioadă de creație a lui Be
niuc cunoaște și accente elegiace, a căror fntîl — 
nire cu vibrația patriotică este frecventă, ca, de 
pildă, in Despărțire de o garoafă roșie, patetică 
expresie a despărțirii de patrie : „Sărut cu buze 
arse huma Din care tu sorbit-ai singe. / In pri
begie plec de-acuma — / Garoafă roșie nu plin- 
ge. // Mi-oi aduna-n desagi amarul, / Toiag din 
gardul vechi mi-oi fringe, / Și-n urmă voi lăsa 
hotarul — / Garoafă roșie, nu plinge ! 7 Străinul 
va veni-n grădină I Și toate florile le-o stringe 
/ Buchet, pe masa lui străină — / Garoafă roșie, 
nu plinge !“ Este una dintre poeziile cele mai re
prezentative ale lui Beniuc.

întilnim și poezii vaticinare, in care lamenta
ția este înlocuită de tonuri mai robuste. în Aicea 
printre ardeleni poetul intră in rezonanță cu du
rerile țării șl prezice un viitor de răzbunare îm
potriva nedreptăților sociale : „Aicea printre ar
deleni, mă simt acasă / în fiecare văd un ne
pot de-al lui Horea, de-al lui lancu / Ah ! ce s-or 
mișca-ntr-o zi Munții Apuseni, I Ce s-or urni 
din loc, ca uriașii 1"

După Eliberare poetul trece printr-o scurtă e- 
tapă de tranziție (ce exprimă dificultatea practi
că a adoptării unei noi arte poetice), pentru ca 
la scurt timp si dea la iveală numeroase volume 
in care noile realități politice și sociale ale țării 
sint cintate cu dăruire. în poezii închinate pa
triei învingătoare. Partidului Comunist Român, 
Benitlc se emoționează în fața împlinirii unor 
deziderate seculare ale poporului. Poeziile aces
tei etape de creație pot fi împărțite în trei mari 
categorii : arie poetice, în care este elogiată ipos
taza de rapsod al vremurilor noi, cronici lirice 
ale evenimentelor contemporane, ce concretizea
ză un „lirism narativ" și, în al treilea rind, — 
cum observă V. Fanache — poezii de factură 
rapsodică, derivate din aluviunile memoriei.

țntre aceste trei ipostaze există raporturi de 
complementaritate. în ansamblul său, poezia lui 
Beniuc este străbătută de cîteva linii de forță

forma ru exactitate detalmhc xsconc. a ^sntu- 
hir Vartxnd despre Trpe* m „Legenda secere
lor". ii numefte _boy*rd* La otrectxa Sfceoca- 
tătri el răspunde : *e chv. Otnaad C
restera". „Chivără roșie* em potzxa ra c»xe
ur. personaj sigur ic one. Faptul acesta araeta- 
jeazâ poezia. _Ca_/ăra ro»e‘ dei^ne 
spintx.'hxi revoiuțjc=iar care nu poale fi reprimat. 
Dar, peshru a da exemple xhzsire. rjci faimosoa > 
poef-y borr.crier. nitt -Drviua Cooethe*. tuc.

nu re^jectă adevărul istoric VirgLh'j 
explică originea romani loc prin Afro&ta care ar 
fi fost marna lin Enea ’ Pufin adevăr trionc 
axz. dar ce frumos ade-ț-ăru! poetic al oațtcru 
unui popor din Iubire ’ In istorie pop opera, cu 
condiția ea ideile să dmnă întruchipări Sen- 
ptul atac al temei nu dă ruri un rezultat. Via
bilitatea spirituală este dată de valoarea întru
chipării artistice. Eminescu nu este poet mare 
in ..Scrisoarea a IlI-a" pentru că evocă un epi
sod istoric ci pentru că. pornind de aici, con
struiește imaginea definitorie pentru atitudipea 
spirituală a unui popor. Cunoașterea spațiului 
românesc, a timpului istoric și mai cu see.ua 
a limbii, reprezintă soclul durabil pe care sg 
înalță statuia marii poezii.

unificatoare. Metafora ..mărului de lingă drum" 
este un nucleu, ale cărui iradia ții ae sunt și in 
poezii aflate in aparență pe orbite foarte înde
părtau. Este o metaforă a contopirii : „Sint măr 
de lingă drum șî fără gard. mine-n ramuri
poame roșii ard. Drume'ule, să iei fără sfială.

Că n-ai să dai la nimeni socoteală. / Iar dacă 
vrei s-aduci cuiva mulțam, / Adu-1 țarinii ce 
sub mine-o am". Forța lirică se nutrește din sen
timentul poetului că trecerea spre o ipostază ce 
depășește individualitatea este nu numai o solu
ție rezonabilă șî demnă de vremurile noi, ci și o 
rezolvare existențială, ale cărei rădăcini se află 
in ad incuri le insondabile ale personalității.

Numeroase poezii exprimă, astfel, o autentică 
pendulare intre ipostaza individuală și aceea care 
exprimă sufletul unanim. Un aer elegiac plutește 
pe deasupra ansamblului creației lui Beniuc. EI 
nu derivă insă numai din motivele tradiționale 
(iubirea pierdută, tinerețea ce trece, timpul care 
se prăbușește in mod inexorabil), ci și din sen
timentul contradictoriu al dizolvării personalită
ții poetului in marea colectivității. Că acest sen
timent este intr-adevăr contradictoriu și deci au
tentic, ireductibil Ia o serie de formule, o dove
desc înseși poeziile in care Beniuc exprimă una 
dintre obsesiile sale lirice : posibilitatea orgo
lioasă a poeziei de a ..infringe" și de a asimila 
lumea obiectivă a faptelor reale, aflate dincolo 
de cuvintul poetic. Afirmațiile „egocentriste" se 
cuvine a fi atjte ca semne ale imposibilității de 
a rămine un suflet-unicat, ca mărturisiri pnn 
„exagerare". Multe poeme de celebrare sint toc
mai rodul unei tensiuni infrinte. Eliberat de sen
zația vertiginoasă a apartenenței simultane la 
două registre de sensibilitate, ușurat parcă, poe
tul cintă cu simplitate un prezent al împlinirilor: 
„Străbună vatră ! focul tău cel viu / II port în 
suflet oriunde m-aș duce, / Și sfînt imi e ca 
steagul purpuriu/ Ce-n drumul nostru tot mai 
sus străluce" (Steaua noastră).

Chiar și in ultimele sale volume, Beniuc păs
trează Insă ceva din tribulațiile specifice ale 
poeziei sale. în Cintecul ce ție se cuvine (din 
volumul Turn de veghe, 1972) poetul se mai în
doiește de posibilitățile sale de a fi o voce din 
care s-au estompat, pină la dispariție, accentele 
individuale. Poemul închinat țârii apare sub for
ma unui dubiu în legătură cu posibilitățile poe
ziei : „Cintecul ce ție se cuvine / Oare să-1 ros
tească poate cine ? / M-am gindit și nu știu nici 
eu bine

Un alt aspect de ansamblu este dat de relația 
subiectiv-obiectiv, la care neram referit în mod 
parțial mai sus. In conștiința poetului realitatea 
socială tinde să dețină o netă preeminență asupra 
celei subiective. încrederea în forța poeziei (unul 
dintre straturile adinei ale liricii lui Beniuc) tre
buie înțeleasă în raport cu acest, adevăr. Vocea 
poetului din multe poeme scrise la persoana in- 
tîi pare a depune, intr-adevăr, mărturie asupra 
unui „egocentrism liric". Ansamblul creației pro
bează, însă, că, deși aparent conturează obsesiv 
continentul inefabil al sinelui, poezia țintește 
mai ales realitatea obiectivă și evenimentele din 
care aceasta este formată. Iată, de pildă, cîteva 
versuri din poezia intitulată Inima b&trinului 
Vezuv : „Alții s-ar înălța cu strălucire / Din al 
vremii frămintat vulcan / Ca un fum de sus, u-

— Aurul s dacă n-a fost încă dezgropat nu 
esăe mai puun aur. StncrorixanuJ vaimCcsi a-r-d 
<mH Dar comori ie încă rdr opărit t. <±oaur bă
nuite. răzrm totuși canari, de rare sțxrrrul nos
tru se poate prevala aricind. ProCocror.isrr.LLL asa 
cun ii înțeleg eu. sp propune să dezgbioace 
valorile noastre autentice, care sint echivalente 
vu oricare altețe. fără a ne suspecta de simpla 
pastișă. Modelele marilor nogrri sernsen tiu se 
găsesc tn afara granițelor ci in adine» cunoaș
tere a -auflendui poporului, izvorul nesecat al 
artei. In ceea ce ne privește, la crearea alchi
mic-artiști că a valorilor, ne Îndreptăm extrem 
de des către creația populară. ..Fit-FnancM din 
lacrimă- nu are modei direct in basmele popu
lare dar fără el nu ar fi fost porihd. Coatouc 
a pocni de la motive folclorice. măJțmdn-!r etic 
k estetic, in ceăe mai frumoase poezii sale saie_

Revetdac! la protaeraoima. problema pe care 
o ntfică nu ‘rste cea a umietățn m tnrp. î« crea- 

ha Ezrînr-v-a «e pot descoperi muhe rem:- 
rjis&jițc ehz poezia germană, dar na p**—- 3
reductibilă la ea. o drpășrge CaragLaW este 
Qupa imne anul dintre cei mai "*>n smiton ai 
hm. Punerea în relație a „Scnsaru pMrdme" 
cu -Reworul" ha Gogol (pe care probabil că a 
cunoacm-oț na ecte Qiâdecvm ia dezavamajul

șor, subțire, / Numai eu m-oi stinge an de an 
(...) Liniște-i, tficere_i. e și pace / Și e nea pe 
creștetul pleșuv / Insă-n miezul muntelui mai 
zace / Inima bătrinului Vezuv !“. „Inima bătrâ
nului Vezuv", despre care poetul spune că este 
încă vie, reprezintă tocmai tendința caracteris
tică a poeziei lui Beniuc de a se integra în rea
litate, de a-i capta evenimentele, de a deveni 
ea însăși un eveniment, parttcipînd la modifica
rea lumii. De aici și imensul număr de versuri 
scrise de către poet : o aspirație irezistibilă dic
tează un neîntrerupt avans al poeziei spre rea
litatea obiectivă. Acest efort cantitativ, specific 
poeziei lui Beniuc, țintește echivalarea infinității 

lui Caragiale. La Weimar există toate varian
tele lui Faust" de dinaintea Iui Goethe. Dar 
..Faust“-ul lui Goethe este unic, este, „non plus 
ultra". Protocronismul trebuie să descopere acest 
„non plus ultra", acolo unde există și să-1 afir
me cu glas tare.

— Opera dumneavoastră exprimă cu 
claritate o artă poetica deplin angajată 
ideologic, formulind cu mindrie crezul de 
poet comunist. Care ar fi trăsăturile esen
țiale din portretul unui poet comunist ?

— Nu trebuie spuse prea multe cuvinte. Din 
actuala viață socială, umanismul socialist și 
dreptatea socială, nu limitată ci extinsă în 
întreaga lume. Cei care imi citesc poeziile vor 
observa cit de des revine cuvîntul „dreptate". 
Nu se putea altfel. Pentru mine liberthtea se 
subordonează dreptății, care o dirijează, o im
pune.

— Bogata dumneavoastră experiență 
artistică și de viață, precum și generozi
tatea sfaturilor date confraților, imi su
gerează armăioarea întrebare : Care sint 
drumurile afirmării unui tinăr poet ?

— Sint la virata la care ar trebui să știu răs
punsul. E greu insă să înveți pe alții. Mai ușor 
e să recunoști la altul ceea ce tu știi. Greuta
tea vine din faptul că In tinerețe nu prea pri
mești sfaturi, fiind convins că poți tu singur. 
Alții, nu le refuză, dar nici nu le receptează 
De ri trebuie să te ferești. Singura recoman
dare pe care mi-aș permite s-o fac, este îndem
nai M răbdare. Daca odată te-a tulburat ceva 
și n-aî izbutit să duri versul pină la capăt, lasă 
«-nrire*"»*le să ae aaeae in adincul ființei tale. 
Se va intimpia. mai devreme sau mai tlrziu. 
ceea re SiendhaJ spunea despre creanga arun
cată in mineie de la Salzburg, devenită cristal 
pur. Pacienta de a aștepta cristalizarea ramu- 
m ! Poate că este nevoie de cei nouă ani de 
rare vorbea Hor»țiu. Poate ajung doar opt In 
ftimță am dracoperit lucruri pe care le greși- 
•em ca 3t de ani in urma. Adievărul este că Ia 
fiecare poet rare-și merită numele poți detecta 
incă de începui toi sunet personal, indicind po- 
dbtbtatea de a mer* pe o potecă neumblată. 
Este momentul dnd un sfat sincer te poate 
aiua. să nu te rătăcești, să-ți găsești drumul 
cel axare.

— Ce protrete literare, aflate pe mau 
Ae kaera a paesalai. drama!argalni, eseil- 
laiuL astăzi sepcaageuar. rial mal aproa
pe de uoiara hâlrinairi Vet»»" •

— La Editura JEmmenca" am predat deja un 
noa volum de versuri. Pentru aceeași editură 
sena o carte de evocări bierare despre scriitori 
români p străini, prezentind relațiile mele di
recte cu et Pregătesc volumul 8 din .^crieri" 
— care va cuprinde proza — și o carte despre 
evoluția fenomenului literar românesc din 1940 
p-nl la zi. S* in sfîrsit. ceea ce mă doare si mă 
obsedează, drama lui Horea, căreia ii va pre- 
merge o carte din preziua răscoalei, cu titlul : 
—Ajun de răscoală", gata, minus un capitol de 
încheiere.

In danemni «ilnteL Incret In .Tratatul de 
nntezl a pnbol. iei- B ia o alt* lucrare de 
paalaoioCM animala

— Stâaale i aaratre permiteU-mi e* In 
nanele redări i reviztei .LaaeeaMrul- U 
’4 nrei Tiau lănci. <i»4l«u al răgazul 
■eeesar impliririi laturor proiectelor.

Valentin F. Mihăescu

de aspecte ale realității extralingvistice. Modul 
concret in care această tentativă are loc este a- 
desea aceia al elogierii unei alcătuiri sociale per
fecte, ideale. Aspectul acesta poate fi întrezărit 
și în poeziile ce acuză ; aici este, de asemenea, 
presimțit un viitor corectiv, ce va veni în cele 
din urmă, pentru a vindeca toate rănile și pen
tru n îndeplini toate aspirațiile. Pornită de la 
evenimentele obiective, poezia se întoarce ast
fel printre ele. în chip de act esențial, ce parti
cipă la perfecționarea lumii.

Voicu Bugariu

De veghe
Tu plopule nu dormi ? întreabă teiul, 
Că mie-mi este somn de stau să pic.
— Eu mai veghez, răspunde galben, plopul, 
Dormi liniștit, că nu va fi nimic.

Vulcanii
Stăm pe vulcanii stinși ce dormitează 
E poate somnul lor de după*amiază 
Ce cade intre prelungite ere 
Ca să recapete din nou putere.

Din cînd in cind se zgilțiie prin somn 
Așa cum fac și oamenii cind dorm 
Și-i face să tresară vr-un coșmar. 
De-a nu fi izbucnit numa-n zadar.

Iar citeodată iarăși se deșteaptă 
Să-i pună vieții temelie dreaptă.

Un trunchi bătrîn
Nu pot s-afirm, dar nici nu pot să neg 
Că-s dac, roman, cuman ori peceneg, 
Nici că strămoși am in gorgane scite 
Ori in movile*n țărnă prăbușite — 
Sint cine sint și-atita cit am fapt, 
Nimic prin vicleșug, prin furt ori rapt, 
Și nu prea mult, să mi se dea renume 
Ca sâ stirneascâ vilvâ mare-n lume. 
Acesta sint, un biet Mihai Beniuc, 
Un unul singur, ca-ntr-o curte-un nuc 
Ce n-a putut, crescind, sâ nu aducă 
în juru-î umbră și belșug de nucă.
Dar nucii oare cum să stai să-i numeri 
Nici munții care eeru-l țin pe umeri I 
Pe nuci ii scuturi, munții-i mai numești, 
Ca-n pribegie să nu rătăcești : 
Ceahlău, Pietrosu, Surul ori Vlădeasa 
Ei nici nu știu numirea lor, frumoasa. 
Eu știu că am un nume : Mi s-a dat 
Fâr' să mâ-ntrebe cind m-au botezat. 
De ce l-oi fi cărat din sat departe f 
Aveam un loc acolo după moarte. 
Aicea-s trunchi ades izbit de bardă, 
Menit cind mă doboară sâ mă ardă. 
Măcar de-ar încălzi pe cei săraci. 
Cărora — ai vrut căldură sâ le faci 
Pe vatră iarna și sâ coacă pine 
Și-ncredere sâ aibâ-n azi și-n mine. 
Un trunchi bâtrin de vreme răsucit 
Slind singuratic pe-un ponor tirșit 
$i nourii și fulgerele-l uită — 
O buhă dintr-o buturâ se uită.

Numai cu credința...
Am văzut cu ochii nu o data 
Moartea-n fațâ stindu-mi ingimfatâ 
Și cu noaptea veșnicâ-n orbite, — 
Un schelet de oase-ngălbenite.

S-a mirat că nu am pic de teama 
Inima sâ mi-o deschid la vamâ 
Și că n-am pe-ascuns nimic de dus 
Către lumea celor ce-au apus.

M-a trimis crezînd câ va s-adun 
Pămintesc pe seamă-mi lucru bun. 
Dar in viață eu am dat conținu, 
Pinea, visul, singele și vinul.

Și din nou la poarta nemuririi 
Am venit cu coarda ruptâ-a lirei, 
Fâr1 vr-un gram de aur stors de vlagă 
Numai cu credința mea intreagâ 
Fațâ de a țârii vatrâ dragă,

Cîntec de jar
M-am socotit în drept a spune 
Cite sint rele, cite-ar fi bune, 
Bine-nțeles pe sama cui 
Nu e stâpin pe munca lui.

Se pare c-am avut dreptate. 
Drept care prin străinătate 
Și chiar la noi mă-njurâ mulți 
Ce-i drept nu dintre cei desculți.

E drept câ-n treburile noastre 
Nu ne conducem după astre, 
Acolo-s calcule exacte, 
Noi mai greșim in fapt și-n acte.

Așa și Doja bunăoară 
Fu pus pe tron de foc și parâ, 
Cu roata Horea sfărimat, 
Iar Tudor intr-un puț’necat.

Cit despre lancu, tristu-i cint 
Din fluer, risipit pe vint, 
Și azi nepoții i-l mai poartă 
Cu straiță din poartâ-n poartă.

Eu însă l-am schimbat in jar 
Să arză-n veacul proletar, 
Să dea căldură și de toate — 
Și pare c-am avut dreptate.

Statuie
Ca o statuie de cărbune, gol, 
Stăteai in abataj adine sub sol 
Și-n jurul tău creșteau troian cărbunii 
De tine smulși din pintecul genunii 
De neagră beznă, aprige miner, 
in hruba ta cu peatră-n loc de cer.

Și am văzut in ochii tăi lumina 
Ce ne-ncâlzește casa și uzina 
Și-am întrebat, de nu cumva dobori 
Din pieptul tâu cârbunii-ncâlzitori î 
Dar tu zimbeai cu mina pe cazma, 
Iar malul de-ntuneric se dărma.

Scurtă biografie
N-am fost idol, n-am fost mit 
Om de rind eu m-am numit 
Și-am rămas un om de rind 
Azi in pragul spre mormint. 
M-au făcut ce le-a plăcut 
Pentru vini ce n-am avut 
Și mi-au dat virtos la cap 
Ca ispășitorul țap.
Nu mâ-ntreb cine-a dat greș, 
Și eu insumi spunu-mi : Ieși I 
Nu-mi doresc nicio prebendă, 
Dar cind o fi dat sâ pier 
Sub acest valahic cer 
Totuși voi intra-n legendâ.

5.11.1977
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Carte poștală ilustrată
— lui Dan Verona —

Peste dealuri, la Luncani, 
se zăresc venind țărani 
apăsați de drum ți ani.

Carele trase de cai 
spun de*un gind pe care-l ai 
sâ-ți clădești casă in rai.

Dincoace spre Grigoreni, 
iarna-i lungă, cu troieni, 
și părinți albiți de vremi.

A căzut frunza de fag, 
cel mai mic e azi moșneag 
și numără stele in prag.

Am pierdut din dobitooce 
am dat foc la iarmaroace 
ne-am țesut din vint cojoace.

Visul care n-a fost vis 
a rămas in hronici scris 
ca un pui de cerb ucis.

Peste provill cad goldone, 
să le ducă m ghiozdane 
frații tăi de cruce. Dane-.

Fantezie
în noiembrie
A legat fluvial ca o sfoară de cinepâ 
și ba trei mai către cosă, zice bâtrinui, 
a trecut o rcauwâ pne gradina de legume, 
celeilalte i-a dat dnamd să iboore 
dincolo peste dumbrava cu sâkii, a odus 
un melc albasow, moi rke bâtrinui, pe caie 
l-a numit paznic of grădinii, iți las ție 
toate acestea ie grifă pină la iarnă 
eu merg cu unete treburi importante 
in orașul de pecie bărci. A săpat un canal 
în văzduhul de deasupra casei 
prin care să poată observa mai lesne 
rotația unutiwipiaiioi, pe acesta l-a lăsat 
in custodia ume gre«er rămas orfan de părinți. 
Apei și-a eroii o câmase die frunze de dafin, 
pantofi dm piele do bivoliță, cunună 
de nu-mă-ui to, pent™ co mfreg ^nutid 
să-i acorde u dmirotift

După aceea și-a ^tanO că mai ore 
ceva do edăeget te ImOna ai 
că n-a finrsal tenta do vapdă 
cu caro vo participe Io o «xporitte 
și s-a epacM să desâvirsească oceti? 

treburi.
in rest, simt că intotreic, mai zice 

babwtuL

Poezia
$i poena-i un țteta 
pe care greu fl moi obngi 
mai mult pe jos și ora toad 
drumul în șarpe prins m chingi

Și poezia-i o avere 
țesută-n zarea Nimănui 
pirați din umbră vor mei cero 
cuvinte vămi pentru statal

Și poezia este trudă 
cum sint atitea-n univers 
poeții din vechimi asudă 
pentru lumina unui vers

Printre științe, printre arte 
destinul singur ni se curmă 
o, vanități, patimi deșarte, 
dați poezia mai la iernă I—

»77,

tineri prozatori j

adrian 
costache

paradisul
ind Lică se oprise la clțiva metri de 
poarta fabricii, primul lucru pe care-l 
văzuse fusese nea Pavel, portarul, și 
apoi, deasupra, firma lor frumoasă, zi
cea Ier. inel uzi ndu-se și pe sine in 

ceilalți, dar fără să-și dea seama de asta. Se 
oprise pentru că Încă nu știa ce voia ducindu-se 
ta-i vadă pe ei, foștii lui tovarăși de muncă, 
colegii de profesională, ce voia in afară de... 
-Ce mai faceți, voi, măi figurilor, cum vă mer- 

faci 
față 

ge. him’L Vă faceți norma?*... și... „Ce 
meștere?- dacă Mancaș ar fi fost și el de 
•au numai prin apropiere...

