
ANUL XXI

35
(853)

Simbâtă

2 septembrie

1978

8 pagini

1 leu

4

■DMuiînnflI • „ **■ ••

Proletari din toate țările, uniți-vâ I I
I

Lucea l

Sâptâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistă România

Antologiile
de poezie

ind ne gîndlm la antologiile de poezie, 
Cla selecțiile întocmite de autori sau de 

editori, așa cum au apărut ele in co
lecția „Cele mai frumoase poezii- a 
editurii Albatros, in cea scoasă de edi

tura Eminescu, apoi in cărțile nesubordonaie 
unei colecții, tipărite de editura Cartea rxau- 
ncască, in fine, in volumele de largi arcula-.:e si 
consacrare ale B.P.T.-ului. e limpede că. pentru 
noi, ideea de antologie iși revendică o constela
ție de semnificații ce depășește, asumindu-și-1 
totodată, nivelul etimologic (anthos „floare" si 
..legein" a alege"). E vorba, desigur, de ediții 
reprezentative de ..florilegiul" desprins dintr-o 
operă de valoare. De aceea, o oglindă can. ți 
propune să primească in spațiul ei imaginea de- 
săvirșirii și creșterea unui autor, fiind totodată 
un insemn al audienței de care se bucură o 
operă, nu poate fi șlefuită cu țeluri vagi și nu 
poate fi subordonată unor idei fixe, ce pierd din 
vedere dinamica artei și culturii. Căci e vorba 
să punem in evidență valeri. Ne-am o- 
bișnuit cu coperta colecției ..Cele mai frumoase 
poezii" a editurii Albatros și cu aceea elegantă, 
care-și lasă străpuns cenușiul mat de chipul 
poetului. Imaginea lor se asociază mental cu 
aceea a valorii. A devenit un suport si un imbold 
la lectură pentru cititorul de poezie.

Aceste colecții au devenit o unitate de măsură, 
un instrument ce se cere perfecționat. Au intrat 
în circuitul culturii vii, în perpetuă evoluție și 
in cel al memoriei, alcătuind cultura insușitâ. E 
limpede că nu vom forma un cititor de poezie 
orientat in universul acesteia, dacă vom 
atributele antologiilor, dacă vom alcătui 
arbitrare și contradictorii, ori inventare 
plete ale valorilor.

Antologia nu e numai cartea de vizită 
poet, ci și un instrument operațional de acces la 
cultură, la poezie. Ea condiționează memoria 
culturală și estetică a unei colectivități. E o pa
radigmă obligatorie a tabloului socio-cultural, 
parte esențială a logosferei de care vorbea Ba- 
chelard. Listele de nume ce merită să fie pu
blicate in antologii nu pot fi închise. După cum 
nu pot fi intocmite numai pe criteriul vîrstei, al 
numărului de volume publicate, al solicitărilor 
presante venite din partea unor autori sau al dez
interesului manifestat față de antologii de cei ce 
se mulțumesc să publice doar volume inedite. 
Nu putem aștepta să îmbătrineasca noii poeți de 
valoare refuzîndu-le antologiile de autor, tăin- 
du-le această punte de comunicare cu publicul 
ca și posibilitatea formării acestuia. Graba ca și 
expectativa în politica editorială a antologiilor 
sint la fel de nefolositoare. După cum acțiunea ne
dirijată condusă de entuziasme facile și opțiuni 
subiective e la fel de aculturală pe cit e pasivi
tatea, inerția, teama de a lansa și promova op- 
țiuni estetice și nume noi. Deci, nu putem opri 
seria antologiilor la „autorii deceniului șapte", 
mulțumindu-ne cu faptul remarcabil că i-am pu
blicat pe loan Alexandru și Constanța Buzea 
într-o serie cu AL Philippide și clasicii poeziei 
noastre. Ar insemna să așezăm un hiatus edi
torial nemotivat pentru devenirea și starea poe
ziei noastre intre generația lui Nichita Stănescu 
și numele ne puse de ultimubdeceniu. Volumele 
de poezie contemporană publicate in B.P.T. s-au 
epuizat. Poeții contemporani publicați in colecția 
Cele mai frumoase poezii au dispărut din librării 
la scurt timp de la editare. Chiar dacă tirajul 
lor ar fi fost dublu ori triplu, multe din aceste 
cărți s-ar fi cumpărat intr-un răstimp la fel de 
scurt. Satlsfăcind astfel intr-un mod mai real do
rințele și cerințele cunoscătorilor și iubitorilor de 
poezie.