De altceva Lică nu ae simțea In stare. po-
vestea cu peștele nu mai era pentru ei, cu 
pestele care ae voise liber. Ln paradis, și care 
miri». nu se tăcea să le-o mai spună, deve
nise doar un fapt divers, sau un fapt personal, 
dacă voia el neapărat, dacă ținea cu orice preț. 
Si atuna’L Atunci in loc de motivele care-l 
minaseră spre poarta Elecirotebnicdi. se gindise 
la ceea ce ae intim plase cu săptămini in urmă, 
la ceea ce Însemna trecut — lata era neobiș
nuit de dar. fiindcă se intim plase, trecutul— tre
cuse. avusese loc. in vreme ee viitorul—

—D redea parcă pe Manca? la pauza de prinz 
cbemindu-l și ricindu-i— -Măi. băiete!** și 
apoi— pauză, și iar_ băiete_ cum e, mi,
însurat, him?!-— da Lică văzuse că nu asta 
raise ta spună meșterul, ta-1 întrebe— Și de 
aceea așteptase. Și pe urmă Man caș iar: ..mă, 
băiete, tu ai acum nevoie de niște bani in plus... 
ești abia căsătorit și noi- „ Se încurcase iar de 
parcă nu știa lecția, nu și-o învățase... „Ei bine, 
-se hotărise dintr-o dată.... avem nevoie de-o 
echipă bună care să se ducă la Făurei, au ăia 
ttttio niște mașini străine și nu prea le dau 
de cap—. de un electrician-bobinator care să 
viseze meserie’-— Și iar pauză... „Și ce adică 
meștere, zisese Lică. eu sint cumva ăla mai 
bun. _asta vrei să spui?!**.„ „Păi, drept să spun, 
se bucurase maistrul, ești, da“... „Da ce meș
tere?!-— zimbi&e el ca și cum l-ar fi prins pe 
bătrin la strimtoare. „Ho, mă, nu te bucura, 
i-o retezase maistrul, nu e ce crezi tu. nu e-n 
capul meu ce e-n capul tău, -.că te știu acum 
cum iți tot merge mintea aia de oaie creață și 
zici: ..ăștia ieri m-au chemat la inginer și m-au 
muștruluit și acuma mă scot cel mai bun de
al ci. S-o creadă ei... nu? așa zici-, se întrerup- 
aese meșterul, așa-țl trece prin cap, parcă te- 
aud: „vor să-mi facă bucata, să mă dea afară, 
cine știe ce urmăresc!"—

Lică zimbise iasă in același fel, neschimbat, 
care spunea că el nu credea o iotă din spu
sele maistrului... că adică numai in capul lui 
erau acele gînduri, —da cum de știa meșterul 
așa de bine ce era în capul lui, aproape cuvint 
cu cuvint?!... Și pe urmă el, Lică, o să refuze, 
sigur, c-o să refuze, nu poate pleca o lună la 
Fâurei, acuma de-abia căsătorit (două luni 
doar)— iar ei atit așteptau, inginerul ar fi fost 
chiar mulțumit să audă asta,... „nu vrea, deci!“, 
și să-și frece mulțumit mîinile (dacă făcea așa 
ceva cind era mulțumit, căci Lică nu prea fu
sese atent la felul cum reacționa inginerul^ de 
obicei).

.Nu te prosti, mă!- i-o retezase iar scurt 
Maneta^* -O lur.ă nu e foc. e. vorba de ciștigul 
tău, de prestigiul nostru... Nu putem trimite 
pe oricine!-—

..Lasă, lata! zisese Lică, dind din cap Intr-un 
anume fel care spulbera orice iluzie maistrului.

_Mă. dac-ai fi băiatul meu. ți-aș trage o 
mamă de bătaie— tu nu Înțelegi odată că in
ginerul n-are nimic cu tine, cu nici unul, da 
trebuie să vă Încadrați și voi odată in program, 
in disciplina asta muncitorească, să înțelegeți 
ce-i aia disciplină, nu ca la școală, că și cu asta 
ae face producție nu numai cu calificarea!**...

Și Mancaș mai vorbise așa un timp, părea 
sincer, ii vorbea chiar ca un părinte, sau voia 
aă dea impresia asta, se străduia și ieșea des
tul de bine, dar Lică il ascultase doar așa ca 
ta re afle in treabă— El își continuase gindu- 
rile lui mai departe... „i-am spus și lui Sandu 
(Sandu era cumnată-su și avea o funcție pe 
undeva), —i-am spus șl lui că eu cu ăștia nu 
mă Împac, m-au luat la ochi și orice aș face... 
ce dacă am lipsit o zi?!— $i figura cu Făureiul 
e numai așa un fel de praf in ochii ălorlalți, 
ta-i fraierească pe ei— nu pe mine... Da la 
Făurei n-o să mă duc— uite așa, n-o să vadă 
ei asta!- iși spusese Lică mai sigur pe el ca 
niciodată.

—Seara ae uitase iar la peștele acela mare 
care-i plăcea la nebunie, era un Carassius aura
tus Linne. mare, cel mai mare pește din tot 
acvariu] și descoperise deodată de ce-i plăcea 
așa de mult peștele acela, care-i erau motivele 
adinei, neclare pină atunci, de cămine a fasci
nat In fața lui— Cu ochii tai telescopici și cu 
coada ciudată ca o cometă ce brăzda cerul și 
care-i dădea tm aer exotic ce amintea de Chi
na. țara sa de origine, el zvicnea din cind în 

cind In sus sau se repezea către peretele acva- 
riului, evitind ciocnirea in ultima clipă, ...sărea 
de parcă ar fi vrut ta scape, minat de instinc
tul lui ancestral și de nostalgia lui pentru flu
viile in care se oglindiseră chipurile strămoși
lor lui. Zvicnirile sale rare li apăreau lui Lică, 
așa cum ședea pe fotoliu in fața acvariului sub 
semnul acelei oboseli ciudate care-l toropise, 
ca o încercare de a scăpa de toate inerțiile, de 
toate falsurile, de toate cercurile, șl asta părea 
Încercarea cea mai dificilă din viața lui de Ca- 
rassius auratus Linne... Peștele visa astfel Pa
radisul, paradisul absolut, acolo unde el să poa
tă ta se scalde in apele roșii și galbene ale flu
viilor in care clipocea Încă umbra celor ce fu
seseră Înaintea lui—

Șezuse acolo In fața acvariului, fascinat de 
mișcările peștelui intrind. parcă el Însuși în ac
variu, simțindu-se ca intr-un acvariu, imbră- 
cind pielea peștelui, ca și cum ar fi putut să 
facă asta, și re icnind la fel ca și el, și vis ind 
ai el un paradis in care el cobora dintr-o mași
nă luxoasă, străină, cu geantă diplomat în mină, 
cu un costum ultraelegant.

Peștele se zbătuse toată seara, iar Lică îl tot 
privise amintindu-și uneori și de discuția cu 
maistrul, dar numai așa ca niște secvențe, ce 
erau imediat schimbate, Înlocuite, eliminate, 
pină în final descoperise de ce-i plăcuse atit 
de mult peștele— „îmi place acest pește!-, mur
murase el, era un pește magnific, fără egal, Ma-
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rele Pește, un Premiant, așa cum fusese și el in 
școală, un pește cum nu se mai găsea in nici 
un acvariu...

...Pe urmă se Întîmplase că a doua zi întîr- 
ziase de la serviciu, și apoi nu ae mal dusese 
deloc, dăduse doar telefon... „sint bolnav, dar 
n-am certificat!" le zisese el, satisfăcut mai ales 
pentru ceea ce conținea ultima parte, ...și chiar 
zăcuse în pat pină la vreo zece, după care se 
sculase — era așa de bine, fusese așa de bine, 
mersese la mătușă-sa și făcuse o baie, cumpă
rase niște cireșe și nu mai contenise tot gîn- 
dindu-se cît era de bine... nu era nici măcar 
coadă la complex, ca după-amia2a cind el ieșea 
de la fabrică.

„Ce-a zis, meșterul... de tzi (că lipsise azi, 
adică) ?“ 11 întrebase el pe Paul la telefon în 
aceeași zi, seara.

„E supărat pentru ce le-ai spus!... Și ingine
rul e supărat : „Asta a înțeles el din tot ce-am 
discutat noi ieri, ...asta?! ...unul care-i și-n bri
gada fabricii, se suie pe scenă și dă exemple. 
O să vedem noi pină la urmă, ...să vedem cum 
e cu Fâureiul!- ...și era pornit ca și cum i-ar 
fi dat o pedeapsă trimițindu-te la Făurei.-

„Să aștepte închise Lică telefonul... Să aș
tepte ! adăugase apoi ca pentru sine.

...Și așa se fntîmplase și a doua zi. adică nu 
că ar fi mai întîrziat, nici lui nu-și mai spunea 
asta, și nici Monicăi, șezuse în pat pînă pe la 
zece și se dusese apoi la canal (era cald ca 
vara) să se scalde ca pe vremea cind era co
pil... Aproape de ora cinci se băgase iar in pat 
și privise de acolo peștele, Încercările lui de a 

«cftpa... „păcat, Iși zisese el, păcat că n-are pu
tința noastră de a scăpa !“, Iar cind venise Mo- 
nica era acoperit c-un cearșaf și explicase :

„Mă doare ficatul !“
„Să chemăm un doctor 1", se îngrijorase ea. 
„A, nu, nu !... e o criză doar, cred că va trece, 

poate chiar o să mă duc la servid !-...
Ea ti făcuse un ceai, „ceaiul fierbinte e bun 

pentru orice !-, și-1 silise să-l bea cît mai fier
binte ca să-și facă efectul...

Zilele următoare insă fuseseră aproape la fel 
și după alte citeva li desfăcuseră contractul de 
muncă. Apelase atunci la Sandu care în cele 
din urma ii găsise un post de magazioner la a 
cantină.

„O ta vedem pină la urmă, zisese și Sandu... 
O să vedem !... Dacă ți-aș spune că al făcut o 
prostie nu m-af crede. Poate așa insă-...

★
...Lică ședea acolo în fața porții șl nu știa 

decit c-o să intre și o să-i întrebe... „Ce faceți, 
mai rapidtștilor și poate să adauge așa ca o 
glumă bună... „în B cu voi altceva nimic, 
încă nu-și clarificase gîndurile, în vreme ce-n 
fața ochilor vedea parcă aievea peștele Iui, Ca
rassius auratus Linne, Întins pe covor, aterizat 
acolo din zvîcnitura lui înaltă, mare, și înțepe- 
nit.căci murise In căutarea paradisului său, al 
fluviilor aurii și galbene în care plutea încă um
bra strămoșilor săi... Lică se simțise ca și cum 
ar fi fost jefuit, pe neașteptate, brusc, ca și 
cum ar fi pierdut- ceva de preț, foarte de preț, 
ca și cum iar fi plesnit un vas, un canal, unul 
din acele canale sîngeril pe unde curgea lichi
dul acela ciudat, clocotitor... se oprise în loc... o 
frînă bruscă de automobil și se oprise, și ocolea 
automobilul, Intîi datul jos și mersul de jur îm
prejurul mașinii, căci ceva nu mai mergea...

îl vedea parcă pe Peștele-premiant cum 
inota și cum se trezise apoi... căzut jos pe co
vor și suferind mai Intîi doar de-o ciudată-ne- 
mișcare-ame8te<3ată-6ii-mișcare, apoi tre2indu-se 
încă o dafă (pentru ultima oară), rotunjindu-și 
ochii și văzînd covorul, zărlndu-1 mai mult, iar 
sus in acvariu era Paradisul.- îi lipsea apa, și 
nu știa de ce, nu înțelegea cum se întîmplase, 
unde era apa, apa roșie și aurie din visul tau, 
unde ? iar branhiile începuseră să i se usuce și 
se deschideau și închideau mereu mai iute, în 
căutarea apei, dar în loc de apă pe acolo intra 
ceva fierbinte care-i făcea branhiile să sin- 
gereze... Iar ele se uscau tot mai mult, se 
veștejeau, și el nu mai putea face nimic, el 
peștele-premiant, el — unicul — pește. Oboseala 
venea la el șl încerca să se odihnească, dar 
branhiile nu puteau, șl se umflau mereu, iar 
oboseala devenea soare torid, și apoi deșert, 
deșertul vieții lui unde singele nu mai era în 
stare să curgă și se făcea gros și ae făcea 
nisip...

★
...II salutase pe paznic, intrase și-l salutase 

fără să ae oprească și-i zisese doar din mers... 
„mai am niște treburi, nea Pavele!-... „da r.u 
ți le-ai mai terminat, mă băiete?!-, se intere
sase portarul... „Nu, nu! dăduse Lică din cap, 
mai am ceva cu culturalul... dumneata mă știi 
pe mine... era în brigada artistică de agitație 
(simțise nevoia să vorbească despre ceva ieșit 
din comun care-I privea, care atrăgea atenția 
asupra lui)... „ei, zisese portarul,... asta-1... n-am 
văzut eu fotografiile la panou, că sînt și acum!- 
... dar ultimele cuvinte Lică nu le mai auzise 
ci mai mult le ghicise.

...Băieții mîncau afară din atelier, pe niște 
traverse de beton, se mai făcea alături o secție, 
și cind 11 văzuseră izbucniseră toți... „Aaa!...- și 
alții „Ia uite cine vine, ia uite dom’le!- iar 
cîțiva își strînseseră chiar pachetele și se ri
dicaseră să-l lntîmpine... „Ce faci, mă băiete, 
ce faci?!-... ziseseră ei... „N-ai mal dat pe Ia 
noi,... nici un semn de viață!-. Și întrebările 
plouaseră, îl zăpăciseră aproape, îl asaltaseră, 
neașteptat, dar îi făcuseră și mult bine, avea 
o ciudată senzație de recunoaștere, îi recu
noștea pe toți așa cum erau ei, nu se schim
baseră deloc, se gîndea el ca și cum s-ar fi 
așteptat să-i găsească altfel... Șl din nou În
trebări, unul aruncase o vorbă despre Rapid, 
alții „ce-ți face nevasta, am auzit că mai race 
un Tema, un Toma-junior?!-... „Poate, poate!“, 
se silise Lică să facă față, să răspundă tuturor, 
să zimbească.

Numai meșterul Mancaș tăcuse pînă atunci 
și cind nimeni nu se mai așteptase zisese și el 
ceva deodată, ceva care-l înmărmurise pe toți, 
11 făcuse ta le rămînă m in ca rea în git, de parcă 
le-ar fi apus: „Ia tacă-vă gura, proștilor, și lă- 
sați-mă să mănîne!"— ^năi, zisese meșterul 
către Lică. măi Toms, nu șfii tu tm elec
trician bun. măi... un băiat de nădejde, un me
seriaș a-ntila pe care ta-1 aducem din nou 
aici la noi în secție??-— „Cum adică din nou 
meștere?!", făcuse careva și Mancaș se uitase 
deodată la el încruntat și nemulțumit, pas 
parcă pe harță... „un om care ta aibă stofă de 
meseriaș, mă înțelegi??-—

Se făcuse liniște și doar ochii băieților 
sclipeau, le luceau ochii, ae tot iluminau, de 
parcă curgea de undeva dinăuntru lor nuri de 
lumină— se tot ilumina în vreme ce L4câ ședea 
și nu știa re ta zică, Întrebarea U străbătuse ca 
un fior, ca un curent nevăzut, ii trecuse pr-.n 
corp și în urm» ei rămăsese o ciudată căldură, 
o apă pârind să treacă peste el, o nevăzută 
apă... Ce ar fi putut tai spună dedt că trebuie 
să se gîndească,— la drept vorbind el știa pe 
cineva se spunea despre el că-i bun meseriaș, 
taptămini și poate încă nu le terminase— de 
asta nu era sigur- era posibil ta le fi și 
terminat, și atunci o să vină el personal cu eL 
o să i-1 aducă maistrului ta vadă dacă-i con
vine... Ceva din toate aceste ginduri care-i 
trecuseră prin minte se transformaseră și-n 
cuvinte și atunci parcă și ochii Iul Man caș ae 
luminaseră. Încruntați pină in acea clipă, grei 
și încruntați, de parcă promisiunea lui Lică îl 
elibera de-o greutate și era liber acum să-l 
aștepte pe electricianul acela promis, să vină 
la ei la secție ca să-l angajeze.

...E adevărat mai fusese unu] tot așa de bun. 
da cu el se Întîmplase ceva, și nu se știe încă 
ce mai era. fusese și acela bun... și Mancaș. 
ochii lui. parcă asta voiau să spună, că cel 
nou va trebuia ta fie la fel de bun ca și 
celălalt... Ca Lică Toma... Lică Toma, nu ? !...

doin a
sterescu

Străjer de aripi
Adolescentul e străjer de aripi.

Și e un gard eu ghimpi - această ceață ; 
ea strings gitul străzii mele-ncremenite. 
Perdeaua lingerie de fum vreau s-o păstrez, 
ea veșnic mi se-nșiruie in cale.

începe deci o virstâ albăstrie. 
Lumini in glob de ceață coboară,

ning din turn, 
împodobesc tuneluri de arbori verzi, electric 
luminați in creștet, ca acvariile.

Și parcă văd, deodată, casa lumii 
cind, dindârâtul fumului, răsare 
ochiul pierit și glasul cel bâtrîn.
Să văd iar năruirea de ceață, nedorită, 
de aripi, cita vreme nu știusem 
că vălurile calde, nebânuit de-nalte, 
eu le-aruncam, mai crud ca neștiința, 
acestui aer. Vrnăt ca ochiu-n cearcăn sur I

1965

Piele-de-copil
Să facem ea in basmul copilăriei straniu, 
Intîi se-aruncă pielea copilului in foc.
Se iese-apoi din flăcări — ușor, ca din cojoc. 
Altfel - ajungi prin vreme un singur, 

trufaș craniu.

O, dacă mai bâtrină e mintea decit trupul, 
mi-e sufletul prea tinăr, mai tinâr decit toate. 
Vreau să-mi găsesc, Iubire, prin tine, tigrul, 

lupul 
din timpul meu, stăpinul peste singurătate.

Și luată pielea strinsă, de-nțelepciune-amarâ, 
păstrează ca-ntr-un sipet, un prim obraz 

fragil,
Ca pielița drăcoasă de nuci in primăvară 
in brațul tău, iubire, e pielea de copil.

Mintea cuminte, trupul eu sufletul, să-nvie — 
la fel, monede scumpe și fără de trufie, 
ftjclnd, In palma vieții curate, ca-ntr-o iie. 
Un dor fără veșminte prin virste să-mi adie I

Nu crede în semne...
iMinteo Jlmin.pt a fugit In lucia kma, 
wnin c-« t. râd fi aitâii. E un wmn, 

întotdeauna.
Dar mi-ai rupt din lume glasul, ca o sabie

din teacâ, 
,i acum prin munții lumii sint o pajiște 

sâracâ.

Ploaia liniștește cerul, pune-n pârul meu
o vrajâ. 

Pomii ițl intind un numâr, aplecate-s crengi 
in coajă. 

Cintâ-0 melodie darâ, trilu-i lumineazâ-n 
noapte, 

șâ-mi intorc spre tine țața, (ți cuvintele 
spre fapte)

Ce faci tu acum, cu trupul tău imens cuprins 
de spaime I 

Da-vei drumul pâsârilor crudei minți sâ te 
defaime f

Sâ dormim... sâ scriem viață... să visăm 
„desmârginare"...

Cu pupila-n vis greoaie mâ vezi ți pe mine-n 
zare f
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Iată că la scurtă vreme avem posi
bilitatea să comparăm două 
ale aceleiași piese, ana pe o «cc-r^â d:n 
provincie, alta in capitală. Că respec
tiva piesă, Emigranti: de MroSet re
prezintă un prilej autentic de rivali
tate teatrală nu mai trebuie ta do**e- 
dim. îmbucurător este faptul ci intre 
spectacolul lui AL Colpaed de la Ora
dea (despre care am scris) cel de 
la Teatrul Mic semnat de Mircea D«- 
neliuc (de care ne ocupăm actiml riva
litatea nu e deloc simulată. Față de 
primul. lectura regizorală a celui de-al 
doilea se face in cu totul alt registru. 
Colpacci sculpta cu gnjă tc-xtul dra
maturgului polonez, accent ui ndu-i opo
zițiile și luminindu-i semnifica pile.
Lectura sa era una artistică, caracte
rizată prin subtilitate. Daneliuc. dim
potrivă. realizează la propriu atmos
fera insalubră, de văgăună existenția
lă, in care are loc drama. Cele două 
personaje sint mai puțin diferențiate 
iar actorii nu lasă deloc Impresia că 
interpretează două ipostaze simbolice 
de umanitate (Intelectualul și Bruta). 
Ei joacă oameni, oameni in carne și 
oase. în acest sems, naturalismul lui 
Colpacci era unul parodic, in timp ce 
viziunea lui Daneliuc este apăsat rea
listă. In prima parte, în spectacolul 
de la Teatrul Mic. evoluția lui Mitică 
I'opescu întirzie să devină convingă
toare. Mai multe sugestii ale textului 
sint irosite in beneficiul acumulării 
unei exasperări cenușii. Din momentul 
întreruperii circuitului electric insă, 
odată cu preumblarea fantomatică a

IntelectuaJului Înarmat ea • hankiare. 
simultan cosmjml incendiului și 
ai crimei, intervine un acerat donto- 
iewskian. aurprmzător intuit de regi
zor. Tensiunea de pe arenă se exprima 
acum in alți termeni, deamppa miae- 
riei omenești filtrează meditația. O 
subită iluminare □ pune pentru o efi- 
pâ pe XX (Bruta) to cunoștință de des
tinul tau Aceasta se petrece aub pre- 
s&aea a ceea ce el resimți se pină 
atunci ca O tortură, considerațiile filo
zofice ale Intelectualului. De airfeL in
terpretat de Ștefan Iordacbe, intelec
tualul e altceva decit un tipar somatic 
etern. El este tentativa cu neputință 
de contracarat a omului (fie fă plebeu) 
de a-și răspunde concret la întrebă
rile ultime ale vieții. în acest rol Ște
fan lordache este (ca altădată) Raskol
nikov, legaturile dintre el și nefericitul 
tovarăș de emigrație nemaifîind sim
plă interdependență (și opoziție tot
odată) socială ci con-pătimi re. Spec
tacolul de la Oradea se încheia cu in
terogația adresată de Intelectual sieși 
și publicului. Spectacolul de la Teatrul 
Mic se încheie cu hohotul aceluiași 
personaj. Ambele conduc la concluzia 
interesantă că idei și afecte pot expri
ma pe rind același sens profund, cu 
egală forță emoțională, ba chiar că u- 
nele sînt luate drept celelalte de că
tre un artist în vreme ce colegul său 
în alt punct al demonstrației, între
prinde exact același lucru.