Există in cartea lui A. Moles, Socio-dinamiea 
culturii un capitol ce dă o definiție dinamică a 
acesteia, considerind-o și o „mașină de produs 
dorințe". Nu putem, deci, să ne gindim la antolo
giile noastre fără să punem un accent deosebit

Doina Uricariu

îngrădi 
selecții 
incom-

a unui

Emil Isac

Monumentul Eroilor de la Mârâșești

și „sufletul
Ardealului"
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e cum intră acceleratul in gara d n 
Oradea, un invincibil farmec dialectal 
il cucerește pe cel despărțit de multă 
vreme de vorbitorii graiului de ps 
Crișuri. Banchetei din compartimentul

vagonului, al cărui an de fabricație nu trece de 
un lustru, i se Spune și azi la fel ca (unui obiect 
cu aceeași întrebuințare) acum două mit de ani 
sau mai mult : scand. — Șezi Ioane pe tcand ! 
il îndeamnă un călător pe prietenul său (locurile 
nu sunt numerotate pe ruta Vașcău).

Beiușul, un oraș liniștit, făcut parcă pentru 
pensionarii care se feresc de tumult, are o fa
brică de mobilă ți de curind a intrat în producție 
aici una din secțiile Fabricii „Înfrățirea’' din 
Oradea. Goarnele ți cintecele ostășești colorează 
atmosfera bacoviană a urbei in care, la 1828. 
marele patriot Samuil Vulcan — la adăpostul 
Bisericii, a ctitorit un glorios liceu românesc, 
al cărui profil umanist a strălucit de atunci 
pină azi. In peregrinajul său transilvănean, Emi- 
nescu a fost atras — de la Blaj, tocmai de acest 
liceu vestit al Beiușului, unde se pare că și-ar 
fi susținut niște restanțe. Capitală de plasă in 
trecut, iar mai tirziu — reședință de raion, orașul

u nu v*d acele hotare topografice, 
care aapArțesc sufletul Ardealului 
ev j»ima României. Eu cxmoae o 
-tr^ură țară a poeziei : însăși poe
zia român*. care răsună in nealăr

girile depărtări. Există o singură țară a poeziei 
noastre care contopește in sine lira Ardealului 
cu harfa României. As dori să văd unitatea lite
rară. unitatea bmbn n unirea suflete lor româ
nești- scria vizionar «■ profeție Emil Isac in ve
nerabila revistă orădennă. Familia. in toamna 
anului 19M. Se născuse la 17 mai 1888 in casa lui 
Aurel Isac. fastul președinte al societății studen
țești Inlia și strălucit apărător al neinfricaților 
memorandiști. Moștenise, așadar, din familie 
suflul patriotic șt spiritul de luptă pentru drep
turile românilor din Ardeal, pentru unitate și li
bertate națională. Consecvent cu slujirea acestor 
idealuri. Emil Isac rămioe in conștiința noastră, 
dincolo de activitatea literară, ca un luptător in 
accepțiunea plenară a cuvmtului și in a cărui tu
multuoasă activitate naționalismul și șovi
nismul nu ți-au găsit loc.