Marius Robescu

Spectatorul care se duce la cinema
tograf ca ta vadă povești romanțioase 
și peisaje ca in cărțile poștale ilus
trate. ore simte nevoia ta ..compăti
mească** alături de personajele căzute 
în suferință, va avea prilejul să gă
sească tot ce iși dorește în filmul Iul 
Egon Gunther, fără ta mai vorbim de 
faptul că va fi convins că asistă la un 
act de dreptate față de cultură ; din 
păcate, nu va sti mai mult despre 
Goethe, despre Romantism sau despre 
Verther. decit știa înainte de a fi vă
zut flfrnuL

Egon Gunther s-a ferit tot timpul ta 
facă din eroul tau un exaltat ; l-ar fi 
fost greu ta ilustreze, pe lingă poves
tea de dragoste a tinăruhii Werther, și 
exaltarea romantică a epocii, așa că 
s-a mulțumit numai cu cea dintîl ; 
suferințele lui Werther, morala In nu
mele căreia trăiește, ni se par a fi 
astfel, doar chestiuni care îl privesc 
personal — nn om singur împotriva 
tuturor —. ceea ce nu e chiar așa... 
Reluată In termeni moderni, scoasă 
din „istorie-, drama lui Werther 
pierde acel aer de fatalism care apro
pie romanul lui Goethe de tragedia 
antică. în interpretarea lui Hans Jor- 
gen-Wolf, eroul lui Goethe arată ca 
un îndrăgostit oarecare, atît de nefe
ricit ca atiția alții vă2Uți și revăzuțl 
pe ecrane ; in orice caz, arată ca un 
om cu simțul umorului — calitate care 
îndeobște lipsește sinucigașilor ; Ca
tharina Thalbach face și ea din Lotte

un băiețoi simpatic o fată bună care 
alege cu greu calea datoriei ; siguranța 
de sine pe care o sugera Goethe și mai 
tirziu Thomas Mann în romanul Lotte 
la Weimar, lipsește dintre trăsăturile 
personajului pentru ca nu cumva, ast
fel, să ne devină antipatic.

Dincolo de aceste considerații, fil
mul lui Egoș Giinther este, o frumoasă 
și îngrijită reconstituire de epocă — 
in plastica peisajelor, a decorurilor și 
costumelor ; din fresca socială a vre
mii nu lipsesc grotescul și macabrul, 
semne ale unei sigure intuiții regizo
rale ; imaginea este și ea proaspătă, 
sugestivă, cu un deosebit simț al per
spectivei și al culorii. Cu atit mai 
mult, date fiind aceste calități, filmul 
trezește păreri de rău. Visul, patima 
romantică, își găsesc aici atit de puțin 
loc. Încercînd să fie pe placul con
temporanilor noștri, filmul rămîne 
astfel mai curînd un bun de consum 
pentru toate virstele, decit o realizare 
artistică de referință.

„Suferințele tînărului Werther-, ci
tadelă a romantismului, a fost con
struită cu un curaj al proporțiilor pe 
care doar istoria, sentimentul istoriei 
II dă marilor creatori. Egon Gunther 
a redus dimensiunile lui Werther pină 
la cele ale unui erou aproape casnic ; 
gestul romantic a devenit astfel la In- 
demîna oricărui iubitor de flori, să 
zicem...

Nicolae Mateescu

• Cine sint candidațli noștri ? Aces
tei întrebări televiziunea i-a căutat 
răspunsurile, folosind mijloacele ei 
specifice, cu deplină responsabilitate 
prezentîndu-ne nu atit candidați ai 
unei circumscripții anume, cît oameni 
care, prin viața și munca lor exempla
re. exprimă votul nostru de încredere. 
Am reținut astfel prezentarea Vioricăi 
Harnagea, primăriță tntr-o comună 
(Muntenii de jos) apropiată de Vaslui, 
între altele intervievată de Ecaterina 
Oproiu care apoi l-a. și dramatizat în 
piesa ei ..Interviu-. Alternarea planu
rilor in care Viorica Harnagea inter
preta propriul ei rol cu rele in care era 
„jucată- de Mariana Mihuț pe scena 
„Giuleștiului- a creat o senzație de au
tenticitate rareori de văzut pe micul e- 
cran. împotriva discrepanțelor firești ce 
au ținut de „interpretarea situației-. 
Am spune, astfel, fără a-i jigni pe „in
terpret- că autenticitatea personajului 
a fost mult mai apropiată de inimile 
noastre de telespectatori, decit scenariul 
pur și simplu care a lipsit de data asta, 
Ideea, întimplătoare sau nu, de a al
terna prim planurile reale cu cele de 
„spectacol-, a provocat un real sen
timent de autenticitate a ceea ce urma 
să fie demonstrat conform genericului. 
Cine sint candidațli noștri ? Aceasta 
era o Întrebare care, prin imagine, de
pășea un răspuns local — localizat — 
oricare dintre noi. privind, ascultînd, 
sintem proprii noștri candidați.

• O emisiune a Mihaelei Crețulescu 
și a lui Adrian Munțiu — Răsfringcri 
in Mum, deși lntîr2iată în decorul unui 
anotimp trecut de vară, a subliniat în-

Fereastra
clinația redacției literare de a invita 
poeții să recite în fața noastră: Ion Bă- 
nuță. Al. Raicu, Teofil Bălaj și Romu
lus Vulpescu. Dintre aceștia, m-a im
presionat mai ales ultimul, care, invi
tat fiind, ca poet, să-și recite poeziile, 
a preferat să fie actor și să recite, 
după o scurtă mărturisire, poezia unor 
mari prieteni ca Geo Bogza, Șt. Augus
tin Doinaș și Ion Horea. Se Intîmplă 
atît de rar, îneît... Romulus Vulpescu a 
creat un precedent care ar fi prea fru
mos să fie urmat, chiar dacă dintre co
legii lui puțini vor recita aidoma din 
versurile lui.

• Există de săptămîni, de luni chiar, 
un serial de sîmbătă — Stan șl Bran, 
pe scurt, cum am auzit, — care este 
departe de a se adresa numai priete
nilor noștri, copiii. Există în fiecare 
episod un echivoc care face din un Stan 
un conte de Padington căruia o sim
plă fereastră i-a ghilotinat memoria, 
și există un Bran, căruia nld o 
fereastră nu-1 poate ghilotina un 
prieten. Faptul că Bran, Intr-un numa’ 
singur episod, l-a ascultat și servit pe 
Stan, este excepțional. Cu alte cuvinte, 
prietenia adevărată trece dincolo de 
accidentele absolut întîmplătoare ale 
unei ferestre care se închide imediat 
ce este ridicată, înlocuindu-ne me
moria, ale unei ferestre pentru care 
prietenii nu -înseamnă nimic mai mult 
decît dovada sa de existență.

Iulian Neacșu

Jlmin.pt


tineri prozatori __

după amiazd 
cu (lori de soc

ni kola us
berwan^pi*

Ochi fără lacrimi
plîng sincer imi răpește
numai prietenul cel mai bu*
cind aflu ridic
că un om cu stimâ

e indopat pînă la refui pâlâria 
dar ochii mei

cu iluzii râm in
cind moartea fârâ lacrimi

Jucării
privesc moca rata
cum vecinul meu vapoare
pune jucăriile copiilor pistoale
la locul lor elicoptere
in dulapuri chiar și un tren
pe dulapuri teleghidat
sub paturi deodată
după paturi imi amintesc
numai de mingea mea de
mașini cirpâ
avioane șl-mi dau leama
tractoare cit de adine
tancuri adevărată
basculante copilăria noastrâ
mitraliere o fost

Profeție
dacă am tăia puroi
globul nostru decit suc

pâmintesc lipicios și alb
de jur împrejur 
ca 0 nucă de cocos 
ar curge din el In românește de
mult mai mult Anton Palfi

Andrei Ciurunga
Alegerea dinții
Să fii atit de tinăr incit sâ poți alege, 
c-un gest ce-ntemeiaiâ alegerea dinții, 
un cintec ori un suflet ori o lege 
și credincios o mie de ani sâ le râmii —

atit de tinâr totuși incit - înalt omagiu 
adus acestor timpuri ce nasc mereu statui — 
elanul tâu sâ-ți fie cinstit ca un sufragiu 
pe care-n urna țârii cu-ncredere-l depui.

Pe care-n urna țârii cu bunii și străbuni! 
ai sâ-l așezi tu însuți, luminii câpătii, 
ca sâ-ți ferești văzduhul de demonul 

furtunii, 
c-un gest ce-ntemeiazâ alegerea dinții...

Urmare din pag. I
Jiqulde-tatâl, N. S. Petrescu-Găină, Al. Antemi- 
reanu, C.A. Nottara, Jean de Mitty (Dumitru Gol- 
fineanu), Froso Sarandy, Constantin Murgeanu șl 
Aurel Petrescu (ultimii doi, tineri actori, morți 
înainte de vreme).

în capitolul închinat lui Carcgiale, am intîlnit 
o nouă versiune a numelui patronimic Ca- 
ragiale :

„Caragiale era născut in comuna Haimanalele 
(sic) din județul Prahova, dintr-o familie de ori
gină (sic) din orășelul Caragiale din Rumelia. al 
cărui nume l-a păstrat și purtat cu fală marele 
scriitor".

Un oraș cu acest nume nu există nicăieri 1 In 
treacăt fie zis. originea familiei era din insula 
Hydra sau Idhra. astăzi perlă turistică, din marea 
Egee, aproape de Argolida. In corespondența 
lui, Cqragiale spune d edouă ori : „sunt de vița

erge mai tatii de-a lungul riului lat 
____ C leneș de rfmpie. Urc* dealul nu

prea Înalt. tadepîrtindu-se de riu. tra- 
Aa JLversind un eimp abia pe mânat. ajun

gi nd in margine* pădurii Golovna. 
Este o dupâ amiazl de duminici. Iși vătuiește 
urechile cu un anume fel de liniște (ciripit de 
pâ«ân. vtnt u>or printre frunzele abia născute, 
crengi uscate si frunze din toamna trecută 
trosnind foșnind cub picior). Început de mai 
tatr-a pădure MtrinA din cimpie. Cuvintele ..po
teci. ierbar i taalte. poiană, păsări" sint evident 
inutile, neputincioase. stupide ta vecinătatea 
acestor forme, culori, spații, mișcări de aer ți 
legături ale trupului cu eie. Modul ta care pri
virea ae in că patinează să rămină agățată de fi
rul subțire de apă. urechea m ațintește la foș- 
ntful h*. buzele II sorb, nu are nimic comun 
cu abstracția cuprinsă de cuvin tul ..timp". Ar 
pate* să numească somn toate acestea dar cum 
singurătatea no cere cuvinte, rum ți așa există 
prea multe față de nevoile noastre...

Despre mirosul alb și inalt al acestor ciorchini 
de insecte zumzăitoare pe care le punem să 
PRODUCĂ ceva pentru noi este mult mal bine 
că se tacă. Să nu ce rostească nid un cuvint 1

Revine ded pe areLași drum (trei ore mai 
tlrziu — dară timpul contează) se desprinde de 
marginea pădurii ca de un Andreescu veritabil, 
traversează cimpoi. coboară o pantă nu prea 
abruptă, apa rein t Unește. planturos de data a- 
ceasta. privirea. Drumul se lasă străbătut de 
pași egali, reapar forme de locuințe umane (un 
cat dec) su hspreuaă cu ele, un maldăr de cu-

marina 
devesel

jelanie
a-mă !

asfe*» Ce-ai vrui sâ spui. Lie ? să nu 
Iii piîng, să nu hat toaca-n sat. să n-a- 
•"•mr.c cu pietre ? Știi, beau lapte, o- 

colesc drumul și-mi umplu brațele 
cu crengi. Mi-o fi mai cald, așa. Lie. S-au copt 
coarnele in deal și-am adunat o desagă, am pus 
și mere la uscat...

N-a mai trecut învățătorul cu recensămintul.
Ia uite, o vrăbiuță... ziceam Lie, să te aduc sub 

vișinul din livadă că are cărare drept in fața 
casei ; mai punem masa, mal stăm de vorbă, ne 
pitim după tufe...

„Ia-mi pielea, doctore, coâse-T, fă-t pleoapele 
să se miște, taie-mi venele și dă-i sîngele, ce 
stai neclintit I"

Ai spart și geamul numai să te vîri în pălă- 
lale și te-am găsit lipit de lina oilor... Așa-mi 
trebuie că n-am știut decit să merg in zori cu 
lanterna pe șosea, să controlez grajdurile, să am 
grijă de pătule să fie mai largi să nu se-ncinqă 
știuleții. că mi-a trebuit să fiu ingineră șef la 
Pot'.oagele. să-mi sfirlie călciiele in campania 
agricoli Ne-am du« cu toții la județ să ne elec- 
trifice satul, să ne-aducă tractoare, bitum pentru

Numele lui
Idriot" Gn Corespondența lui. din cadrul Opere
lor, vol VII, s-a cules odată idiot I).

Cind pregăteam Viața lui I. L Caragiale, l-am 
consultat pe N. Batzaria, care în calitate de 
aromân din Turcia, făcuse parte din primul gu
vern june-turc. In 1929. atocind problema in co
loanele ziarjlui Adeverul, derivase numele dm 
turcește, cu înțelesul oglindă neagră. Un cores
pondent din Constanța i-a propus atunci etimo
logia carațali, cu înțelesul spin negru, la care 
Batzaria a răspuns câ in Macedonia sunt nu
meroase familii române și albaneze, cu derivate 
din țali (mărăcine pe turcește, corect 90I1).

Ziaristul D. Teleor, readus in actualitate, de 
G. Călinescu, in Istoria literaturii române, ca

mircea 
nedelciu

vin te reocupi ndu-șl drepturi temporar uzurpate.
Pătrunde in grădina casei. In casă, ta camera 

ta care televizorul se adresează patetic semiîn
tunericului. Nu e nimeni aici. Urechile rămîn 
vătuite, privirea-și păstrează fixitatea, buzele, 
limba, gîtlejul incă nu se despart de izvor. Mi
rosul ciorchinilor zumzăitori, culoarea lor albă 
(înălțată spre mai pur de vecinătatea fragmen
tară a verdelui), gustul mierii capătă dăinuire. 
Ecranul se luptă cu toate acestea, palpită, zvlc- 
nește, transformă semiîntunericul intr-o fosfo
rescență violetă.

Camera se populează treptat, este duminică 9 
mai ’77 și stat mai multe meciuri de văzut. 
Zgomotul zarurilor In cutia de table, clinchet de 
pahare, un vin roșu care nu-i rău deloc. 
Așteptare. Ecranul își toarce alene zvîcnirlle de 
alb și negru, ploaia lui de cuvinte de care în
cercăm să nu ne sinchisim. Un unchi care în
treabă : 

asfaltat dinaintea grajdului că Intram in noroi 
pînă la briu ; și acum, dumnealor Iml lasă liberă 
berbecuții pe cimp in loc să-i pască-n vale 
n-au fost în stare să facă cocenii glugi la capă
tul tarlalei și sfecla furajeră s-o ducă la În6ilo- 
zat cu toate c-am împrumutat cinci camioane ; 
iar să merg cu sărut mina și ce să le spun : „câ 
se bat prunii în Cosota și balercile pornesc la ca
zan, că fata brigadierului are nevoie de negația 
C.A.P.-ului să se angajeze casieriță la tramvai să 
plece de la noi, că oamenii stau în concediu me
dical cu gura la butoiul cu vin de la nunta lui 
Culai ?“

Ti-am adus tort cu nuci și cartea de grama
tică...

Ce spaimă, ce vacarm 1 de la un butoi cu ben
zină răsturnat in noapte.

Eu,, eu... numai eu sint vinovată... mi-am ars 
copilul...

„Ma-mă....“
-Nu te-ating. pfu... te pun In foi de pătlagină 

și unt de sunătoare, pfu... iți învelesc umflături- 
le-n ștevie. Dați-mi bicarbonat.»

Pornisem cu dreptul să-mi umplu văile cu fin 
și porțile cu flori de siminoc...

Caragiale
sonetist de mare talent (nu fără exagerare !), a 
fantazat. dacă se poate spun*, eu o anecdotă 
„istorică". Cică p* vremea domnitorului Țării- 
Românești, Ion Gheorgh* Ca rog ea. vodă aflase 
că in București trăia un om sărac, cu același 
nume de familie. Domnitorul l-a chemat și s-a 
răstit 1c el :

- Cum se poate ? Eu Carogea și tu tot 
Ca ragea ? Te vei numi Caragiale I

Deși Caragiale ș» Teleor erau in bun* relații, 
ba chiar cuj și colaborat odată, ia compunerea 
unei poe2ii, cu strofele alternativ, cind de unul, 
cind de altul, este exclus ca această versiune sâ 
fi ăparținut celui dinții.

D. Karnabatt mai greșește cind n atribuie lui

— Ai săpat via, mă ?
— Da — zice și se așează mai comod, s-a oh- 

ținut legătura cu stadionul Vacarmul tribune
lor, vocea emoționată a comentatorului au acum 
forța să submineze vătulrea auzului, fixitatea 
plăcută a privirii, răcoarea instalată pe buze ?i 
chiar mirosul florilor de soc care mai stăruie 
ta nări Abia trecusem de Vesely. In satut urmă
tor am dormit într-o șură. Simțurile abia acum 
Încep a fi maltratate de imagini, de zgomote, de 
speranțele și dezamăgirile unui sport. Grupa 
caporalului Nicolae a dormit ta șura locuitoru
lui K.

dimineață, fintlna din curtea cehului, gamelă, 
apă rece, zgomot de motocicletă oprită lingă 
santinelă, băi camarade unde e corpu dă co
mandă regimentu 9 vinători dă munte ?, a treia 
casă da' dă ce ?. a capitulat germania da’ nu 
mal spune la toți așteaptă ordinu’, înapoi ta 
șură caporalu’ Nicolae, bă ia sculați că acu se 
dă ordinu’ dă înaintare, drepți, știa ei ce în
seamnă ordinu' dă înaintate că pin Vesely trecu
sem foarte greu, imbrăcați, spălați, nemții ar fi 
dincolo de pădure, adunaaa-rea I și sublocote
nentul

Al noștri au deschis scorul, bucurie, clinchet 
de pahare, vacarmul tribunelor pătrunde pînă 
la noi prin difuzoarele aparatului, are vreo le
gătură această agresivitate „nevinovată" cu sim
țurile noastre maltratate, cu echilibrul lor atît 
de precar ?

bă băieți uite ce e (noi știam ceva de la ca
poral da’ ne-am făcut că nu știm nimic) războiu’ 
s-a terminat, ăăăăăAAAAăă, uraaaaaaa, numai 
gamele pă tot ceru’, acuma ordinu’ e să scotocim 
pădurea din față fără foc de armă.

Este pauza meciului și vom fuma cite o ți
gară pe prispă.

Poteci, poieni, Ierburi taalte, păsări, izvoare și 
mirosul îmbătător al florilor de soc.

dincolo de pădure o șosea cu terasament înalt, 
peste șosea salt înainteee I sare doar un băiat cu 
pușca mitralieră și dincolo neamțu1 care-i ordo
nă in românește (auzi, învățaseră românește !) ; 
STAI !, nici un foc dă armă, pă băiatu’ ăla nu 
l-am mai văzut, pînă la 23 iulie cît am rămas 
noi in Cehoslovacia, o fi căzut prizonier în ul
tima zi ? ăsta a fost norocu’ lui, era a treia zi 
dă paște.

Vor fi exlsttad, ta pădurile de dincolo de Ve
sely, flori de soc la începutul lui mai ?

Ștefan Gâvenea 
„Istorica" 
litografie

Teleor cunoscuta epigramă o lui Cincinat Pa&e- 
lescu, de mare circulație orală :

lancu Luca Caragiale. 
Negustor de băutură, 
Face și literatură 
Inso nu face parale I

Echivocul este mc*lent, dar noi reținem că in 
timp c« literaturo lui Caragiale a fost, este și va 
fi totdeauna inestimabilă, „negustorul", adică 
restauratorul și berarul, intr-adevăr, au lucrat in 
paguba. Inteligenței creatoare geniale nu i-a 
lipsit decit latura practică.

In concluzie, dacă știm că în turcește căra în
seamnă negru, nu mai știm sensul silabelor finale 
din gloriosul nume patronimic. Știm doar că 
bunicul hui Caragiale fusese bucătarul mai sus 
numitului domnitor fanariot. Să-i ti luat fiii săi 
numele ? N-ar fi exclus.

z----------------------
ion dodn 

bălan

Alexandru cel Mare, 
murind...
Tinâr ca insâși tinerețea, 
Frumos și viteaz, fârâ pereche, 
Bogat și puternic,
Stâpin pe un imperiu de trei ori continental, 
Stimat și temut, de la Soare-Râsare pinâ la 

Soare-Apune, 
Aflat sus, pe țârmul nemuririi, 
Alexandru trăgea sâ moarâ
Și vedea câ trebuie sâ plece cu miinlle goale, 
Fârâ nimic, din tot ce cucerise.
Vrînd sâ facâ un bine omenirii. 
Prin exemplul propriei vieți, 
A cerut sâ fie ingropat 
Cu miinile afarâ din mormint, 
Sâ vadâ tot natul câ nu duce cu el nimic 
Pe lumea cealaltă.

Vîntule, ce ai Ou mine?
Vintule, ce ai cu mine, 
De mă hoți și nu-mi vrei bine, 
Ce vești îmi aduci, de unde ?...
— „De-unde gîndul nu pătrunde 
Nici cu mii lungimi de unde**. 
Bate munții, bate plopii, 
Lasă-mi sufletul și ochii
Să văd lumea, sâ gust zarea. 
Să-mi apropii depărtarea, 
înălțimile și marea 
Și să-mi sting in ea oftarea.

Vine gîndul și mă bate
Singur, in singurătate 
Vine gindul și mă bate 
Cu miile de-ntrebări 
Nu pot fugi nicăieri.

încep seara să m-ascund 
in camera din afund, 
din afund de timp și spațiu 
gindul meu e fârâ sațiu

Lacom de neliniști mari 
Mă aleargă cu ogari, 
Cu ogarii întrebării. 
Pin la marginile mării.

Obosit, m-azvirl in apă 
El din mină nu mă scapă :
— „Mai râmii 1 Și stai cu mine I 
Negindind ți-ar fi mai bine ?

Ar fi trist ca o valiza 
Părăsită de-o marchiza ;. 
Trist ca o valiză goală 
La un început de șcaalâ.

Nu fugi de umbra ta 
Chiar de-ți spulberi liniștea. 
Eu te bat și eu te-alint. 
Intr-un leagăn de argint".

Recunoștința cocorilor
De ani și ani 
De vreme multă, 
Veneau de peste mâri și țâri 
Cocorii
Ca sâ-și dureze cuib pe șura noastrâ.
Veneau cocorii, 
Tirind prin spațiile celeste 
O stranie sărbătoare 
Și-un început fermecător de primăvară. 
Acum au venit din nou cocorii 
Dar nu mai au unde să-ți așeze cuibul.
După plecarea bunicului,
Vremea a tot vremuit peste șura girbovitâ 
Și-a năruit-o in țărinâ.
Cocorii se rotesc melancolic peste amintirea ei 
Ca peste a iluzie inmormintatâ.
Apoi, obosiți de drum și de durere, 
Se așează, in grădină, 
Intr-un singur picior. 
Solemni și demni,
Păstrind un moment de reculegere 
La mormintul bunicului, 
In semn de recunoștință.

Z radio

Ca specie fi literaturii, reportajul 
continuă să fie supus discuției (în sen
sul precizării a ceea ce este germene 
literar sau împlinire literară, a limba
jului, a viziunii), ca modalitate de 
expresie a radioului se pare că (deși 
nediscutat) statutul lui este mai sigur. 
Există, de exemplu, precizări care nu 
sint numai de natură statistică, ci ex
primă realități peste care nu se poa
te trece: consemnări, reportaj literar, 
însemnări, blocnotes, radio-reportaj.

Aproape toate emisiunile folosesc 
aceste modalități fie sub forma pu
nerii lor sub un generic (în cele mai 
dese cazuri) fie pentru a realiza o 
diversitate necesară (a vocilor și a te
melor). Rămine de spus faptul că nu 
totdeauna se preferă stilul personal al 
reporterului (de exemplu, puține nu
me de radio-reporteri am fixate în 
minte după parcurgerea unui timp în
delungat a programelor radio) ci ae 
merge pe o linearitate fără culoare. 
Astfel câ se intlmplă și lucruri mai 
puțin reușite. Din practica mea de 
reporter am putut constata cum te 
lovești de o anume rezistență lingvis
tică (cu cauze inexplicabile o vreme) 
a unui interlocutor care nu mai este 

• în firea lui de îndată ce i s-a pus mi
crofonul ta față. De ce ? Omul are o 
anumită viziune asupra felului în care 
trebuie vorbit pentru radio (viziune 
care ține seama de anumite trăsături 
fixe, dar care în nici un caz nu ar 
fi exprimarea firească, naturală). Cine< ___

Reportaj
a făcut reportaj știe că cci mai buni 
interlocutori sint acei vorbitori spon
tani care aduc un aer de prospețime 
și naturalețe pe parcursul înregistrării 
și care spun, cu adevărat, și lucruri 
extrem de interesante.

în sfirșit, ar mai fi ceva de spus. As
cultătorul este foarte atent la ceea ce 
incă n-a aflat. Dacă informația vine 
tirziu (sau ea poate fi reluată din altă 
parte) interesul lui scade, dacă nu 
cumva dispare. Simțul de orientare (și 
informare și documentare) trebuie să 
funcționeze rapid (și această rapidi
tate nu se poate obține decit prin a 
merge la fața locului). A cutreiera 
țara, a sta de vorbă cu oamenii — în
seamnă probitate profesională, curaj și 
talent

Dintre emisiunile cu profil repor
tericesc semnalăm:. „Consemnări" (pr. 
I), „Reflexele timpului*’, „Să ne cu
noaștem patria", „Azi, In România". 
Aceste emisiuni au prezentat în săptă- 
mina care a trecut materiale docu
mentare, reportaje care au avut în 
prim plan alegerile de !a 20 noiem
brie, așa cum au fost: „Inițiativa depu- 
tațllor — expresie a spiritului comunist 
in acțiune" (Mircea Bunea). „Oameni, 
locuri și fapte la Porțile de Fler" (Dona 
Roșu) sau, tot în cinstea alegerilor, re
marcăm emisiunea: „Miercurea Ciuc. 
Ieri — azi — mîine".

După cum se poate vedea reporta
jele sint de autor. Despre radlo-repor- 
taj vom scrie intr-un număr viitor.

Constantin Stan

^plastică^

Cu Marin Gherasim. artistul lucid 
și echilibrat, trecut de virsta cind ta
tonările se fac mai mult din pasiunea 
încercării decit din dorința a u toci ari- 
licării, ne reintilnim intr-o a cincea 
expoziție personală") care, chiar pentru 
cine nu i-a urmărit evoluția, apare 
ca rezultatul logic al unui proces de 
reflecție continuat de-a lungul anilor. 
Eseist de vocație, Marin Gherasim este 
printre puținii artiști plastici care știu 
a investi cuvintele cu sensuri proprii 
așa cum dau culorilor și liniilor sem
nificații precise. Demersurile sale au 
avut, imi pare, mai întotdeauna punc
tul de plecare intr-o clarificare con
ceptuală, intr-o ordonare. într-o alcă
tuire coerentă a ideilor. Avind o con
cepție limpede despre ceea c€ Înseam
nă mesaj al operei de artă pictorul a 
meditat asupra formelor plecînd de 
la premisa că spiritul de rigoare este 
o constantă majoră a artei moderne, 
el consonind deplin Cu aspirația — ca
racteristică vremurilor noastre — spre 
clarviziune a spiritului.

Plecînd de la aceste constatări se 
poate înțelege mai ușor substratul 
ideatic al lucrărilor expuse. însuși ar
tistul, vorbind despre o „disciplină 
spirituală asumată** justifică progra
matici tatea expoziției prin faptul că îl 
obligă la concentrare și continuitate. 
Experiența istoriei artei ultimului se
col ne învață că programele teoretice 
ale artiștilor, deseori, nu au avut aco
perire în realitatea operei. în cazul 
de față se poate constata o corespon
dență. Căci neîndoielnic suft semnul 
concentrării și continuității stă stră
dania pictorului de a pune sub privi
rile noastre propria meditație, tradu
să în limbajul artei, asupra continuei 
treceri care este viața. Simbolul pre
dilect este poarta, acest arc de triumf

Marin
Gh erasim

pe sub deschiderea căruia ne Îndrep
tăm spre anotimpurile înțelepciunii 
și pierderii. Omul lui Gherasim este 
un erou anonim ce zăbovește din cind 
in cind ta meditație, în locuri so
lemne unde se pun la cale orinduielile 
lumii sale și de unde pleacă mai de
parte nlmbat de glorie, minat de un 
destin ineluctabil, spre ultima odihnă, 
dincolo de Porți și Praguri lntr-o eter
nă Lacră.

Este o „călătorie a sufletului" a- 
CPfista propusă cu mijloace de o ex
tremă simplitate de Marin Gherasim 
și nu știu de ce mă gin dese la un text 
trecentesc al lui Guillaume de Degui- 
lleviUe. intitulat simbolic Le Peleri
naje de l'âme ce a servit drept sursă 
de inspirație unui tablou al unui mare 
maestru venețian al Renașterii.

Drumul propus de Marin Gherasim 
simbolizează și el traversarea timpului 
conceput ca durată a unei spirituali
tăți anume. In geometriile și culorile 
somptuoase ale pînzelor sale — des
cinse parcă uneori din recuzita figu
rativă a unui ev apus — transpare 
dorința de identificare cu un univers 
artistic și o spiritualitate pentru care 
eternitatea este una din dimensiunile 
interioare ale actului creației.

Scoase din ansamblu pinzele lui 
Marin Gherasim ar putea părea rupte 
din contextul lor firesc. Soliditatea 
lor compozițională este pusă in evi
dență cel mai bine intr-o expunere 
in care se pot urmări variațiunile te
mei.

Rareori catalogul unei expoziții per
sonale a beneficiat de un text atit de 
elegant și pătrunzător ca cel semnat, 
cu această ocazie, de Răzvan Theodo
re 9C u.

Grigore Arbore
•) Pictură, Galeria „Simeza".

(C muzică^
Pulsul 

stagiunii camerale
Inaugurînd un ciclu de anvergură 

— o antologie a artei vocale in 
douăzeci de recitaluri — Martha 
Kessler stabilește strălucit o punte de 
legătură intre enciclopedic și artistic.

Alcătuirea programului inaugural a 
fost savantă, totodată de priză sigură: 
epoci diferite, țări diferite, anonimi și 
mari personalități, toate orinduite in 
douâ mari focare circumscrise tem
poral — secolele XII—XIV și secolul 
barocului, reprezentat acum prin 
Bach. Trei moduri de raportare 
față de tradiție se disting aici: muzică 
pe tradiție neconstituită (trubaduri, 
truveri), muzică in acceptarea obe
dientă a tradiției (meistersingeri), mu
zică in depășirea tradiției acceptate 
(Bach). în spontaneltățile trubadu- 
rești, Martha Kessler a citit intuirea 
expresivității intervalice pe care o 
vor fi avut acești primi experimenta
tori ai psihologiei ascultării. Lamen
tațiile lor sint caligrafie sonoră, desen 
vibrant al declamației, ceea ce va de
veni propriu muzicalității latine. ■ Ar
monia poate fi completată după sche
mele pe care istoria le-a impus prin 
frecvență (este ceea ce a făcut ta
lentatul luthist Iorgos Panaghos) tim
brele însoțitoare nu sînt strict tan
gente muzicii, căci invenția se desfă
șoară in aria vocii soliste, iar Martha 
Kessler s-a sprijinit pe fraza inspi
rată, pe sensul acordat plenar figu
rilor melodice.

Bach a însemnat muzica idealului, 
muzica absolutului palpat cu prezentul 
inspirației geniale. Lirismul familiar 
al Cintecelor pentru Anna-Magdalena 
a găsit-o pe solistă într-o dispoziție 
ingenuă, cu mare putere de a trece 
rampa. Dramatismul, teatralitatea 
unei arii ca „Es ist vollbracht" 
s-au bucurat insă și ele de o replică 

pe măsură, să amintim tensiunea re
venirii abrupte a temei, în care 
Martha Kessler a concentrat ideal 
sensul poeți co-muzical. Imaginea 8-a 
conturat cu aportul substanțial al lui 
Iosif Sava la clavecin, pasionat in 
fiecare apariție, ca un adevărat iubi
tor de muzică. In fine, imensul arc 
expresiv al ariei „Erbarme dich" a 
avut solemnitatea cintărită liric, sen
timentul înnobilat de meșteșug, așa cum 
cerea celebra pagină a capodoperei. 
Solo-ul violonistei Ercse Baca Gytin- 
giver a arătat o retorică de calitate, 
o pătrundere intimă a sensurilor or- 
namenticii.

★
O seară Francesco Marla Veracini 

ne-a propus flautistul yoicu Vasinca. 
Autorul baroc este un7 bun argument 
pentru o întîlnire concertistică. Mu
zica sa are un manierism frumos, ges- 
tual în cantabilitate. Muzica italiană 
este o muzică a prezentului, a 
contactului, așa cum cea germană 
este a transformărilor, a viito
rului. Virtuosul flautist Voicu Va
sinca consideră fraza muzicală cu 
tensiune a inspirației, cu a experiență 
a suscităril stărilor emoționale. Inter
pretarea-lui este susținută de simțul 
nativ al scenei, al contactului cu pu
blicul în fata căruia artistul se simte 
dezinvolt, etalînd cu strălucire larga 
sa gamă de mijloace. împreună cu E- 
duardo Ricci (clavecin — soliditate, 
continuitate în expresie) și Amns 
Chitta (violoncel — știind să iasă și 
să intre în anonimat conștient, cu 
promptitudine de partener ideal) s-a 
format un grup cameral sudat, cu fi
nalitate evidentă deasupra acurateții.

Costin Cazaban
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1852
1977 nicolae bâlcescu

Efi
din scrisori

vem la Bâlcescu epistolarul avantajul 
a spontaneității In limitele necesității.

Această spontaneitate, de cele mai 
multe ori cu scop informativ, cheamă 
iupă sine In graba și concizia el o 

puritate, o ingenuitate a fapticului existențial 
în care a fost implicat cindva Bâlcescu. Dar. in 
același timp, avem dezavantajul că graba scri
sului se opune artisticului (care este oțios, in 
sensul cel mai frumos al cuvintului, cerind în- 
delungare in timp). Rareori scriitura aibă a scri
sorilor lui Bâlcescu tinde spre ornamentica sti
lului literar și totuși foarte adesea ea place.

Am cules din corpus-ul dc corespondență edi
tat de G. Zâne (Opere, vol. IV, Ed. Academiei. 
Buc., 1964), cîteva date care de la sine se ofe
reau ordonării sub astfel de titluri :

O ETICA A PRIETENIEI. Vrem sâ dlsratĂm 
aici noblețea unei convingeri : imperativul 
transcenderii prin prietenie a situați on aiului «i 
evenimențialului. Reproșurile din scrisorile 25 
și 28 indică la Bâlcescu o foame de prietenie 
care nu este altceva decit semnul apartenenței 
la un grup de prieteni care dovedeau același 
sentiment comunitar pentru o cauză : -Am să 
mă pling de prietenii mei din București. Am 
scris la mai mulți și nici unu nu mi-a sort*, 
afară de $t. Golescu. Pentru ce oare sint urgi
sit ?* (Ser. 25). In întreaga scrisoare Bâlcescu 
este foarte interogativ : de ce nu-i scriu prie
tenii ? Noblețea Iul Bâlcescu. a om ului-poli no 
ea-prleten, constă în idee a că prietenia poate 
omite situațiile și evenimentele contrare ei. Nn 
ai voie să sacrifici sentimentul comunitar pemra 
o situație sau un eveniment exterioare tui : 
«îmi pare rău de bănuiala ce ai axupră-fm că 
m-am răcit sau că 
gul tiu. Chiar cînd 
tabere diferite dar 
vint ca să Încetăm 
stimăm», (ser. 175) 
Ghica, același Ia care trimite yi următorul aviz 
cu valoare emblematică pentru Bllrearu . 
«Dacă nu politicește, măcar prietenește cred că 
meritam un răspuns.- (ser 177) Foamea de prie
teni vine din absența efectivă a lor. din doq- 
apropiabllitatea spațială a lor. (ne asumăm in
solitul sintagmei, fnsă mai adlnral ■ras al ei 
vi-1 propunem) fapt re nu poate ocxziona și 
fertiliza direct co-ideologarea si co-revoluuo- 
harea. Schimbul de acrișori aplana distamele si 
oferea un minimum de substitut pentru comu
niunea concretă. Cu certitudine ae poate spune 
că această etică era un reflex te imediata ati
tudine față de oameni a tei Bălresru a unui 
apel supraindividual al epocii : -Fratemite 
I s-a atribuit lui Bâlcescu următorul fragment 
de scrisoare : «Le drott de fraterni te doit regner 
parmi toutes les nations et sous toutes Ies 
couleurs de Itenivers.- (Dreptul fraternității 
trebuie s& domnească Intre toate națiunile ii 
sub toate culorile universului).

PRAGMATICA ȘI VISARE. Bâlcescu lucrate 
prezent in așteptarea unui moment oportun din 
viitor. Pozițiile atitudinale față de temporalitate 
ale lui Bâlcescu sint cele ale unui mesianic 
pragmatic. Mesianic fiindcă mereu credea, după 
revoluția pașoptistă, într-o revoluție care tre
buia să vină, pragmatic pentru că el deja m 
apucase p rezon tic pentru ea. Momentul oportun, 
perpetuu virtual, se cere® actualizat : -Intr-un 
cuvînt lucrind pentru viilor să nu ultim pre
zentul și lucrind pentru prezent să nu u-tim că 
acesta este un punct de tranziție re al ajiBflem 
mai lesne )h viitorul dorit-- (ser. 132) Ac 
politie pentru căre pragma trecea pe primtfi plan 
credea in durabilitatea resurecționalâ a -perso
nalității omenești și după moarte» (ser. 28) cum 
găsim într-o scrisoere către Alecsandri imediat 
după moartea Elenei Negri. Ce scrie el acolo nu 
e un ornament quietiv'-consolator pentru Alec
sandri întru cit ornarea retorică a coresponden
ței nu-i era in fire, ci o sinceritate pe care o 
evaluăm în măsura în care și Bahtin o face 
la Dostoievsky Visarea la Bâlcescu nu descon- 
fiază energetismul. Timpul interior în care tră
ia el nu se desăvirșea inelar ca să-1 lase sâ 
spere de mai multe ori aceiași lucru. Oca2ii de 
revoluție puteau fi mal multe, oportunitatea o 
poseda însă numai una dintre ele : -Timpul nos
tru n-a sosit încă, dar va veni.» (ser. 59) -Tim
pul nostru» este un elenic timp kairoic, timpul 
revoluționarilor, timpul potrivit. Existarea in 
interiorul acestui timp magnifia și mai mult 
tragicul exilatului încordat întru 
clipei.

Tot în raza pacificate! dihotomii : 
tuire stă știința lui Bălcestu de a 
un fel de filosofîe geografică : «Oricît mă voi 
socoti viu tot la ce ți-am zis, că moldovenilor 
le plac mai mult speculația ideilor, iar munte
nilor acția.» Fiind muntean Bâlcescu se auto- 
includea la aefie. Dar, ca un făcut am zice, un 
destin advers îl va contrazice chiar aici, contra
zicere mediată șl de constituția lui fragilă. El. 
care era un volitiv (și caracterologic se arată 
așa) își Indura consumarea de sine a voinței, 
în final nu va mai rămîne din acest făptuitor 
visător decit un suferind.

FlINȚA-lNSPRE-MAMA. Undeva. In cîmpul 
acelei intimități care cuprinde implicitele pre- 
raționale, preideatlve ale unui scriitor și care 
poate fi numită doar metaforic -profondeur», 
maternul și natalul (naționalul) geminează. de 
parcă din depărtarea exilului patria celor mulți 
trebuia să-i apară lui Bâlcescu cu o mamă 
unică, numai a lui, în ea. Chipul duios și soll- 
tudinar al mamei lui trece asupra patriei lui 
aflată atunci intr-un impas (politic) similar, ca 
o Mater dolorosa răsăriteană : «Biata mpmă- 
mea, singură, bătrînă, bolnavă...» (ser. 59), 
«atit de necăjită» (ser. 151). Bâlcescu se găsea 
la unul din capetele tragicei traiectorii a exi
lului ; la celălalt capăt se găsea patria cu 
«muma» lui. Oriunde vom afla diseminate de-a- 
lungul corespondenței referirile la natal apare 
și mama ca în exemplul următor, unde mamei 
și țării i se mai asociază semnificativ și primă
vara : «în primăvară, adecă în aprilie, aș vrea 
să însoțesc pe soră-mea pină la hotarul țerii, ca 
să văd Intr-aceeiași vreme și pe mumă-mea.» 
(ser. 177). Din unele referiri aproape că am 
putea reconstitui un imn epistolar, scris atit de 
neretoric, dar atit de tensionat : »Biata mumă- 
mea, singura dragoste și adorație a mea, e așa 
nenorocită. Totdauna am sacrificat-o datorinții 
mele către țeară. De zece ani de clnd o tot 
fac să sufere pe dînsa, care nu poete găsi min- 
giiere în convicții puternice ca ale noastre. 
Imaginea mumă-mli,1 bătrină, bolnavă, nenoro-

m-am depărtat de prtetew 
am sta mai multă vreme in 
nu vrăjmașe, nu e un cu* 
d-a ne iute, citi vreme ne 
Prietenul bănuitor era Ion

unicitatea

visare-făp- 
intocmi și

cită, ea care e așa de bună, care a jertfit alita 
pentru noi șl care acum sufere atita, e nencetat 
înaintea ochilor mei. Pune această sfîntă ima
gine Înaintea frate-meu și zi-i să nu-i necin
stească bâtrinețea și viața ei cea virtuoasă.* 
(ser 62). Interesant și conform afirmațiilor de 
mai sus e că primele sentimente adoratorii față 
de mamă ii vin revoluționarului in exil, in 
afara natalului. Parcă ar recunoaște, la același 
nivel preideatic, mai puțin manifest, că nu el 
ar fi luptat ci. prin el. mama lui. Formula noas
tră ființâ-înspre-mamă nu face decit să con
figureze că Bâlcescu era o existență sensată 
către mamă și că maternul se confunda, din
colo de fixitatea cuvintelor scrise, cu natalul. 
Amindouă. sensarea și confuzia, se petreceau 
In cadrul aus-numitului nivel, mai puțin fixist14.

Cantitativ, istoria acestei «ensări este imensă 
In cultura universală : in evul de mijloc, de 
exemplu, ea a luat chiar formele unei devo- 
țiuni colective. Sau, conjugarea natal-matem e 
de observat, mai aproape de Bâlcescu și aproxi
mativ contemporan cu eL in scrisorile lui 
HokJerlin către mama lui, poet cu o altă struc
tură decit ■ lui Bâlcescu, dar cu un identic sen
timent că patria, cînd nu efie tată, cum e 
etimologic, este sigur maxnâ. întoarcerea in pa
trie egala la amiodat cu restabilirea contactului 
cu maternul.

OMUL POLITIC Șl POEZIA. Descoperim la el 
opțiunea pentu un tip speria! de poezie $i o de
zicere de un altul Poezia. In accepția viului grai 
al epocii, va fi fost ceea ce nu întră in sfera de- 
ci<:vuted. nu ar fi fapt, d un preludiu al lui : in- 
rerbtutfinea ^rganisrii unui corpos de artilerie- 
(«rr. 3 era comunicată astfel : -această nu e ho- 
Sărit, a mai mult o poezie- (ser. 2).

Fiind de a desfătare minimă, hilare și dis
tractive, poeziile liric-aentimentaliste (căci ele 
rint eu pricina) puteau fi prefăcute Intr-un ris 
tetre prieteni : -Am auzit că un potop de poe- 
zfî (_ ) v-au năpădit. Cit aș fi dorit să fiu lingă
tine ca să le citim și să <e comentăm împreună. 
Veselia p ris’-J m-ar vizita cu această retire.» 
(«t SR. Oare re să-1 fl Înveselit pe Bâlcescu 
daci na ușurătatea lor ludici in opoziție cu 
•enotritatee iui, pentru că altminteri nu ezită 
să apredear poezia gravității istorice. Nu-1 în
deamnă el pe Alecsandri sâ scrie o poemă epică 
asupra «coprinderii- Dadd de către romani ? 
Sau surprinzător, nu iți afirmi el intenția de 
■ serie • poema istorică despre Mihai Viteazu ? 
Intuim dțiva termeni duali : poezia-poema, 
Imrul-e^emstorieuL așadar opoziția sen time n ta
li fin-tatone Ba ***** mulL putem descifra alțl a- 
semetsea termeni duali ia, legătură cu un țepos al 
romanticii europene : al poetului hărăzit de ros 
E vorba de a scrisoare destinată lui Alecsandri. 
unde Bâlcescu merumnind o existentă care se de- 
romantin. la transcrie anul din foarte rarele 
ronduri ironice. Hotărî’, pentru Bâlcescu arendă- 
pa era un fel de proră • pămintului acoperit cu 
păpușoL iar pornii rpMetei pe ".Temea aceea) 
cum ar fl pupa M?repta lucrul aresta ? • -Tu Ba
ri le. poetul cel mai poetic, tu care zbura: pe fan
tezie in apa țari Ie nemărginite 51 mult împodobite 
•le i magi stației ; tu eare până aram ai trăit în 
lumea inime fi a :derior. *ă car asa jos. intr-o 
•tare atit de prozaică, atit de materială 1 Sâ te 
fad. ce ?_ MeadM ! O profanat» ! Ce cădere 
grozavă k (arr. S3. Nu enttaa prea multe nuaa-

BÂLCESCU
Ulei de Florin Ni cu Iu».