Spre deosebire de alți cărturari ardeleni care-și 
continuau eforturile pentru unitatea poporului 
român dincoace de munți. Emil Isac rămine 
acasă in vremuri tulburi inchinind o viață Ar
dealului. Ardealului Muia cum o demonstrează 
volumul intitulat astfel, volum ce cuprinde „flori 
de singe culese pe cimpia morții". In „Ardealul, 
țara cu șapte plinsuri ce se istovește de boala 
întunecime!" Emil Isac desfășoară o intensă ac
tivitate publicistică și scriitoricească, in 1908 ii 
apărea volumul Poezii, impresii și senzații mo
derne in care, pe lingă versuri de factură mo
dernistă. reținem multe poezii de adincă revoltă 
socială și profunde tonalități mesianice precum 
Sinistre clopotele. Plugarul. Seceriș, Sirena fa
bricii, Azi. Viitorul. Ecouri din Mureșanu, Coșbuc 
dar și din poezia prietenului său ungur 
Endre se intilnesc in acest volum. De altfel, 
tecul iacobinului maghiar al lui Ady il va 
fleți prin vibrante acorduri revoluționare :

De-o mie de ani, ocara, chinul, 
La toți ni-s rude apropiate.
De ce nu ne-ntilnim c-un vuiet 
Pe-a cugetului baricade ?

Dunăre, Olt — la fel au graiul 
Un grai domol și mortuar.
E vai de-acela care-n țara
Lui Arpad, nu-i domn sau tîlhar.

Gheorghe Pituț
Continuare in pag. a 2-a

• IN ACEST NUMĂR : • Colocviile 
rului» : Fețele ascunse ale istoriei 
CUM NE REVENDICAM CLASICII ? • 
• Const. Ciopraga • Al. Călinescu 
stantinescu • Mihai Drăgan •Liviu 
M. Ungheanu • Poeme de • Virgil
și • Petre Stoica • Proză de Letiția Vladislav

-Luceafă- 
literare — 
Participă : 
• I. Con-
Leonte • 
Maiilescu

Ady 
Cin- 
insu-

Numeroase articole semnate de Emil Isac în 
Tribuna poporului, Noua revistă română. Facla, 
Telegraful Român, Nepszava, Familia, Vilâg, 
Berliner Tageblatt, Kolozsvări Hirlap, Adevărul, 
România muncitoare, Frei Presse etc. conturează 
imaginea Ardealului înrobit, a românilor străini 
„la ei în casă**. Astfel, Emil Isac scrie : „Noi, 
românii din Ardeal sîntem vreo 3,5 milioane, dar 
drepturile noastre sint problematice. N-avem a- 
proape nici un drept modern : în administrație 
nu sîntem băgați în seamă, limba noastră nu este 
respectată în judecătorie, guvernul maghiar per
secută pe toți aceia care fac politică românească,

Eugen Marinescu
Continuare in pag. a 7-a

Alba
noastră

Pe piatra ta. sfioasă calcă talpa 
Și-n Catedrala Re-ntregirii cresc 
Ochii neamului românesc. 
Ne-ngenuncheată. glorioasă, Alba.

Mihai-Viteazul ESTE in cetate 
Sfint simbol al Unirii tuturor 
Și jertfa acestui popor 
în clopotul Reintregitii bate.

La împărați n-avem de dat vre-o 
jalbă 

Sîntem stăpînii propriului destin 
Poporul mioritic, senin, 
Privește, azi, la Iulia cea Albă.

Al nostru-a fost, al nostru va rămîne, 
Al nostru e, în statul suveran, 
Cinstit pămîntul transilvan 
Deșteaptă-te și rămiî treaz, Române.

Aicea țării noastre-i este talpa
Noi toți depindem, astăzi, de noi toți 
Să stăm uniți, compatrioți, 
în spiritul unirii de la Alba.

Mina ți-o sărutăm, măicuță Alba.

Adrian Păunescu

i

âraoaă si «mto familie, intreoge
i aobune sooaustâ a 
dlebre » rcrrarcabile

■■S. cu. a»ena>«a a so-zec- 
nctâ s> o pctrvzeo s> ona 

revaiut»onc-â □ tovarășului 
Ceo.sesa. Ase ev» spunea un tinor poet :

m de sărbătoare

- rastmd ai gas de soare : 
sar p poporul *.

de pax'.-dă dragoste. stimă și pretu re 
tem si încercatul conducător cl 

pori d^ri s seaca'- nostru. întregul popor român 
a făcut a - oeaocă o-- verso re o sărbătoare 
seuvpa inimii see. un tenet prilej de mobilizare 
o Muror tortelor pencu mfâpbi rea programului 
Congresului ol X)-lea o* pcrrdc'u'. oeri-u con- 
tnua ieftonre » prapâsîre o patriei. pe colea 
progres» . o bueăstori materiale si spirituale :

.Noi 3 mitra că me ie mimă nesațul 
de a mono, ca Mrii so-i fie Paiul ban, 

r» nasari I ția puternic brațul 
ba» șoapta de-Meiepciune-i spun*.