țe care să medieze Intre extreme : poezia, ce
rul, inima și ideile — intr-un cuvînt celestitatea 
poetului — contrastau net cu arendășia, pămlntul 
cu păpușoi, boerescul, starea prozaic-materialâ — 
adică terestritatea nepoetului. Este chiar struc
tura romanticului loc comun.

Oare cum devine (dacă devine) fapticul 
istoric literatură ? Oare devine e cuvîntul 
sau literarul și istoricul sînt coesențiale ? : 
dacă-i așa înseamnă că există tragicitate, 
lirintate. comicitate etc. și in afara lite
rarului. interiorizate in însuși faptul istoric. 
Cit timp acesta nu e dat încă uitării, un scriitor, 
o Voce, îi poate provoca și veghea deplasarea 
intr-unui din respectivele genuri de drept lite
rar ; actul nu e simplu și nici la indemîna ori
cui. ci numai acelor scriitori care sint vocile 
istoriei, care „simt“ in istorie nuclee virtuale de 
literatură. în privința asta lucrurile sint mai 
profunde și de neschematizat. Nu am greși, cre
dem, dacă scrisorile lui Bâlcescu le-am situa 
undeva pe traiectul care duce dinspre istorie 
Înspre literatură, intre pragma și literaritate. 
Situarea e legitimă dacă ne gindim că nu
meroasele fapte, intimplări, evenimente istorice 
etc. tangente destinului lui Bâlcescu si transfi
gurate epistolar Iți declară aderența și la lite
ratură și la contextul epocii. De asemeni, dis
tanțarea in timp sporește și ea literarul ; tim
purile originare ae confundă cu poezia insări și 
perspectiva îndulcește crestele munților. Cert 
e că scrisorile ha Bâlcescu dacă nu vor fi avut 
-savoarea- a cărei absență l-o reproșa Ion 
Ghiau ele deja an Început s-o aibă. Se poate 
ea -savoarea- să se solidifice doar ca incipientă 
și pentru sena bill ta î ea viitoare. Noi am con
sta tal-o ocwn.

Dan Arsenie

1n rina de 13 noiembrie a maorie fwlgrrătaare 
a smuls de ia masa sa de lucru, la 
de "peste a jumătate de veac, pe ■■ mare istorie 
al poporului nostru : ' *“* “ ~
RESCU, doctor daeent, 
si ia tea din București, membra titular al Aca
demiei Republicii Socialiste România

Vestea a foM surprinzătoare deoarece profe
sorul, deși Împlinise recent virsta de 71 de Mi. 
nu dădea semne de abcweala, era iu deplinăta
tea forțelor sale fizice și intelectuale. mereu 
grăbit, mereu preocupat de scrierile sale.

Dotat eu a mare putere de muncă și eu o 
mare dragoste față de istoria propriului său 
popor, cunoscutul nostru savant lasă in urmă 
o operă întinsă și complexa, rare cuprinde pes
te 300 de titluri de monografii, sinteze, cursuri, 
studii, eseuri, recenzii dedicate istoriei româ
nilor de pretutindeni și din toate timpurile.

Născut la Focșani, la 13 ÎS octombrie ÎMI. ea 
fiu al istoricului Constantin Giurescu. iși începe 
activitatea științifică de timpuriu, in 1919. A 
beneficiat de îndrumările iluștrilor săi înaintași: 
Vasile Pârvan. Dimitrie Onciul, Nicelae lorga. 
Simion Mehedinți, Demostene Russo, al căror 
discipol a fost, precum $1 de cele ale propriului 
său părinte. Constantin Giurescu. nu mal puțin 
ilustru. De la el a deprins pasiunea cercetării 
și respectul față de adevărul istorie. De aseme
nea, școala română de la Paris l-a familiarizat 
cu specificul științei istorice franceze, lărgin- 
du-i mult orizontul de specialist.

La numai 26 de ani ocupă catedra de istoria 
românilor de ia Facultatea de litere și filozofie 
a Universității din București, unde multe ge
nerații de studenți ii vor admira la cursuri și 
seminarii documentarea exhaustivă, ’ 
metodei, precizia informației, dragostea 
trecutul neamului nostru.

Ca cercetător, a încercat să cuprindă 
diile sale întreaga istorie a poporului 
abordînd o tematică extrem de variată, 
zind domenii dintre cele mai diferite : istorie 
economică, relații sociale, trecutul unor pro
vincii și localități, clase, instituții sociale, parti
de politice, personalități, știință, tehnică, cul
tură, relații cu alte state, toate aceste strădanii 
cuiminind cu Istoria românilor, — 
era re de sinteză care a cunoscut 
variante.

Dintre lucrările sale menționăm : 
la studiul marilor dregătorii In
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XIV-lea ți al XV-lea (teza de doctorat) 1926 ; 
Istoria românilor, in cinci volume, (1935—1946) 
eanaarîMi trei ediții ; Principatele rpmâne la 
începutul secolului al XlX-lea, 1957 ; Istoria 
pescuitului fi a pisciculturii in România (1964), 
lucrare premială de Academia R. S. România ; 
Viața ș opera lui Cuza Vodă. 1966; Istoria 
Bucuros ti ui ui. 1967 : Transilvania în istoria po
porului român. 1967, Istoricul orașului Brăila, 
196S ; Scurtă isterie a românilor, scrisă împreu
nă eu fiul sân, istoricul Dinu C. Giurescu, 1972: 
Irtoria românilor, in aceeași colaborare, con
ceputa în apt volume, dintre care au apărut 
vul. 1 (1974) și vaL 2 (1976); Istoria pădurii ro
mânești, (1976) și altele.

Sintezele sale poartă pecetea spiritului său 
selectiv și rezumativ, a conciziei și preciziei in
formației. Amănuntul este întotdeauna semnifi
cativ. De aceea, lucrările sale au cunoscut o 
largă răspândire, fiind căutate, in egală mă
sura, de specialiști și marele public.

Multe alte lucrări, abordînd teme fundamen
tale din istoria noastră națională, au 
limbi de largă circulație precum 
limbi, printre care și japoneza.

A avut legături strinse in lumea 
Internațională, făcind cunoscute peste 
specificul, locul șl rolul românilor in Istoria 
universală.

Acum, pana sa neobosită, a-a oprit. Opera sa 
va ocupa însă un loc de frunte in istoriografia 
românească dintotdeauna.
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Constantin Vlădut

d
espre Bâlcescu s-a aeris, a-ar putea 
spune destul, pe Întinsul unui secol și 
mai bine — ce ne desparte de el și 
de epoca sa. S-a scris în spiritul ne
voii de înțelegere, mereu reînnoite...

Dacă am încerca să fixăm însă repere — po
trivit cărora ..mitul Bâlcescu" a putut fi resus
citat. ar fi greu de găsit altele, decit acelea pe 
care le-a propus însuși calendarul istoriei. Băl- 
cescu n-a fost, cu alte cuvinte, un subiect de 
campanie pentru scris.

Dialogul cu istoria, cu făuritorii et. are pen
tru noi, — astăzi — o accepție mai largă. E] nu 
se realizează plenar — exclusiv — pe calea eru
diției, numai prin intermediul unui limbaj de 
specialitate.

Intervine cîteodată. cu maximă eficiență — 
arta cu varietatea modalităților ei plastice, ale 
artei scrisului, bucurlndu-se deopotrivă de liber
tatea inspirației.

tn ce privește literatura, rezonanța unuî nume, 
cum este acela al lui Bâlcescu n-a putut lăsa in
diferente condeie dintre cele mai distincte : dc 
la Eminescu la Călinescu — a scris despre el un 
Ion Barbu, un Perpessicius, un Ion Pas, I. Vi
nca. Camil Petrescu.

Cînd Alecsandri scria. In 1852. Nicolae Băl- 
cescu în Moldova, el realiza una dintre cele 
mai vibrante evocări — din cite s-au scris in 
epocă — despre marele revoluționar.

Exemplul lui Bâlcescu nu se ștersese încă, din 
amintirea contemporanilor săi — clnd Odobcscu 
la rlndu-i încerca să descifreze ceva indefini
bil, in fond, poate o comuniune care se rea
lizează in Impactul : proces de elaborare-crea- 
tor-operă ; prin prisma lucrării capitale a ma
relui istoric, pe eare tocmai o tipărea : Istoria 
românilor supt Mihal Voevod Viteazul... Era tm 
prim pas de detașare față de un confrate, un 
gest de interpretare...

Tot acuma avea sâ se producă — dacă nu se 
produsese chiar in 1970, prin Epigonii — saltul 
de la memorialistica de epocă, spre situarea lui 
Bâlcescu intr-un timp nemuritor. Eminescu. pri
mul mare gazetar al generației postpasoptiste. 
scrie cu Bâlcescu șl urmașii săi bn articol de 
atitudine de mare actualitate. Poetul reactuali
zează un Bâlcescu pe care nici o epocă nu are 
dreptul să-1 uite, adresîndu-se deschis contem
poranilor marelui istoric, fâcînd să vibreze coar
da sensibilă a imediatei posterități bălcesciene: 
acelora care supraviețuisera și se adaptaseră, 
prin spiritul lor, unor alte vremuri, care, coincid 
istoricește, cu triumful trădării revoluției.,.

..El Bâlcescu s-«r înspăimînta văzind cum a 
fost să se realizeze pe pămlntul nostru liber
tate șl lumină" — scrie Eminescu la șapte ani 
dună Eoigonii.

Se întîmplă, așa cum va observa mai tîr- 
ziu un mare gazetar, ca talentele să coexiste în 
arpteși condei, astfel incit poetul sâ se fi asi
milat — in aceste vremuri tulburi și de indi- 
fp"’entă — cu gazetarul care umple coloanele 
..Timpului". Cuvintele de proslăvire adresale 
celui mereu elogiat, vin să perpetueze ideea de 
luDtă. intr-un moment cînd. desigur, avea totuși 
să izbândească. $i dacă acei care l-au comentat 
pe ziaristul Eminescu — așa cum observă Per- 
pecsidus — n-au rostit aproape nimic despre 
v^’carea literară a jurnalismului său. firesc a pu
tut «căpa neobservat un procedeu eminescian, uti- 
I’^at ru desăvirșită artă în articolul Bâlcescu si 
urmașii săi î incizia operată de vehementul său 
pamflet în epiderma trădătorilor de libertate.

Consecvent admirator al «piritelor polivalente. 
Eminescu deslușește laturile distincte ale perso
nalității revoluționarului, schițind. din unghiul 
său de vedere, un triptic bălcescian : «scriitorul, 
făuritorul de limbă, entuziastul profet...», de 
care insă generația sa se Înstrăinase In chip du
reros.

★
Timpul. în raport cu evoluția noastră istorică, 

a conlucrat — proiectînd pe fundalul fiecărei 
epoci — imaginea acelui Bâlcescu... doar într-un 
fel stilizat, care I se potrivea mal bine. Cu alte 
cuvinte, toate generațiile — de intelectuali — 
care s-au succedat vremii sale, au comunicat 
altfel cu spiritul «fiu. dîndu-ne, de fiecare dată, 
măsura noii dimensiuni a valorii geniului său, 
a unui spirit care s-a putut mișca activ și mo
bilizator in istorie, indiferent de epoci, de gus
turi. de persoane...

Dacă. între articolele de gazetărie și cele de 
publicistică. Închinate lui Bâlcescu de cîțiva im
portanți scriitori interbelici — din care am citat 
mai sus —, ne-am oprit la unul semnat de Ion 
Vines, este — poate — pentru că In activitatea 
publicistică a acestui mare gazetar, portretul 
este specia cultivată cu un talent ieșit din co
mun.

Vinea a lăsat, de altfel, pe socluri solide, chi
purile unor contemporani realmente valoroși (șl 
peste timp, astăzi), din variate sfere de activi
tate : Gheorghe Marinescu, Mihail Sadoveanu, 
Nicolae lorga. N.D. Cocea, Maria Tănase, Vic
tor Brauner. Tudor Arghezi... Spuneam altădată1) 
că dincolo de limitele stricte ale profesiunii că
reia ii aparține modelul său, și pe care ziaristul 
le traversează — doar — cu aparentă nonșalantă, 
portretele implică ceva infinit mai important, 
ceva care ține de etică, de morală, de o catego
rică afirmare a unui punct de vedere politic. 
Este — de altminteri — un adevăr cert faptul 
cfi. scriind despre marile figuri, chiar la anu
mite date comemorative sau aniversare, el nu 
face operă calendaristic-gazetărească. ci folo
sește prilejul pentru a-șl afirma propriile-î prin
cipii.

Doar aparent, dincolo de prezent, pe cărări 
bătute de alțji. Vinea se încumetă să-1 găsească 
pe Bâlcescu lntr-un moment complicat al Isto
riei noastre, tn anul Î922 (cînd se împlineau 50 
de ani de la moartea lui Avram îancu și mai 
bine de o sută de ani de la nașterea lui Bfil- 
cescu).

Intitulat : Pe vremea Iul Bâlcescu și Avram 
Îancu — foiletonul luj Vinea s-ar subtitra mai 
propriu : între evocare și portret (și s-ar po
trivi mai fericit respectivei formule, pentru că. 
deși stringent în construcție, autorul surprinde 
epoca de planuri ample, în mișcarea evenimen-, 
telor) : cu succinta expunere de motive care 
duce la izbînda revoluției, cu invocarea fapte
lor care frinează mersul ei spre desfivirșire. toate 
acestea spre a surprinde, sub un fascicol de lu
mină. rezistenta și perspicacitatea revoluționa-

rului, pentru a restabili revoluția. Punctarea 
evenimentelor, mereu prin raportare la faptele 
lui Bâlcescu, devine o modalitate de conturare 

ia personalității acestuia...
Un jurnalist poate scrie oricum despre trecut, 

îl poate aduce în plină actualitate, tălmăcind 
deschis mesajul istoriei ; el recurge, din infinite 
posibilități, la propria-i modalitate de citire a 
istoriei. Pentru Vinea este — poate — mai sem
nificativ să tălmăcească sensul unei afirmații, 
cum a fost aceea din scrisoarea către Ion Ghica : 
„Bâlcescu în avîntările minții lui cuprinse de 
surescitarea secolului romantic, afirma, fără res
tricții, această asemănare : «poporul nostru al 
capitalei trebuie să știi, fără flaterie. că a 
întrecut pe toate popoarele Europei chiar și pe 
parizieni». Iată o frază a hiperbolismului revolu
ționar, [conchide V.] — ce nu-1 împiedică pe 
omul de stat, calculator șl perspicace, care era 
N. Bâlcescu. să destăinuiască peste citeva rîn- 
duri : «noi aci gătim lui Soleiman Pașa, o in
trare triumfală». A vorbi însă, inspirat, despre 
oamenii mari ai trecutului, este o menire scri
itoricească, o îndrăzneală de artist. în calitate 
de gazetar, Vinea a redeschis numeroase „pro
cese “ Istoriei, reactualizîndu-le. Bâlcescu este 
unul dintre ele.

Oricît de stranie ar putea să apară prezența, 
în contextul acelorași pagini, a unor nume (Emi
nescu—Vinea). dincolo de un dat comun — în- 
tîlnirea ca poeți pe terenul jurnalisticii — se 
regăsește implicit, la cel din urmă, ideea cu- 

' prinsă și în articolul lui Eminescu : gloria sa
crificată de posteritate... Precum la poetul Epi
gonilor, există pentru Vinea o treaptă de la a 
cărei înălțime poate «lumina» un Bâlcescu. dez
văluire pe care împrejurările momentului o re
clamă în conștiința semenilor. $i ca sâ folosim 
propriile cuvinte : în sufletul său nu poposește 
— doar — talentul, ci — deopotrivă — în min
tea sa. lucește și lumina datoriei față de sutele 
de mii de ochi care-și ațintesc privirile avide 
asupra coloanelor de tipar — rezumînd frămin- 
tările epocii. Pentru că, intr-însele, aflăm și ge
neza poeziei sale.

Portretistica lui Vinea, cu o intimă ierarhie, 
cînd medalion sau profil, cînd portret literar 

“clasic, cînd portret moral sau psihologic. ''în
trece cu mult, în frumusețe și pertinență, gra
nițele unei jurnalistici care supraviețuiește o 
singură zi. Topind în chipurile pe care le-a zu
grăvit simțiri și culori — sensibilitatea sa de 
poet — demonstrează, ca și Arghezi de altfel, 
că un „articol", chiar dacă trăiește doar 24 de 
ore. poate fi o capodoperă.

Bâlcescu, prin pana luj Vinea, dovedește că 
portretul considerat gen (într-un mod ..atem
poral"). devine factor activ, în sens publicistic, 
al unul moment istoric agitat din datele reale 
ale fizionomiei moral-splrituale, el selectează 
spre a recompune un chip doar. într-un sens 
inedit : «Printre baionete ivite reci și sclipitoare 
la toate răspîntille, ce straniu lucru, să plimbi 
cîteva clipe stafia răzvrătitului nestăpinit și fără 
tihnă [...]

Nu găsit! cumva o prnvncare In reamintire® 
atit. dc potrivnică situației actuale [este vorba 
de 1922] a palidei figuri de obsedat al unui Ideal 
care-1 luminează din lăuntrul... Viața sa e un 
roman de străduinti și de înalt eroism. A avut 
însușiri de meditativ și de om de acțiune. [...1 

Puterea de iluzie și de ideal a sufletului său 
pasionat și pătrunderea analitică a gindirii sale 
profetice s-au străduit pină la epuizare (..,]

Ciad fotul părea pierdut el face demersuri de 
diplomat. întreprinderi de războinic șî cercetări 
de scriitor șl istoric [—] toate se împletesc in 
activitatea lui agitată șî perseverentă, pină la 
ultimul suspin al plămînllor săi bolnavi, la Pa
lermo. în 1852».

Vinea sesiza ceea ce, adeseori, intuim fără a 
descifra, că o existență neobișnuită — cum a fost 
aceea a lut Bâlcescu — n-ar putea fi decit par
țial reconstituită artistic in afara genului am
plu al pro2et. Pentru cfi gîndul său. exprimat, 
simplu «Viața sa e un roman exemplar de stră- 
duințj și de înalt eroism», nu e o frază comună, 
cf exprimarea unei opjiuni scriitoricești.

Și dacă un confrate din aceeași generație, 
unul dintre cei mai înzestrați romancieri inter
belici — Cam!) Petrescu •— avea să abordeze. în 
teatru, precum și In proza de largă respirație, 
figura lui Bâlcescu, faptul vine, de astă dată, ca 
o confirmare a unui crez comun, în raport cu o 
epocă, față de unul dintre cei mai exemplari oa
meni ai ei...

Drept mărturie a faptului că Vinea rămînea 
un admirator al lui Bâlcescu, stă și adnotarea 
la portretul acestuia din 1922 — adăugată acum, 
în 1941 — cînd ]a dispariția lui lorga arată cfi 
marele istoric, prin opera lui. cultivase conști
ința noastră pierdută, ne făcuse să ne amintim 
«de noi înșine» : Și a fost pe acest drum, con
tinuatorul romanticului și sublimului Bâlcescu.ț 
pe care acum cîteva luni, un imbecil universitar,l 
buimăcit de o putere temporară, îl tratase del 
francmason.

Dar trupul plăpînd a lui Bâlcescu nu și-a pu
tut urma sufletul, acel suflet dinamizat de o 
chemare extraordinară».

Constandina Brezu

A apărut 
ALMANAHUL SATELOR, 1978

Menționăm din sumarul său hogat 1 „Satul 
românesc — spre culmile civilizației socia
liste". ,,Din cronica anului 1977", „4 martie 
1977, 21h,22’22” — o mare catastrofă natu
rală, dar și un mare examen de voință pen
tru poporul român", „Amplă acțiune de ur
banizare a localităților rurale", „Ultimul 
asalt pentru a dezlega o enigmă veche de 4 
miliarde de ani", „N’u, omenirea nu e ame
nințată de suprapopulare !“

H Ion Vinea portretist — „Tribuna"/!968.

Urmare din pag. I

Șerban Ciotulescu dovedește chiar talent, 
de o anume speță. Metoda e insinuația, 
revenirea in desen Ia aceeași idee, stre
curată în toate formele, printre lungi digresiuni, 
intre ceremonii de politeță... Cartea se organi
zează topografic pe marginea documentelor și 
toate caracterele esențiale ale omului Caragiale 
sint atinse ușor, fixate în ace, propuse ochiului 
interior". Cioculescu nu a fost mulțumii de mo
dul in care era privit și scrie Împotriva Istoriei 
literaturii române un articol în ziarul Viața (1 
septembrie) : O eroare de logică, alt articol în 
Curentul literar (20 septembrie), in fine două 
lungi articole in Revista româna (octombrie — 
decembrie 1841). în Curentul literar din 6 sep
tembrie 1941 tot el anunța o anchetă pro și con
tra la care au participat E. Lovinescu (13 sep
tembrie) șl Vladimir Slrcinu (ibid). De unde cu
vintele lui G. Călinescu către Rosettl (25 sep
tembrie 1941) : „Purtarea lui Cioculescu, tris
tă ’... Mă insultă, organizează anchete... trece 
treptat de la amabilități suspecte la negațiuni 
tranșante, declară caricatural portretul lui Ior- 
ga (!?1). în loc de a recenza „pur șl simplu". Și 
la 7 februarie 1942 : „Tot ce scrie (Cioculescu) 
e fără linie, lăsînd să se scurgă o fiere neagră,

G. Călinescu și contemporanii săi
cu greu de apărat mai tirziu. Pretinsele lui ob
servații științifice sint imposibil de susținut. 
Observații se pot face și amendațiunea e un 
proces inclus In orice operă bizuită pe informa
ție. Dar inadvertențele cronologice observate de 
el sint în capul lui doar - Evident, Cantemir nu 
anticipează pe Montesquieu (putem adăuga că 
și în cartea lui La Croix din 1691 Etat general 
de 1‘Empire Ottoman se vorbește de „cauzele 
creșterii acestui imperiu și de unde vin scăde
rile sale", deci despre „la grandeur el la deca
dence", „incrementa atque decrementa"), nu se 
inspirâ din Voltaire ci scrie, „după procedeu] 
lui" (sau cum va proceda el mai tirziu). A spu
ne că într-o poezie de Eminescu (din 1872) „dăm 
de versuri quasi-mallarmăene" nu înseamnă că 
facem un raport de filiație, după cum zicînd că 
prin Nastratin Hogea la Isarlik (1921) Ion Barbu 
e „din familia poetului Fătălăului" (Flori de 
mucigai, 1931) nu înseamnă că am situat pe 
Barbu în dependență de Arghezi. Cioculescu. nu 
obiectează cînd Călinescu scrie : „în 1802 aba
tele Casti relua, aproape cantemirian, tema (din

Istoria ieraglifică) In Gli animali parlanti*. deși 
e sigur că prințul român n-avea cunoștință de 
autorul italian și deci nu putea să-i „reia" 
tema. E vorba ca și in celelalte cazuri de o sim
plă asociație sau analogie, menită, aici, de a 
face punte între Occident și Orient, vechi și 
modern (Cantemir are „limbuția lui Creangă în 
debitarea zicătorilor populare", cronicile munte- 
ne versificate premerg „unei poezii muntene bu
fone ce merge din această epocă prin Pann și 
Caragiale pînfi la Arghezi și Barbu" etc). Cu
vintele nu trebuie luate ă la lettre, iar scopul 
istoricului literar a lost sâ facă expoziție evo
lutivă „avînd ca etalon : ideea de absolut ar
tistic". Lui Rosetti, Călinescu îi mărturisește un 
secret : ...„De fapt... nici n-am scris o istorie... 
Istorie literară 9e va scrie la 2 000, 2 200. Ce-am 
făcut eu e o piatră fundamentală, un Tlra- 
boschl, cu vederi mai critice". (Girolamo Tira- 
boschi e autorul unei Storia della liiteratura 
italiana, scrisă și remaniată intre 1770—1790), 
Călinescu nu a purtat ranchiună lui Șerban Cio
culescu. în ediția a doua, în manuscris, din

Istoria literatorii i-a îmbunătățit prezentarea, 
iar în 1947 l-a recomandat profesor la Faculta
tea de litere din lași.

Nicolae Cartojan nu l-a recomandat pe G. Că
linescu în 1941 la catedra de Istoria literaturii 
române vechi de la Facultatea de litere din Iași 
unde Consiliul profesoral îl desemnase la 13 
septembrie 1941 suplinitor. „Curios acest Carto
jan", scrie Călinescu lui Rosettl la 30 octombrie. 
„Se arăta indignat de situația mea și imi face 
acum, cu atîta metodă, mizerii". Nu e specialist 
în „veche" ? „Aceasta, fie oriclt de paradoxal, 
a fost specialitatea mea pînfi în 1931. Ca paleo
graf, am fost trimis de ia Arhive la Roma, 
p. studii la Propaganda fide, lăudate de lorga. 
Carlo Tagliavini, citate de D. Russo etc. Nu sint 
lingvist, dar nici Cartojan nu e. Sint un com
paratist care pot duce criteriul estetic și în cul
tura veche..." Cartojan recomanda pe asistentul 
său Dan Simonescu spre indignarea lui Cali- 
nescu : „...Atitudinea celui atit de lăudat de 
mine, detestabilă. Să fie preferat un asistent 
unui conferențiar ? Să cumuleze D.S. trei func

ții. punind suplinitor la București, ori luind 
concediu, cînd eu n-am decit o funcție și nici 
soție profesoară ? Nedreptate și jignire ! Admit 
să concureze la catedră, dar nu la suplinire. (De 
ar fi concurs, mă voi prezenta. Interesul ar fi ca 
prin suplinire să cîștig timp) Cine vor fi cei în
trebați ? Cartojan nu poate fi obiectiv". N-a fost, 
și G. Călinescu a trebuit să răminâ în continuare 
conferențiar pină la 17 martie 1944, clnd o comi
sie prezidată de D. Caracostea (cu Iorgu Iordan 
în componență) votează în unanimitate chemarea" 
în postul de profesor la catedra de istoria litera
turii romane moderne, chemare care insă n-a 
fost aprobată de ministrul Ion Petrovicl. E pe
rioada din care datează Șun, apărut in 1943, șl 
despre care scrie în noiembrie 1942 lui Rosetti : 
„Acum un apel călduros la prietenia d-tale, fii 
mereu editorul meu in sens moral. Am scris a 
mică operă (ți-o alătur), un fel de istorie mo
rală foarte realistă, autobiografie in sens Înalt, 
sub forma a cinci dialoguri (luat ca model Go- 
bineau). Se poate citi ca un roman... Găsește-mi 
un editor..." Editorul a fost pină la urmă găsit 
în persoana unui inginer Gorjan. Al. Rosetti, 
editorul ideal, nu mai era la acea dată editor. 
A revenit și republicat pe G. Călinescu după 
23 August 1944 cu Impresii asupra literaturii 
spaniole (1946).



•. atelier literar
1 ________________________________________________________________________________________________________________

l posta redacției J
GHEORGHE IOSIF; Nu lip

sesc aptitudinile lirice, dar pa
ginile lasă de dorit încă în ce 
privește economia, proprietatea, 
pregnanța expresiei (uneori, di
luată, superficială). Mai aproape 
de reușită, „Aceasta poate fi“, 
„Minciuna la oglindă", „Ace
leași oglinzi41, „Carte", „Știu", 
„Șoim dresat".

VLAD MARIUS s Tot ce 
ne-ați trimis pînă acum e de
parte de poezie, lucruri stîn- 
gace, primitive, fără semne li
rice (de pildă : „Ce bine e ca 
să trăiești / Și să poți ca să 
muncești / Să te simți fericit 
/ C-ai muncit trăind". etc.). Și 
exprimarea — cum se vede și 
din citat — e șovăitoare, dese
ori în dezacord cu legile grama
ticale și cu cerințele creației li
terare. Ne întrebați ce vă pu
tem recomanda pentru a obține 
rezultate mai bune. In primul 
rind, să scrieți mai puțin și să 
citiți mai mult, să citiți și sâ 
studiați (la 14 ani. rămin pe pri- 
mul^plan obligațiile școlare ’).

V. CROITORU î Vești bune 
în scrisoare, dar mai puțin bune 
în versuri, in care nu se văd 
progresele așteptate d, dimpo
trivă, pare să ia proporții o a- 
numită ebuliție prolixă, diluată, 
o îmbulzeală de vorbe nestru- 
nite, insuficient decantate, une
ori monotone. Ceva mal bine, 
în „Starea de casă", „Starea 
blestemului44.

T. CERNAUȚEANU : Lucruri 
interesante, uneori „dificile44 
alteori ușor neglijente, nefini
sate atent. Cele mai bune : „Tă
cerea poetului44, „Mînjii", „Ca
ravana cinematografică".

GEORGIANA R. : Surpriză 
plăcută ! — e vorba, fără doar 
și poate, de talent (ceea ce face 
și mai ciudată reticența în ex

pedierea manuscriselor). Multe 
pagini frumoase, Înflorate, in 
care nota vitalistă, tonică, sen
zuală, rămîne mereu sub sem
nul unei neprefăcute candori. 
Cele mai bune pagini ni s-au 
părut : „Ascultă", .Jnceput de 
iarnă1*, „In somn", „Meșterul 
Manole", „Așa cum alerg" etc. 
Sint, deci, serioase motive să 
continuați (și, desigur, sâ nu re
nunțați la acel „odată și o- 
dată »•_).

A. BUZINCU î Nu se arată 
încă așteptatele schimbări. Ba 
chiar, lucrurile par să aibă a- 
cum o înfățișare șl mai tristă, 
degajînd o impresie de sârăde, 
primitivitate, de nivel cultural 
precar. Fără preocupări seri
oase, profunde, consecvente, 
pentru școală, studiu, lectură, nu 
se pot obține rezultate in dome
niul literaturii.

DANIEL B. ! E un tumult de 
idei nobile, de imprecații inte
rpelate, configurind o ținută eti
că frumoasă și romantică. Ver
surile, vădit dominate de ecouri 
școlare (de Eminescu. mai ales), 
poartă, insă, in duda unor ne- 
siguranțe și stingădi, și semnele 
unei vocații lirice. Să vedem ce 
mai urmează.

I. O. CNEAZ : Problematică 
interesantă. expresie directă, 
frustă, adesea convingătoare. 
Uneori, mijloacele poeziei pierd 
pasul în favoarea unei discursi
vități uscate, greoaie. Dar sint 
de așteptat, se pare, și lucruri 
mai concludente.

N. VIZITEU • Desenele nu in
tră in „sfera de influență" a 
„Atelierului44 nostru ; le vom 
prezenta, deci, secretariatului de 
redacție care va decide.

A. VOISINE : Vești mai rare, 
mai scurte, mai laconice, din 
care poezia a dispărut cu totul

(să fie vorba de o anumită obo
seală ?). In legătură cu recen
tul eveniment, vă felicităm și 
vâ adresăm cele mai bune urări. 
Paginile de proză vor primi cit 
de curind un răspuns mai amă
nunțit și, să sperăm, favorabil.

M. Konstantinovich Ligia M., 
Gabriela Nicoledana, V. Bradea, 
Kocsis Fr., Stroe Marian și Rai- 
cu Eugen, Botez Maria, Pavel 
Daniela, tHuzum Marian, Const. 
C. Drăganu, Silviu Justinian, 
Zoltes, Phoenix, Amar Grunsky, 
Romul Pascale : Nimic nou !

Binescu Diana, Măceș X. X., 
Ș. S. Paulus, Sandu Moldova, 
Mira S. Irimescu, loan Covaciu, 
Arsenic Cristiana, Ică Muntea- 
nu, Hodorogea Claudia, Zosin 
Leonardo, Andrei Valentina, 
Florica Savu, Irimescu Florian, 
Clydynis, N. Cristea : Nu se 
văd deocamdată semne de ta
lent.

MANUSCRISE NEISCALITE : 
„De vor veni", „Pribeagul și 
marea" ; „Resemnare", „Rugă
minte", „Toamnă", „Totuși44, 
„Doar mîini de muncitori", „Pă- 
rnînt" etc. î „Toamnă", „Noap
te de toamnă", „Vechiul cîntec", 
„Ziuă de toamnă" ; „Copacii", 
„Fragii", „Greu", „Tropot" etc.

Sergiu Lu pi că. Stana Vasile, 
Diana Moszeș, Rada G., Cella 
Din, Isman Cătălin, J. Ștefan 
(ceva mai bine, în „Mina în
tinsă" și „Ușa"), Iovan Viorica, 
Camelia Crecană, Mihai Cris
tian, Veronica, Doina Stoița, 
Coroș Tănase, Tiberiu Arăzan, 
(ceva in „Sens"), A. Gherasi- 
mescu : Pagini de nivel modest.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se res

tituie.

Linii frlnte de clipă
Cum rotund pare soarele 
adevărul trezește 
pleoapele din somn 
pe cărări troienite copii devotați 
jocului transpiră 

se naște un nou 
anotimp de cercuri 
caut prin suflet numele 
unei petale, 
un dor de nuanțe mâ-ncearcă

prelins cerul din ochi 
ca o lacrimă 
și tu, fericire - fantomă de ceață 
apleci capetele florilor, 
aburești ferestrele frunzelor 
pină nu se mai vede nimic 

caut cuvintul In stare 
să limpezească liniile 
frlnte de clipă, 
să-i redea simplității splendoarea 
caut cuvintul...

VALERIU PRUTEANU

Cineva din lăuntrul nostru
Cineva sau ceva din lăuntrul nostru 
începe să bată odată cu viața, 
cu tot ce crește în ființă 
așa cum cresc in arbori cercurile 
de-o potrivă stringind, de-o potrivă risipind 
lumina nevăzutului timp.

Cineva sau ceva inlăuntrul nostru 
începe sâ se bată cu noi înșine 
o vîrstă mai nouă cu una mai veche, 
o mină de zăpadă fără pereche 
se răsucește, 
și cere, 
și bate, 
și cere lumină 
fără ca trupul să aibâ vre-o vină.

Și ne doare că cineva vrea sâ fugă din noi 
așa cum ne doare câldura ce fuge din foc 
Și ne doare cind pină la urmă 
simțim că sintem o colivie cu gratii prea dese 
— chiar dacă nu credem in acest pină

la urmă — 
se face un miez de amiază-n arbori 
și din noi zboară un suflet de pasare 
undeva tot mai spre sud.

MARIAN C. ROMANOVSKI

Zid
Totuși
acestui zid
i se acordă atenție deosebită ;
se spune câ
nu pe mine
ci pe el îl poți lovi cu biciul
ca sâ crezi
câ mini spre vadul apei...
mulțime cărămizie de cai...
dar se mai spune câ 
nu de el 
ci de mine dacă izbiți 
o frunză
veți vedea cum la pămînt
ajung cioburi
de parcă ați fi spart o clepsidră.

ION TEODORESCU

Ștefan Găvenea 
„Vestigii la Histria”

Născocește
Născocește un peisaj 
în care întotdeauna 
sâ ajungem în zori 
în care întotdeauna 
să ajungem tineri. •

Eu mâ străduiesc 
sâ se întunece mai tîrziu 
trecind prin fiecare parc 
pe lingâ fiecare copil 
împreună cu lumina de ieri 
pe care am pâstrat-o in zimbet.

V. PETRESCU MĂRGEAN

Poveste
Am lăsat 
in urma mea atîtea cuvinte, 
sperind câ oi sâ mâ găsești 
urmrnd îndemnul 
din poveste.

Poate câ ai pornit din cealaltă parte 
a pâmintului, 
poate te-ai înzăpezit intr-un crin, 
sau poate 
câ nu acesta e semnul 
după care mâ vei recunoaște.

Dar nu e nici o graba
In curind, 
în curind în loc de cuvinte 
voi rosti fire de iarbâ.

ION DRAGOȘ

îăbll|e de lut
Miros de pămînt 
miros de fîn 
proaspăt cosit 
deși nu v-am știut niciodată 
îmi înrobiți nările 
sărac sau bogat 
rămîn om al orașului 
sa car saci de beton 
pe aleile parcului 
amintindu-mi de zilele 
in care cărțile erou citite 
cu reculegere stind in picioare 
în fiecare zi lectura o întîlnire rară 
miros de fîn ferecat în muzee 
pe străzile orașului sub cristale 
pâmintul palpită 
incunabul amorțit 
de faima rarității sale.

VIORICA IONESCU

Somn, In sensul 
rotund al cuvlntulul 
Mâ uitam la pietre, 
îmi luam capul în mîlni. 
îl puneam pe genunchi, 
și mâ fâceam rotund 
ca ochiul unei pâsâri. 
Pleoapele de nisip se tîrou răcoros 
una câtre alta.

TRAIAN GRIGORE

De la universalismul lui Heliade...
Urmare din pag. 1

trativ, doar pe cele mal reprezentative în ra
port cu spiritul vremii.

S-a pornit, de fapt, după cum se știe, de la 
momentul Heliade pentru care extinderea uni
versalității avea un caracter instructiv și for
mativ, propunîndu-se asimilarea valorilor ma
rilor literaturi ca o primă treaptă necesară. A- 
ceasta reprezenta, in -fond, o școală pur și 
simplu ca un adevărat act pedagogic. O prea 
accentuată tendință intr-o astfel de direcție, 
trebuia să ducă la o reacțiune în urma teme
rii de a ne pierde trăsăturile originalității, baza 
oricărei literaturi autentice. Momentul Kogălni- 
ceanu s-a îndreptat, prin urmare, spre un 
program de creație depășind simpla orientare 
informativă și proclamînd necesitatea unui spe
cific național ca fundament al valorilor viitoa
re. Nu s-a produs totuși o diminuare a univer
salismului, ci — de fapt — o întărire a lui pe 
bază națională în perspectiva timpului. Ancora
rea prea ostentativă in structura specifică a dus 
insă, prin junimism și „Convorbirile literare", 
la o accentuare a tendinței universaliste in 
sensul unei creații mai legate de contextul eu
ropean și a unei critici pe fundamente her- 
bartiene și hegeliene, ilustrate de Matorescu. 
Universalismul „Convorbirilor" socotit de ad
versari, pe nedrept, ca un echivalent al cosmo
politismului. n-a înlăturat totuși aspectul na
țional care a fost susținut de A. D. Xenopol și 
de Maiorescu însuși, îndeosebi cu privire la 
problemele limbii și ale poeziei populare. A- 
pariția ulterioară a „Contemporanului", reinno- 
dînd firul tradiției pașoptiste, l-a amplificat 
spre noul universalism, determinat de ideologia 
socialistă în limitele timpului, Gherea devenind 
nu numai primul critic marxist al literaturii 
noastre, ci și unul din cei dinții critici marxiști 
ai Europei alături de Lafargue, Mehring și Ple- 
hanov. După 1900, universalismul îmbracă alte 
forme. La „Viața românească", al cărui merit 
principal rămîne întărirea teoriei specificului 
național, Ibrăileanu combătind cosmopolitismul 
— a militat concomitent pentru încadrarea eu
ropeană a curentelor naționale și a marilor 

^scriitori. Pătrunzind pe scena ideologiei lite- 
^■rare a epocii, M. Dragomirescu n-a fost mal 
^Bpuțin adeptul universalismului referindu-se ia 
^^clasicii noștri in frunte cu Eminescu șl Ca- 

ragiale, dar a căzut — din păcate — în vădite 
exagerări acoperind cu epitetul de „universal" 
pe unii poeți mărunți ai epocii. Ajungem 
sstfel la perioada dintre cele două războaie și 
la epoca noastră. Nu ne vom referi decît la 
două concepții în dezbatere acuma, după cum 
se știe, la „sincronism" și la teoria de ultimă 
oră a „protocronismului4*.

Caracterizarea sincronismului a fost repusă 
în discuție de autorul concepției protocroniste, 
de Edgar Papu, prin penultima sa lucrare —- 
„Din clasicii noștri" — considerînd că cele 
două teorii s-ar afla în „opoziție" (p. 9). fără 
a se preciza însă modalitatea acesteia care ar 
putea fi — după legile logicei — de contradic
ție sau contrarietate. Nu se poate distinge însă, 
după părerea noastră, nici unul din aceste 

j moduri o dată ce — de fapt — „opoziția" nu
j este decît aparentă, întrucît atit sincronismul

cit șl protocronismul apar, dimpotrivă, in Is
toria literară fără a se contracara. De altfel, 

j cu prilejul discuției de la Luceafărul se pare 
câ s-a renunțat la „opoziție" vorbindu-se de 
„complementaritate"; ceea ce este — cu totul —* 
acceptabil.

In caracterizarea sincronismului lovinescian 
este necesar să fim mai preciși, avînd în vedere 
că termenii în dezbatere nu pot fi comparați 
fără o determinare prealabilă a lor. In fond, 
ce înseamnă sincronismul? S-a vorbit de o „con
știință retardatară", care a dus la acesta, ceea 
ce este adevărat, dar socotim că trebuie adăugat 
faptul că o astfel de conștiință nu poate să nu 
rețină cauzele istorice care au dus la întirzie- 
rea unor fenomene culturale la noi ca Renaș
terea și umanismul, dacă sint privite în an
samblu, ci nu prin trăsături izolate. In secolul 
trecut, de altfel, această „conștiință retardatară" 
nu s-a mai putut opune evoluției literare și 
sincronismul, apărut mai tîrziu, prin teoria lui 
Lovinescu, s-a și manifestat, de fapt, prin ro
mantism și realism încă de la începutul veacu
lui și apoi prin parnasianism și simbolism la 
sfîrșitul lui, cu Macedonski și școala acestuia, 
în concepția criticului se ascundea însă o 
teamă de râmînere în urmă prin diferite forme 
ale tradiționalismului începind cu sămănăto
rismul. Trebuie să recunoaștem aici un merit 
indiscutabil al sincronismului, unul din factorii 
Ideologici al progresului nostru literar din pe
rioada dintre cele două războaie. I s-a mal a- 
tribuit lui Lovinescu în discuțiile recente, și 
plecînd de la Gabriel Tarde. conceperea sin
cronismului ca un fel de tendință limitativă a 
unor modele occidentale, pe care însuși criticul 
a sugerat-o. In fond, este greu de crezut că 
un critic care detecta în cronicile lui originali
tatea scriitorilor, să se integreze pe deplin teo
riei „imitației". Alții fuseseră mai înaintea lui 
Lovinescu autorii unor astfel de concepții și ei 
au și fost citați cu prilejul discuțiilor. Este 
vorba de Pompiliu Eliade și de N. I. Aposto- 
lescu, începătorii comparatismului nostru, după 
care — cum scrie cel dinții — n-ar fi putut 
exista „civilizație și Istorie la noi, fără in
fluența franceză". Nu credem că s-ar găsi o 
astfel de opinie la Lovinescu. Acolo însă unde

X___________ ____ _____________  

apare eroarea criticului este In faptul că a su
gerat normativul sincronist neglijînd valorile 
culturii noastre vechi din secolul al XVI-lea 
și pînă la cel de-al XIX-lea. El a opus, in fond, 
sincronismul tradiționalismului, ințelegînd prin 
aceasta un paseism și ruralism retardatar, 
ceea ce, firește, nu corespunde adevărului. So
cotim că de ad s-a desprins și ideea protocro- 
nismului printr-o reacțiune motivată și care a 
afirmat, în principiu, capacitatea de creație a 
poporului român prin scriitorii săi reprezentativi, 
fără a-i lega, in mod necesar de modele și de 
un proces imitativ obligatoriu. Recunoaștem 
meritele lui Edgar Papu in ce privește direc
ția generală a gindirii sale adică existența în 
istoria noastră culturală șj literară a unui 
„proțocronism", constatat desigur a posteriori, 
dar real. Căci s-au produs într-adevăr, în cursul 
evoluției noastre literare, fenomene care au 
anticipat curente sau opere fără' â deslănțul, 
firește, influențe. Edgar Papu le enumera în 
cartea sa și putem fi de acord cel puțin cu 
citarea învățăturilor lui Neagoc Basarah in 
contextul Renașterii, cu cea a unor trăsături 
de bază ale operei lui Eminescu sau Caragiale 
a „galaxiei Blaga — Brâncuși" și desigur, și 
altor nume. Ceea ce rămine insă discutabil 
este tendința multiplicării și biperbolizării lor.

Cu prilejul discuțiilor au și fost reținute 
citeva din acestea, la care s-ar putea adăuga 
și altele. Revenim și noi asupra caracterizării 
lui Dimitrie Cantemlr, recunoscut, de altfel, dc 
mult, ca o personalitate universală a umanis
mului european. Considerarea lui ..printre 
primii anunțători ai romantismului- nu poate 
fi insă susținută prin argumente ca: descrieri 
de natură sălbatecâ și sublimă, fantastic noc
turn și, mai ales, prin însingurarea omului su
perior simbolizat prin Inorog din Istoria lero- 
glifică, analog cu „luceafărul" eminescian. 
După opinia noastră, ne aflăm aici in fața unnr 
trăsături incidentale din cadrul unei lucrări mai 
vaste a cărei caracterizare, de mai multă 
vreme, utilizată, e barocul acestei opere, și nu 
romantismul ei. De asemenea, rămîn discutabile 
cel puțin cazurile lui I. Neculce, C. Negruzzi 
și Creangă, spre a nu cita decit pe cele mai e

Ștefcn Găvenea 
„Secvență istorică”

vidente. Este astfel, desigur, dificil să vezi în 
„O samă de cuvinte": „o schemă in proză a 
ceea ce peste citeva decenii va deveni balada 
preromantică" (op. cit. pag. 89), în „Alexandru 
Lăpușneanu" ar premerge lui Flaubert ca artă 
și ar deveni „net superior" (op. cit. pag. 56) 
prin descrierea psihologiei maselor sau in 
I. Creangă un fel de precursor al „literaturii 
absurdului" și anume in „Dănilă Prepeleac44 și 
în „Harap Alb44, unde de fapt — după cum am 
arătat-o într-un studiu anterior — este vorba 
de o manifestare tipică a mentalității populare 
prin asociații de contrast și nu de vreo pro
cedare artistică.