In aceasta atmosferă generală de entuziasm 
s< octhntote creatoare, ser-tor noștri .suflet în 
sufletul nec’T'ului*, ou dat glas in versuri și in 
proză, sentimentelor lor de dragoste pentru dio- 
iectico trinitate : .Porbdui. Ceausescu, România*, 
pentru strălucitul om de stat ol epocii contempo
rane. pentru rnaitui său exemplu de cultura so- 
dolistă și de arhitect al podi, pentru inaltul său 
umanism și geniul său politic, pentru tot ceea ce 
face comunistul de omenie spre fericirea poporu
lui român și creșterea prestigiului României in 
lume.

Din miile de pagini scrise de poeții și prozatorii ' 
noștri, români, maghiari, germani, sirbi, cu suflet 
de patrioți și comuniști, Uniunea scriitorilor a 
întocmit o admirabilă antologie, tipărită de Edi
tura Cartea Românească, in excelente condiții 
grafice, care va constitui, fără indoială, pentru 
cititori un adevărat manual de atitudine civică 
și patriotică, un exemplu de dăruire revoluționară 
pentru continua înflorire a patriei și fericire a 
poporului român.

Aniversarea unui destin făurit din muncă, 
luptă, încordare permanentă, luciditate ți căldu
ră omenească, odeseori suferința — spunea un 
talentat confrate in articolul său închinat pre
ședintelui țării - trebuie să constituie prilej de 
meditație fertilă, așa cum se intimplă cind gin- 
diraa se îndreaptă spre vieți exemplare*. Viata 
p-lduitocre a primului bărbat cl țării, evocată in 
această crestomație de un număr de aproape 160 
de scriitori, constituie un asemenea exemplu pe 
care sîntem 
devota —ent. 
si trebuie să
□e o--e- e. 
socialismului 
de răspundere pentru soarta pocii in lume, pen
tru prieten a și colaborarea dintre toate po

sârt>ăto>i\ 
succese in 
de om de 
de or>i de 

N coiae

PREJS>IATEIUI 
TARII 
OMAGIUL 
SCRIITORIIOR 
DIR 
«cr^niA

♦

*

hotărib so-l urmăm cu credință și 
pentru a fî cu toții ceea ce vrem 
fir» : potrioti ode vă roți, comuniști 
constructori harnici și price puți ai 
in România, internaționaliști plini

poarele lumii, pentru triumful dreptății, echității 
și umanismului in toate colțurile bâtrînei noastre 
planete. Sintem convinși că Omagiul adus de 
scriitorii din România președintelui țârii — un cu
prinzător și grăitor portret al unui Om între 
oameni — înzestrat cu geniu, cu o uriașă putere 
de muncă, dornic de nou și înnoire, dușman al 
rutinei și-al gindirii dogmatice, bun, intransigent 
și cutezător, însetat de cunoașterea științifică a 
lumii, de toate valorile create de omenire — va 
fi carte de suflet, pentru tinăra generație, o 
lucrare care va fi prezentă in toate școlile țării, 
o carte plăcută tuturor și adine folositoare in 
procesul de educare patriotică și revoluționară a 
tineretului din patria noastră. Cartea aceasta 
este o pildă de felul in care, uniți In cuget și-n 
simțiri, scriitorii noștri știu să fie artiști militanți, 
ajutoare de nădejde ale partidului, fii credincioși 
ai țării și ai poporului din care s-au născut. 
Omagiul adus președintelui țării e, totodată, un 
omagiu adus socialismului și păcii, înțelepciunii 
si hărniciei poporului român, o mărturie vie o 
hotăririi tuturor de a construi o lume nouă, mai 
bună și mai dreaptă pe pămîntul României, căci 
secretarul general al partidului și președintele 
țârii :

„Conduce demn poporul și viteaz I 
El vrea ce vrea poporul și ce speră I 
E soarele stăpin in țară azi 
Și-i luminează comunista eră".
In lumina erei comuniste scriitorii din România, 

odată cu întregul popor, inalță prin munca lor 
creatoare un omagiu însuflețit Omului care 
poartă răspunderea destinului nostru istoric.