Considerăm deci că este necesar să se evite 
exagerările și să se aplice o surdină supra
aprecierilor care nu servesc, de fapt, aspec
tele pozitive ale protocronismului. în multe 
cazuri, ele nu sint decit, cum spuneam, ca
ractere incidentale ale operelor care nu pot 
influența structura de ansamblu a acestora. 
Socotim, de asemenea, că literatura comparată 
poate cuprinde — în mod firesc — sub capi
tolul paralelismelor studiul acestor anticipări, 
cum de altfel se și procedează în comparatism 
în ultima vreme, descoperindu-se, de pildă, a- 
nalogii de conținut sau de structuri intre fe
nomene literare distanțate sensibil in timp și 
spațiu, fără nici un fel de contacte între ele, 
ca, de exemplu, dintre romantismul european 
de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și poezia 
chineză din veacul al IV-lea și al III-lea î.e.n. 
sau dintre literatura epocii alexandrine (dintre 
curentele agnostice ale acesteia) și suprarea- 
lism. Pe de altă parte, se impune o explicare 
generală a tuturor acestor anticipări. După 
opinia noastră, ele exprimă capacitatea crea
toare a marilor personalități literare care au 
depășit, prin forța spiritului lor, curentele șl 
formulele epocii lor prin aptitudinile lor multi
laterale.

TINERI ACTORI

Mircea Diaconu
Zicea cineva că ac

torul de comedie e un 
tragedian ratat. Poate 
că e o judecată sau o 
prejudecată la locul ei, 
sigur nu se potrivește 
lui Mircea Diaconu. 
Nu pentru că n-ar fi 
visat să smulgă, lacri
mi sau hohote de plîns 
iar acum le stirnește 
pe acelea de ris ; jdar 
intre el șj. ratare, e o 
distanță de caracter de 
milioane de kilometri. 
Și pină va deveni un 
tragedian de clasă —
una-alta un mareșal 
comediei. Mircea Dia- 
în nici un rol de pină

cine știe ? — este pînă 
— un mareșal tinăr al 
conu e un actor fericit.
acum n-a apărut fără un suris pe buze. N-a fost 
văzut niciodată De scenă 6igur. hotârit. erav. 
serios. încăpățînat, sau Dlin de virtute — acest 
viciu deghizat. De obicei, orice actor, pentru a 
reprezenta un personaj. încearcă să se desco
torosească de sine Dentru a se transforma in 
altcineva. Puțini sint cei ce izbutesc. Diaconu 
nu mai are nici o legătură cu Diaconu cind de
vine Brinzovenescu. acest prost șiret, ca să nu 
mai pomenim cit de altfel, cit de nerecunoscut 
e cind intră in pielea istețului Pinzaru din Ră
ceala lui Marin Sorescu. Pe oricine ar interpre
ta. Diaoonu detronează in folosul nostru o oar- 
celă din bucuria, rătăcită printre oameni, numi
tă umor. Zimbet. suris. ris. bufonerie, masca
radă. gag, prin orice tonalitate sau modalitate 
comică ar trece, el nu cochetează niciodată cu 
ceea ce se numește umor gros. Sau croeolan. 
Sau de suprafață. Cu talentul faci ce vrei, cu 
geniul numai ce poți. Lar actorul nostru, deși 
nu e inefi genial. Droduce numai umor subțire, 
adică inteligent sau. cum i se mai spune, popu
lar. Pentru că popular Înseamnă umor ce se 
trage din straturile adinei de Înțelepciune ale 
unor milenii trăite de români pe aceste melea
guri. Un umor hitru. mucalit, de Păcală știind 
sâ aducă reproșuri laudative. laude batjocori
toare sâ aibă destulă forță pentru a suporta 
nenorocirile altora, care știe câ burta flâmindă 
n-are urechi, că acel ce ride vineri va pbnge 
duminică câ atunci cind al un prieten chiar 
e bine sâ-1 privești din profil. Cum izbutește 
Mircea Diaconu sâ ne vrăjească, să ne scoată 
din teritoriul prozaic al cotidianului și să ne 
înalte in cerul poetic al risului. fără opreliști . 
El n-a uitat și nu uită niciodată că oamenii 
ajung pe lume fără a li se cere părerea 81. de 
aceea, el vrea să răscumpere acest păcat ori
ginar răspîndind bucuria, transformi nd once rol. 
aparent cenușiu. în ceva cu totul imprevizibil, 
plin de surprize, intr-un pasionant 1oc de copii. 
Un ioc extrem de sincer, extrem de firesc. Ca 
un colecționar de cuvinte, sucește vorba ce tre
buie rostită pe o fată si pe cealaltă cu o infi
nitate de accente : fața, trupul devin sclavi su
puși ochii, gura, nasul capătă o mobilitate ex
presivă excepțională. încep sâ joace și umerii, 
și coastele, ca niște vietăți dirijate de o minte 
șugubeață, năstrușnică. Dacă ar fi să-l compa
răm cu cineva, deși foarte diferit, l-am asemui 
cu marele Toma Caragiu cu care a avut pri
lejul să realizeze împreună în teatru 
creații în ..Revizorul" sau ..Elisabeta l-a’ iar in 
cinema în „Actorul și sălbaticii44. Ca și Toma 
Caragiu Diaconu dispune de armele umorului 
total e. un ador concetățean cu mințile ce gin- 
desc ce nu dă partea sa de lnd°iala 
imperiu, de o mare si paradoxală modestie, un 
neostenit muncitor.

Ion Mihăileanu
Roluri Interpretate î Ottavio — ..Mincinosul44 : 

Palaestrio — „Militarul fanfaron" ; Relu Barbă- 
lata — ..Intre noi doi n-â fost decit tăcere" : 
Bobcinski — „Revizorul": Brânzovenescu — ..O 
scrisoare pierdută" : Flllp al II-lea — „Elisabeta 
I-a“ : Sadu Crăcană — „Undeva e lumină" : Sir 
Andrew — „A 12-a noapte" : Pinzaru — ..Ră
ceala".

PREMIILE SALONULUI DE UMOR — 
TG. MUREȘ 1377

La salonul de umor Tlrgu Mureș 1977, expoziția 
republicană de caricatură, organizată de Comitetul 
județean Mureș al U.T.C. șl Cenaclul Apollo, Co
mitetul pentru cultură și educație socialistă, Uniu
nea artiștilor plastici, Filiala Tlrgu Mureș, s-au 
acordat următoarele premii :

Premiul Comitetului județean al U.T.C. — Bltcă 
Mircea, Dinulescu Miron ; Premiul cenaclului 
APOLLO — Nădășan Tlmotel, Crăița Mindră Va
sile ; Premiul ziarului „Sclntela tineretului* — 
Constantin Marinescu, Ștefan Boroț ; Premiul re
vistei „Flacăra" — Molnăr D£neș ; Premiul revis
tei „Vatra" — Postolache Sorin, Damaschln Dorin ; 
Premiul revistei „Luceafărul" — Pinzaru Mihai — 
Pim, Vincze Lăszld ; Premiul ziarului „UJumun- 
kăs" — Botezatu Pavel, Nacy Arpad ; Premiu] 
special pentru prestanță și rezistență artistică *— 
Bour Octavian, Schmilkle Rudolf ; Premiul revis
tei „Uj Elet“ — Șerban Mariana, Szortșel Găbor ; 
Premiul revistei „A Het" — Mocanu Nlcalae, Bâlint 
Robert Pal ; Premiul pentru cei mal tinăr partici
pant — Elekes Gyula.

..dialog cu cititorul" >
ABORDAREA INTERDISCIPLINARA 

A LITERATURII

• Eroarea de a confunda literatura cu alte 
modalități de cunoaștere ar putea prejudicia 
formarea multilaterală, armonioasă a viitoarei 
generații. Dacă matematica, spre exemplu, dă 
răspunsuri unor complicate probleme tehnolo
gice, literatura, prin specificul ei, oferă soluții 
in fata vieții. Deschiderea către cultură, proprie 
umanismului socialist, presupune o solidă pre
gătire intelectuală. A fi intelectual nu este însă 
o meserie, este un mod de a exista, ;i nu ori
cum. ci responsabil, angajat, intr-un cuvînt, 
patriotic. Care altă disciplină corespunde unui

-cel de deziderat mai bine decit literatura și 
limba maternă ?

Este necesară, în primul rînd, repunerea în 
drepturile ei firești de disciplină fundamentală, 
„de examen-, indiferent de treapta școlară.

Apoi se impune elaborarea unor manuale mai 
puțin „experimentale- șl mal mult instrumente 
de lucru, garanție pentru latura practic-aplica- 
tivă a procesului de Invătămint. N-ar n normal 
ca in studierea literaturii române să lipsească 
viziunea devenirii istorice, ca șl aspectul pro- 
blematlzant al culturii noastre (acel „puer se- 
nex" de care vorbea Zoe Dumitrescu-Busu- 
lenga In „Ideea originilor la cultura româ
nească-).

In consonantă cu structura Invătămlntulul ac
tual apare necesitatea abordării interdisciplinare 
a literaturii. Muzica si artele plastice, dar și lo
gica matematică, teoria informației, semiotica, 
sociologia trebuie angajate In mai buna cunoaș
tere a valorilor culturii noastre. Aceasta În
seamnă acceptarea „provocării- disciplinelor 
tehnice, dar prin forme active de con-lucrare.

CONSTANTIN M. POPA 
pratesor

SPORT

In obiectiv: banca antrenorilor
Calculele noastre, pe care atunci le numeam 

fanteziste, n-au fO6t deloc fanteziste. Iugoslavia 
și-a jucat bine șansa.

Rezultatul meciului de fotbal România— 
Iugoslavia este, cunoscut tuturor. Dacă am 
văzut cum am pierdut, mai rămîne să știm și 
cauzele.

Prima observație este câ victoria era posibilă. 
Indiferent de starea campionatului intern, in
vocat ca o cauză a infringerii, meciul n-a fost 
pierdut din această pricină. Cauzele stau în 
acest caz mai ales la nivelul conducerii tehnice 
a naționalei noastre de fotbal și nu in alte păry. 
Părtașă e, desigur, și conducerea federației de 
specialitate în cadrul căreia antrenorul naționa
lei noastre este vicepreședinte. Pricinile infrin
gerii sint pe scurt, după părerea noastră două : 
o alcătuire neinspirată a echipei reprezentative 
și indicațiile tactice greșite după care s-au 
mișcat jucătorii români. Cu alte cuvinte echipa 
noastră reprezentativă n-a înfățișat in meciul cu 
Iugoslavia pe rei mai în formă fotbaliști români 
la ora de față, iar, în al doilea rind. atacul 
se face cu socoteală, cu atît mai mult cu cît s-a 
văzut imediat că apărarea noastră este pene- 
trabilă. Un antrenor există nu numai pentru a 
selecționa și pregăti o echipă ci și pentru a 
suplini de pe margine erorile ei de gîndire. El 
e un creier care gîndește pentru cei intrați în 
foc. In acest meci, antrenorul nostru a fost 
absent din acest punct de vedere.

Cea mai mare eroare de selecție se numește 
Moraru. Ce poate explica aducerea în poarta 
echipei naționale a unul apărător care e celebru 
prin marele număr de goluri primite în meciuri 
internaționale și interne, dintre care unele 
recente ? Ce explică menținerea cu încăpăținare 
a lui Dumitru In echipa națională in numele 
unui randament pe care Dumitru de două 
campionate nu mai e in stare să-1 susțină ? Ce 
explică păstrarea in națională a unor jucători 
ieșiți din formă, mal ales în apărare ? Cum 
putem explica menținerea pe tușă a lui Bălăci, 
fotbalist tinăr de o clasă internațională recu
noscută, în plină formă ? De ce au fost scoși 
din lot jucători mai utili (Ștefănescu), decit 
alții care au rămas ? Și pentru ce este introdus 
in formație Dobrău, apărător care în fața Italiei 
(unde a colaborat cu Italienii la marcarea a două 
goluri in poarta noastră), a căzut la examenul 
promovării în națională ?

Nu putem ști, dar ceea ce e sigur este că 
antrenorul a mizat exclusiv pe loturile echipei 
Steaua și Dinamo a căror lipsă de formă nu e 
un secret pentru nimeni. Conservatorismul 
antrenorului, suficiența acestei limitări, este 
cauza principală a eșecului. Lotul folosit de 
Ștefan Covaci nu e altul decit cel aruncat in

MERITE SI NEAJUNSURI

a Participant!! Ia dezbaterea inițiată de Mu
zeul Literaturii Române, publicată in „Luceafă- 
rul-, au formulat sugestii prețioase. Ceea ce 
surprinde insă este faptul că au fost neglijate 
discuțiile privitoare la capitolul teorie literară, 
supralicitat altădată, iar acum inexistent in pro
grama clasei a IX-a. înțelegerea poeziei lui 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, a poe
ziei moderne în genere, va fi îngreunată, dacâ 
elevii vor rămine cu noțiunile Însușite despre 
metaforă în clasa a Vil-a. Pentru poeții moderni 
metafora devine discretă, ea însemnînd însăși 
poezia. Cu ajutorul exemplelor abil Selectate și 
interpretate in cadrul orelor rezervate limbaju
lui poetic, elevii ajungeau să sesizeze fondul la
tent al metaforei, profunzimea acesteia.

Un capitol omis pe nedrept din programa cla
sei a IX-a este șl cel referitor la curentele li
terare. Nu cred că vei găsi audientă la o clasă 
unde Încerci să surprinzi interferențele intre cla
sicism șl romantism In cadrul literaturii pașop
tiste, atîta vreme cit. In prealaHl. n-ai apro
fundat trăsăturile caracteristica fiecăruia dintre 
curente.

In ceea ce privește analiza operelor literare, 
se poate spune că manualele de literatură ro
mână au inregistrat. In ultimii ani, un progres 
vizibil. Din păcate, unele afirmații distonează. 
In manualul de clasa a XH-a, in comentariul 
la Patul lui Procust de Camil Petrescu apare, 
de exemplu, ideea eronată că George Demetru 
Ladima este unul si același personaj cu D. în
crederea elevilor fată de manualele ce fac loc 
li unor interpretări eronate se micșorează consi
derabil.

EUGEN VELICAN 
profesor — Tirgu-Jiu

foc de Valentin Stănescu. Modificările sint 
minime și noii veniți sint de la Steaua sau 
Dinamo ! Lipsa unei prospecțli de perspectivă 
a falsificat in acest meci imaginea mănunchiu
lui valorilor de vlrf ale fotbalului nostru. Oricit 
de crudă ar fi observația să amintim că la 
Zagreb am jucat fără Dumitru și am cîștigat. 
Tinerii l-au suplinit cu brio. Iugoslavii au jucat 
atunci cu nume mari șl au pierdut. La București 
au adus oameni tineri și au cîștigat în fața unei 
echipe cu nume mari. O concluzie se impune. 
Nu intimplâtor randamentul superior, uneori 
excepțional, al naționalei noastre l-au semnat 
tinerii : Zamfir, Crișan, Boloni, Iordăneacu. Dar 
Bălăci, Iordănescu, Cristian au fost ținuți pe 
tușă 1 Antrenorul Ștefan Covaci a opus națio
nalei Iugoslaviei o selecționată română alcătuită 
pe criterii preferențiale din două echipe de club 
uzate șl inconstante, iar rezultatul nu mai poate 
fi modificat In nici un fel.

Fotbalul românesc, s-a mai spus, am mai 
spus-o, nu se reduce la fotbalul bucureștean, 
la echipele Dinamo și Steaua. Această gravă 
prejudecată e una din cauzele infringerii. De 
cite ori este ignorată provincia fotbalistică 
naționala noastră intră în impas. Antrenorul 
Ștefan Covaci n-a făcut decît să repete în acest 
caz. erori vechi. Fără Moraru echipa noastră ar 
fi fost, dacă nu calificată, cel puțin cîștigătoare 
la București. Din 8 șuturi pe poartă Moraru, 
portarul echipei Steaua, a primit 6 pe care nici 
Windt, nici lipsitul de formă Cristian, nici jumă
tate din portarii diviziei A, nu le-ar fi primit. 
Antrenorul n-a știut să descopere și să aducă 
în națională acele valori care, oricit l-ar mira 
s-o afle, există în campionatul nostru de fotbal 
si ne puteau asigura victoria în acest meci, 
înainte de a încheia să spunem că, deși pier
derea calificării ne afectează, trebuie să privim 
cu un ochi mai atent acest meci în care echipa 
noastră, deși complet descoperită, dă 4 goluri 
Intr-un meci formației Iugoslaviei. Naționala 
României a jucat cum rar am văzut-o. A avut 
nebunia unui meci frontal, deschis, a jucat cu 
conștiința că poate fi o echipă mare, și-a sfidat 
defectele. Am văzut un meci fără obstrucții, 
betoane, fără tărgi, arbitri cabotini și alte de 
acestea, un meci frumos în care echipa care a 
avut portar și a mizat totul pe contraatac a avut 
cîștig de cauză. Șansele de calificare aparțin 
Iugoslaviei și credem că ea merită să meargă 
mai departe din toate cele trei echipe ale acestei 
cumplite grupe triunghiulare, care va rămine 
de pomină și în care echipa României, să nu 
uităm, a avut un cuvînt greu de spus. Din păcate 
nu și ultimul cuvînt.
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ral unitar român ou exercitat o profunda înriu- 
rire asupra evoluției țârii pe drumul progresu
lui social, au permis afirmarea tot mai viguroasă 
a poporului nostru ca națiune de sine stâtâtocre.

Idealurile de unitate naționala ți dreptate 10- 
cialâ ale înaintașilor cu găsit in clasa noastră 
muncitoare, în partidul ei politic, creat in urmă 
CU peste opt decenii, cel mai demn, conseore-i 
și lucid apărător și promotor al progresului. Pre- 
luind și ducind mai departe cele ma bure tra
diții ale poporului român, Perfidul Comunist Ro
mân o organizat și condus lupta maselor largi 
populare pentru înlăturarea exp'octon si asu
pririi sociale. împotriva fasosmulm si râxhoîul-j- 
Insurecția națională armată am^esostă și =*— - 
imperialistă din august 1944. act ****"g< oe 
voință al întregii națiuni române, reoGrat s^k> 
conducerea partidului comunist, a dese* s cotea 
unei dezvoltări noi. democrat ce si progre«t* a 
societății românești, precum si □ ldwlăn def-*- 
tive a oricărei dependerfce a popo*-_-_ -or-,
față de monopolurile stră.ne. de ceru te -pe
ria liste internaționale.

In cele peste trei decană core cu trecut de o 
eliberarea țării, poporul nostru a porc&Ms se» 
multe etape ale aezro-io' so« storoe A ‘os- 
instaurata puterea revoluhonor-oe^ocrwseâ "
muncitorimii și țăranim « si ăntoturate ckne-e «■- 
ploatatoare ; a trwmfat revoluția soc atena, s-o 
trecut la construirea cu succes a orirot-- socc 
liste ; in prezent ne aflom intr-o etooă » * • 
nouă — etapa făuririi sooetăt" sooa s>^Q >c 
teral dezvoltate. Politica partidului de oenoic t 
a forțelor de producție a dus la spor-ea pere ■ 
țialului economic al țârii, a asigura* consai oc
rea tot mai puternică a indepence*!» 
ronitâții României. O putem.câ in-'tc- .-* au c-~ 
noscut invoțămintul. știința, cultura, s-ou o« J 

progrese de seamă in ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului nostru popor.

Au avut loc profunde schimbări in structura 
socrclă a țârii. Soc etatea noastră este astăzi al
cătuită* din oase si categorii sociale prietene, stâ- 
pine pe nupoacel- de producție și pe munca lor, 
core produc vaxsnle materiale și spirituale și care 
asigură moi"iorec accelerată a patnei spre culmi 
tot moi inotee de progres și bunăstare. Societa
tea soool-stă asigură înf lor rea mult laterală a 
oenonahante unont, afirmarea plenară a tutu
ror *re**g- or și capocîățiior creatoare ale intre- 

popor.
Merinda-M de independeețâ si suveranitate 

dtpteă. Român-o se afirmă ca o prezentă tot 
ma; octM m «Mito tnternabonaia. Partid id și sta
tui nostru ociBonecrâ consecvent petru denofto- 
rea p>- «ten ■ si coroborară cu ioc te tonte 10- 
oo’«!U. ce lâ^te m axs oe dezvofcore. cu toate 
itotala tem ■. mddereta oe ori-iduraa «oooro. 
portro oâ oetev la rezofvarec norai DrettoB—a 
are •*•■eta o» tta ■

o bogăției naționale și a venitului național, la 
ridicarea bunăstării materiale și spirituale a în
tregului popor.

Totodată, aceste acțiuni trebuie sâ ducă la în
tărirea hotâririi maselor largi populare din țara 
noastră de a înfăptui neabătut politica externă 
promovată de partidul și statul nostru pentru dez
voltarea colaborării internaționale, asigurarea 
securității și pocii ie lume, pentru aplicarea 
neabătută in raporturi* dintre «ate a principiilor 
deplinei egalități in drepturi. respectului indepen
denței și suveranrtătii naționale, neamestecului 
în treburile interne și montajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și ta amenințarea cu folo
sirea forței.

Sărbătorirea ireptaaro a 2 C50 de ani de la 
crearea prmukn stat doc o— ainlizot și indepen
dent va h «re bm P™*î d* «rere. m

constituie o necesitate legica, obiectivăm un factor 
primordial al făuririi cu succes a socialismului, 
și comunismului.

Academiile de științe vor organiza sesiuni, sim
pozioane, dezbateri științifice pe probleme funda
mentale ale istoriei patriei ; vor fl elaborate Tra
tatul de istorie a României și alte lucrări științifice 
care, în lumina orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la valorificarea tre
cutului istoric, vor pune in evidență coordonatele 
fundamentale ale istoriei patriei, continuitatea 
poporului român pe teritoriul unde s-a plămădit, 
factorii care au accelerat evoluția societății 
românești, ca și cei care au constituit o piedică 
in calea progresului.

Vor fi înfățișate succesele de însemnătate isto
rică obținute in opera de edificare socialistă a 
țârte, munca plină de abnegație pe care întregul 
nostru popor o desfășoară sub conducerea parti- 
aulu'. a secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru înflorirea continuă a patriei, 
centru afirmarea ei tot mai puternică în viața 
economică și politică a lumii.

Vor fi continuate cercetările arheologice și 
etnografice in vederea obținerii de noi mărturii 
cu privire la geneza, evoluția, organizarea și dez
voltarea primului stat centralizat doc ; unitatea 
culturii materiale și spirituale o locuitorilor pe 
întreg teritoriul patriei ; formarea poporului 
român și continuitatea sa neîntreruptă pe aceste 
meleaguri.

Uniunile de creație se vor preocupa de reali
ze rea unor opere literare, muzicale, spectacole, 
filme, lucrări de artă plastică inspirate din lupta 
poporului român împotriva cotropitorilor străini, 
centru păstrarea ființei naționale, pentru inde
pendență și unitate națională, din mișcarea mun
citorească, revoluționară, din lupta Partidului Co
munist Român pentru răsturnarea vechil orinduiri 

și edificarea noii societăți socialiste, din munca 
și viața constructorilor socialismului.

Vor fi organizate acțiuni cultural-educative în 
scopul cunoașterii de către tinăra generație, de 
către toți cetățenii patriei a trecutului glorios de 
luptă al inaintașilor, a realizărilor epocale obți
nute de poporul nostru in toate domeniile con
strucției socialismului.

Întreaga activitate cultural-artistică consacrată 
omagierii împlinirii ci 2 050 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat și Independent se va 
integra in Festivalul național al educației și cul
turii socialiste „Cintarea României" — cadrul cel 
mai larg de participare a maselor populare la 
dezvoltarea valorilor spirituale ale patriei, de afir
mare a talentului, sensibilității și geniului creator 
al poporului nostru.

Presa, radioteleviziunea vor publica și transmite 
materiale și programe despre semnificația eveni
mentului, vor înfățișa pe larg istoricele realizări 
obținute de oamenii muncii in procesul edificării 
noii orinduiri, militind consecvent pentru unirea 
eforturilor maselor largi populare in vederea în
făptuirii programului de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

Aniversarea a 2 050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și independent va con
stitui un nou prilej de intensificare a educației 
patriotice, revoluționare a tineretului, a tuturor 
cetățenilor. Cinstind morile evenimente ale istoriei 
neamului nostru, pe marii noștri înaintași și fap
tele lor de glorie, oamenii muncii din întreaga 
țară, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți 
in jurul partidului, al secretarului său generai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor acționa cu 
toată energia și capacitatea lor de creație pentru 
a face din România o țarâ puternică și înflori
toare, pentru făurirea noii Istorii a patriei, a isto
riei sale socialiste și comuniste.

cultura romaneasca in lume
REVISTA STRĂINĂ

„în Statele Unite 
există nn interes 
pronunțat pentru 
literatura română"

CONVORBIRE CU PROFESORE 
STAVROS DELIGIORGIS 

de la Universitatea din Iowa City
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Geneza interioară a poeziilor 
lui Eniinescu

1*^4 aâ itoâr4B?A -i*rx s

JB saratotoo. T*?wta BtataHtotl a

troc r_a națională cea mai autentică. „Nu ne 
aud dn-i faptul că românii se recunosc ei in- 

ka oe»w Eminescu și-n opera lui, pentru că 
arwx om : această operă au izvorît direct din 
C ■ m**- și spirituală românească".

Aj*-^i: s-a folosit in analizele sale de la- 
fe*na*5a vteite a benedictinului Perpessidus. 
?-Xr£> ră este prima cercetare de am-

ci— -« de imensa bogăție de
atotante a pri -Aatateciicc. ajungind la sin- 
• 7- _ iâ -.-d druBMsi* ascendent al fiecărei
r • - - ta — ța pină ta opera

..1. -----de poet pc'atecabilă. Lu
ci-» Ctr .>—r. 1— asix _ 1.
* retate teBooteraft ma aa«a raart te tosagrafu

S
t era teri rampant la C^îvrrdlMK 
din Iova Oțy. un tom areaatetro te 
• imbâ ți literaturi româote pe ewre
le-a studiat in ultimii irj ro predi

lecție. Antologia de trertacen aia poezu nreâ- 
neasci de astăzi. apăruta ta Cerjctea Preaa. ea:e 
in primul rind cartea unei iubiri, expresia op
țiunii «ale pentru tzn anumit bp de Hirtei 
„Traducerile din limba români m-au ajutat nâ 
gin dese iptr-un anume fel in englezește*. mi-a 
spus profesorul De ligi orgi s. De nu con
stituie nicidecum o laudă speciali pentru cei 
antologați. Citind aceste poezii, am avut pur «i 
simplu revelația unei posibilități de a ame in 
limba engleză. Includerea unuia sau altuia din

'.re V —z ;*-r w ,

tate tetate âreta atei ta

zxteazâ _ W I- '«-*** ctaK. tete a* re

P*** — oAvA 'ir anta mtetatelto câ owa â» to 
face m ? *-■.£*ir- r i ?_*■
CU « -7_ » • -r- -
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tre poeții din această carte nu trebuie privita 
ca o Încercare de definire a caracterului lor re

*

prezentativ sau a valorii lor-
Romanian Poema ar fl deci, o antologie de 

autor, valabili din punctul de vedere aJ potabi
li tâ ti lor de a descoperi toată gama expres vi a 
limbii engl«e. Caracterul genuin al cârtii, lipsa 
unui ..program- fortuit, devin și mai edificatoare 
in clipa cind aflăm identitatea adevărată a edi
turii Coryrian Presa. In spatele ei ae ururdr oe 
fapt Ioanna Deligiorgis. soția profesorului De.i- 
giorgis, far Romanian Peems a însemnat cer., 
ficatul de naștere al inițiativei sale si examenul 
dc profesionalitate al editoarei. „Iowa City a 
devenit in ultimii cincizeci de ani un importa.-.’ 
centru tipografic pentru Statele Unite. Exista 
aici cițlva autori de cărți frumoase. De altfr1. 
arta tipografică este la noi un domeniu aca
demic, recunoscut de facultatea de bibliolo
gie. Există trei laboratoare la universitate, unde 
se Învață procesul de ..construire- al cărților. 
Folosesc in mod intenționat termenul de ..con
struire" pentru a evidenția îmbinare* de «îiiniă 
și artă, ca in arhitectura unui templu sau a ur.ri 
alte clădiri frumoase. Sase facultăți ișj Uimit 
studenții să participe la lucrările din la bora’ca
rele tipografice. De exemplu, un tinâr care stu
diază pentru diploma de bibliotecar e sfătuit 
să-și Întregească certificatul cu o asemenea tre
cere prin laboratorul de tipografie. La fel. u.-.-jI 
specializat in literatura engleză, si cu a*it mai 
mult cei care vor să-și facă o carieră In design. 
Pentru tipografii din Iowa City, cartea nu tre
buie să atragă atenția prin conținutul său Osten
tativ. Ea este o operă tipografică, adică 1«i să
sește finalitatea in sine, prin atributele specifice 
ale obiectului rezultat in urma acțiunii de a 
tipări, pe o anumită hîrtle. cu proprietăți lua:« 
riguros In considerare, cu literă potrivită «i res
pect absolut al unor legi numerice privind spa
țiul alb și cel tipărit. Se aplică .numărul je 
aur“ pitagorean. Cărțile sint colecționate de cu
noscători. unii tipografi au adevârați abonați și 
lucrează numai In funcție de comenzi. Ioanna 
căuta un subiect pentru o astfel de carte si 
atunci i-am propus traducerile mele din poezia 
românească. Succesul cărții a fost neașteptat de 
mare. In numai trei luni, am vindut peste o 
sută de exemplare. la biblioteci și persoane 
particulare. A contat in primul rind conținutul, 
există un interes , pronunțat pentru literatura 
română în bibliotecile importante din Statele 
Unite. Știi, desigur, că materialul referitor la 
literatura voastră lipsește cel mai adeseori din 
rafturile unde ar trebui să se găsească. Noi nu 
am avut abonați, n-am lucrat după comenzi, cind 
am tipărit Romanian Poems. Cu toate acestea, 
am avut o vinzare ..gigantică-, aș spune, dacă 
luăm in considerare faptul că la noi există aut 
de putini cititori de poezie. Interesul pentru 
cartea frumoasă a întilnit acum o vie curiozi
tate pentru literatura română".

Romanian Poema- poate fi considerată Intr-a
devăr o carte de excepție Tipărită pe hirtic 
Ragston, cu o cerneală fină și cu literă ele
gantă. antologia compune un joc subtil de asi-

notar,

fțț c :crâză b rw vuia
reacția ore na poate fi rxporati. Cta 
lor roi putea te B ea revx E-
*pre o zare cu adevărat a
englez^'. Bine. l-*re dre Xte

poetry cind > omKi ®
aeeta punct de vedere te txz fete-o «rv 
T*-am cpoc că «ist L-X
lipsește ronvițrțta r-Mnrx-, *'a mcb red
seazâ. Eu rin* eapril ta teri«rw*ij aur ; 
literatura- Vorbeae acum £ x cafftxsri S-
profesor. $îii te ta not oMutre -• b_-

studenții, dacă re toteBriu !> txte. Ca
profesor, sint un ahil. txi care îi
conduce prin teritoriul b’erar. nâ .n’ *
r**^ez Insă de flora și fauna iu-
cărările. Această cun«^rm-A p mu îi
o comunic altora. De p ’cî. mă ocup 
timp de referințe pe r-re !^r-atxr-i le f»oe ta 
arris. As puica demonstra ra -rpeufte
al kmbii române fi ajută pe rirtx -â-c 
limbo. Cir.rintuJ sau nxmețe SRBA 2Wur-* ir 
di rație a lui Ni ciuta S’ăr—corone 3 ihnzr 
fonică la «ritoere. p de sxr: rertere. 
epigon al lui Larar. « «I Ita JăertPS E>~ 
care au legat valoarea fanolc^ici a « jet* 
materia pe care o Isrută. Ir Boaaarean Patta 
poți găsi nenumărate referin’* *•

Profesorul Det*țy'*țS se =f!â «ir
timp In România, ca posesor ta 58— 
burse Ftilbnfhț L-am intreoat care <-c. Cite
țele sale privind literatura română ». mm pri
vește intilnirile «ale « «niton români. .Pro
babil ră voi pubfica incă do luiuro te 
ceri din poezii românești. De aaenwoea. 
putea să scriu o lucrare despre critica poeților 
Ceva special. Mă gindesc ta comentanui 
care-1 face un poet colegilor săi mai tineri. rtrJ 
ii prezintă publicului intiia oară. Sau rind V 
răspunde ta posta redacției. Cum sc exprim* 
atunci ? Ce spune el autorilor si confraților 
săi ? As vrea să studiez împrejurările rind in 
poet nu oficiază din poziția «a de artist. S-ar 
putea să fie chiar mai interesant dori’ in ta*? 
ipostaze Cit despre faptul că ii pot intilni :r 
sfirșit pe scriitorii români— Eu citesc, si cred 
că oamenii, in general, citesc printr-o gnlă for
mată din tot ceea ce adună conștiința lor. din 
celelalte leduri ți din toate limbile pe care le 
cunosc. De aceea, nu-mi dau teama întotdeauna 
dacă citesc un origina] sau o traducere. Cunoș
tința personală pe care o fac unui poet mâ 
ajută mai aooi să-mi amintesc „traducerea- pe 
care o adaug eu. prin toată formația mea, unui 
anumit text literar".

Aurel-Dragoș Mnnteanu

■

fiuB9* taoaretai toB^re woatota ratataare» tete 
a tetete fMtewm • tatatotoare te <TT teta". U 
totateto «te^atoto « tetemt te te^r > eterv 
^atefltoă. âtato taeocp «Wtoato >'•*0* taterter»-

BB of tateorto» Jra* tetatotere *atotoi 
reoBo^teSt rereer» too O^res^a». cârttoto

• e»-—■

utatta da Cored iessu ta
FnMoos doi Tai"

îiâ pec:.-J străini 53 a tradus opere «îe-ire ro- 
M&jtrey (La Noii toeagtai. 1950) «1 

\*a*tea âa siozieae (Foret foterdite. 1955) 
Mircea Eh a de ca ți Răsrotaa |L Ia sa red ia a.
de Lj^iu Rebreanu-

De ta început trebuie spus te Geoeia Interioa
ră â țaeriîlar lai Eminescn -.u e -mgura 
ăespre EHunescu aparținind unui speciali st 
«•râio. Mai pot fi emintiie lucrările italience! 
Ro-^ Del Cor.te, maghiarului Ladislau GăJdi. 
«ocțeticului Jun Kojevnicov. Cercetarea lui Atain 
Guillerm mj se diferențiază de cercetările colegi
lor săi citați mai sus prin faptul că încearcă și 
reușește *ă abordeze poezia lui Em In eseu rapor- 
dnd-o la condiția ei internă, in sensul discutării 
influentelor specifice naționale.

In Cuviniul său către cititorii români. Alain 
Gulllermou declară deschis, și in acest fel expli- 
cindu-și teza, că i-a fost greu să-I discute pe 
Eminescu in prim plan in lumina influențelor 
din exterior pe care, in mod inerent, opera sa 
le-a suferit. După opinia sa principala influen
ță ce s-a exercitat asupra lui Eminescu a fost

•«taOMte. ctatohMtevtoCzi cL poznr» dk>x pir-fe ta 
^ărt ; b*zas.ra pe uo ma-

-• -Lta total este dcd^cîie ți analiză be-
pe tnzrriei literare in temeiul varian-

teâer definesc cu fidelitate fierberea inte-
r.-je-ă slâ-rtjvă a creatorului, mult mal impor
tanta in realizare* unei opere lirice decit sti- 

~ turnai al unei influențe externe.
Geană lateriaari înseamnă in această cerce

tare a irmârire a evoluției conceptelor emi- 
nescene. a e*"oiuției ideatice a poemelor, eu ra
portare* permanentă la biografia poetului, iar 
ea formă, urmărire* poziției cuvintelor, a efec
telor de stiL deci, a artei cuvintului, demon- 
SeT-^fci-n* cit de sever era poetul cu forma 
poeziilor sale, de aici zecile de variante.

E«te normal ca lntr-c exegeza de tipul aceste
ia să «jegi. spre exemplificare, o piesă sau două 

caracteristice, spre a vedea stilul de lucru 
p concepția de ordin analitic a cercetătorului, 
ceea ce vom face alegi nd pentru Început poe- 
ms- eminescian atit de mult comentat, intitulat 
Odă eu subtitlul explicativ „In metru antic-. 
Alain Gulllermou o fixează mal Intii ca dată a 
elaborării ți apariției : scrisă probabil, in pe- 
“oatta beriineză. primul manuscris redactat la 
Berlin poarta titlul Odă pentru Napoleon. $i 
pohlicista in 1883. in ediția prin ce ps. Comentato
rul explică mai intii cum a devenit această odă 
dedicată împăratului france^, o odă Închinată 
iub.ru, marții ți ongurâtății. Și pornește, desi- 

de la prima variantă tn care e vorba de 
împărat p de Corsica. S-ar părea că poetul este, 
aici. « apologet al Împăratului cuceritor. A 

T*rwjne ii elimină complet pe Împărat, 
poetul oma^aza tn arpegii ritmice imaginea 

regina Egiptului antic, figură lunară 
»*-i apare tristă și incertă. Perpessicius a 

printre manuscrisele poetului o scri- 
■ riornâ) adresată Cleopatrei Poenaru de 

car? era îndrăgostit. Iată deci înlocuirea unui 
sre.t ee-i tutela gindurile (Napoleon) cu o zeiță 
te=-i tiit^ieazâ sentimentele. Schimbarea dedi- 
s'-- r 3 îorawr rfedientive. nu e un fapt izolat ; 

• . proceda - ta fel față de Bonaparte.
Oi • ■ - B rid Ie td t eri oare. Gui 11 e rm ou

za rrrxkizia că după o vreme exilatul. 
-4F-o Elenă imaginară, nu mai este Na-

a*B^re' puriuî Dtn elemeniul inițial nu păs- 
dat? dt-corul marin și decorul mitologic, 

ambele .-»-rmratf intr-o nouă structură. Oda 
a -oferit* toarte multe modificări, dar in ciuda 
aeestor variante textul definitiv are o sponta- 
-nale uimitoare, rum spune insusi exegetul 

francez : _Munca este aceea a unui bijutier care 
printr-o asamblare nouă de pietre indelung 
pariate, te face să ai sentimentul unei bijuterii 
noi-. Comentariul și analiza variantelor se face 
to cu o intenție polemică uneori ; de exemplu, 
aici, la Oda în metro antic, Guillermou combate 
pe comparatiștii pripiți care pe baza unor în
cercări de versuri asclepiadice sau safice o de
clară horaUană. neavind nici o legătură sau nici 
1 Influentă din poetul latin, de altfel iubit de 
Eminescu.

O opinie originală are profesorul francez in 
privința Luceafărului, poezie extraordinară dar 
nu unică in constelația poemelor eminesciene, 
citind sau analizind cel puțin două de aceeași 
valoare ca Rugăciunea unui dac și Scrisoarea I.

Geneza interioară ■ poeziilor lui Eminescu 
este o lucrare de utilitate strictă cercetărilor 
străini $1 devine o posibilitate de referință și in 
spațiul nostru intern. îmbogățind colecția ..Emi
nesciana- cu un prețios titlu, făcind cunoscută 
in România activitatea unui romanist și romanist, 
Alain Guillermou.

Emil Mânu

• IN URMA UNOR sApAtori executate In zona 
orașului Novgorod arheologii au descoperit un ate
lier de pictură din secolul XIII. Tn atelier se aflau 
numeroase obiecte gata pregătite pentru pictarea 
unor icoane și aurirea lor, precum și vase pentru 
pregătirea cleiului din chihlimbar. Tot In această 
zonă au mai fost descoperite zece Înscrisuri pe 
scoarțe de arțar. Unul din ele a permis identifica
rea proprietarului atelierului de pictură, preotul 
Olisei Grecin. Din datele de arhivă existente reiese 
că primul pictor din Novgorod a fost Grecianln 
Petrovici, poate aceeași persoană cu stăplnul ate
lierului descoperit.

• LA MUZEUL DE ISTORIE Șl ETNOGRAFIE 
din orașul gruzin Zugdidi, printre exponate ae pot 
vedea și obiecte personale care au aparținut Iul 
Napoleon, — o măsuța, un dulap bibliotecă, un 
fotoliu și un portret. De asemenea, se află ți
din cele trei copii de pe masca Împăratului, exe
cutate in bronz după mulajul de gips făcut in 18Ti 
in insula Sflnta Elena chiar în ziua morții sale. 
Toate aceste obiecte, moștenite din tată în fiu. au 
deventt proprietate* nepotului lui Murat care s-a 
clârer.f o .luLaA, Salomâ Da dl am.

• ÎN COLtoCTTA de aHa» te BibHo-
tec» v-, .v^iata x»rt>eâ »-* d— •■'pent o țcrtsăăf* 
nccunoacuva ptna ui zilele noBstre a lui Franz 
Sehuben. Această descoperire a fost făcută de 
prof. Christa Landon eminentă expertă în cerce
tările lucrărilor lui Haydn și Schubert. Scrisoarea 
provine din colecția lui Maximilian, fratele Împă
ratului Franz Joseph, împușcat tn Mexic în 1867. 
Datată 15 aprilie 1823, scrisoarea este adresată de 
către Schubert fratelui său Ferdinand.

• PENTRU A ȘAPTEA OARĂ a apărut, sub 
egida Academiei Bavareze a Artelor Frumoase, 
anuarul Internațional ,,Enserable“, volum care 
reunește scriitori de limba germană din țările 
Europei, și din cele două Amend. întllnim astfel 
poeți Intrațl in panteonul creației universale, ca 
Pablo Neruda, Paul Ceian sau Gttnter Elch dar și 
autori mal puțin celebri, ca Eugen Oottlob Winkler, 
mort la 24 ani. care va fl poate redescoperit. Re
fuzul uniformității, gustul improvizației, receptivita
tea față de neconvențional și neprevăzut rflmfn 
definitorii pentru acest „ansamblu" care se prezintă 
■ub forma unei antologii de poeme, nuvele, frag
mente de romane și eseuri.

• CURENTUL PROLETAR ÎN REVOLUȚIA DE 
LA 1M8 se intitulează cartea semnată de Cetera 
Bronislaw, apărută în editura W L. din Cracovia. 
Bazată pe documente, aflăm aci Imaginea ge
nerală a revoluției cracoviene, anallzlndu-se 
totodată cauzele și consecințele revoluției și subli- 
niindu-se rolul proletariatului cracovian. Volumul 
este completat cu note, anexe, index de nume șl 
ilustrații.

• RENE char este prezent In librăriile franceze 
cu ultimul său volum ,,Chaot de la Balaadraue*4, o 
culegere reunind 33 poeme recente (compuse din 
1875 pină In 1977) șl un poem din 1928. Poetul 
cintă natura, pămlntul, stelele, zăpada, iarna — 
înfiorat de strania senzație a luptei cu stihiile, 
Incercind acel sentiment de „sfirșltul pămintului" 
care traversează epoca in goana parcă fără oprire 
a înarmării. Apoi el trece la tonul vehement îm
potriva timpului „modern" cu uzinele lui, cu știin
ța lui, cu războaiele șt avatarele lui. în flne, mici 
poeme irump, versificate uneori cu refren ca in 
șansonete.

• UN’ IMPORTANT loc de întîlnire al literaturii 
din intreaga lume l-a constituit In acest an Expo
ziția internațională a artei grafice de cane de la 
Leipzig, la care s-au putut vedea peste 10 000 de 
cărți, ilustrații, lucrări grafice de tipografie și pro
iecte tipografice din 71 de țări din toate continen
tele. O însemnată expoziție a cărții din R.D.G. a 
mai fost organizata in acest an la Budapesta șl la 
Szeged. R.D.G. a participat și la Bienala internațio
nală a ilustratorilor de carte.

• CU ClTEVA LUNI în urmă editura ,,Cobuncha“ 
din Tokio a publicat prima parte a romanului 
„Tutun" tradusă din bulgară în limba japoneză de 
Rokuya Matzunaga. In luna iunie a fost publicată 
șt partea a doua a romanului. Astfel cititorul ja
ponez are prilejul să cunoască în întregime ro
manul cunoscutului scriitor bulgar Dimităr Dlmov. 
La Începutul volumului al doilea este prezentat 
portretul autorului, iar la sfirșit sînt Incluse clteva 
date din istoria Bulgariei (mai ales din anii 30—40) 
și momente din activitatea desfășurată de Partidul 
Comunist Bulgar. Aceste informații sumare oferă 
cititorului posibilitatea de a Înțelege mai bine 
sensul evenimentelor descrise în romanul lui 
Dimov. Pe ultima pagină traducătorul menționează 
date autobiografice, precum șl lista cărților bul
gărești traduse de el in limba japoneză.
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