Ion Dodu Bălan

PRELUDII LA COLOCVIUL NATIONAL DE POEZIE

Efervescența peisajului liric
e scrie și se publică, astăzi, la noi,

§
 multă poezie. Iată o afirmație banală, 
de domeniul evidenței și, prin urmare, 
la indemina oricui dar care, odată 
făcută, atrage după ea necesitatea unor 
explicații de ordin cauzal. De la situația din 

refrenul „că nu e om să nu fi scris o poezie" 
și pină la tipar, produsul potențial artistic trece 
printr-o serie de filtre destinate, la modul ideal, 
să-i ateste sau să-i infirme valoarea. în fața 
acestor instanțe estetice (creditate astfel) tenacea 
mediocritate găsește citeodată (ba chiar de mai 
multe ori) subterfugii eficiente. Netalentatul per
severent invață citeva cuvinte cu rezonanță, se 
așează la umbra temelor prestigioase, rimează 
cu elan și aplicație, scrie, așa-zicind, 
Scrisul de acest fel are încă adepții 
rostind apreciativul „merge !“ după o 
de tipul „ceva e mai mult decit nimic", transfor
mă „onorabilul" in „publicabil". Iar dacă, după 
publicare, onorabilul are șansa intilnirii cu □ 
critică amabilă și complezentă el devine pe loc 
„stimabil". Mecanismul funcționează, dar cu pro
ductivitate scăzută sau, oricum, incă nesemnifi
cativă in raport cu valoarea de ansamblu a poe
ziei românești contemporane. De aceea afirma-

CARTEA CU PRIETENI

loan Alexandru
A n „patria capului" său, poezia 
Iin veșnică sărbătoare, ca un 

colindele de iarnă. Harfă cîntînd în cea 
mai frumoasă trecătoare pe care-o des
chide Oltul spre Transilvania, loan 

Alexandru este un poet neprevăzător. La în
ceputuri încărca trăsnetul cu 
mai in piatră vitează.

se află 
cerb in

dorul de-a lovi nu-

se scurg...Din clopot sunetele-n cer 
și-ngreună planetele, 
pe inima ta astă-noapte 
n-ai auzit un fel de uruit ? 
O moară uriașă cu venele 
își caută originea de singe, universul.
Iar acum cînd i se pare că s-a născut numai 

din virtejuri blonde el face din cuvinte păsări de 
lapte scăldate-n trandafiri sau nuferi aruncați 
pe covoare roșii și versurile, fiecare, tind spre

tăiate tropăind

onorabil, 
lui care, 
judecată

singurătatea singelui înghețat în carnea pahare
lor de Murano. Și, totuși, așa cum vinul purifică 
buzele și izvorul pietrele, loan Alexandru face 
din sufletul care se apleacă peste litera lui un 
arc de pod ce apără lumea într-un vad al sufe
rinței. Citindu-1, vezi prin somn comori. E în el 
o forță excesivă și mlădioasă care vrea, 6e luptă 
să încorporeze în spațiul metafizicii cit mai mul
te lucruri reale. Dar cum să răpești viața sim
țurilor și s-o îndeși într-un fund de pălărie nea
gră ! ? Alexandru intîrzie în această capcană, 
asemeni unui zeu de piatră, cu tălpi de fier, ni
merit într-un cimp magnetic.

Fagure pentru ploile repezi și pentru curcu-

ția de la început se cuvine completată. Se scrie 
și se publică astăzi, la noi, multă poezie, din 
care multă este poezie veritabilă. Astfel „gene
rația '60". restabilind contactele cu marea poezie 
interbelică, marchează momentul întoarcerii 
poetului la uneltele sale și impune o pleiadă 
de foarte tineri (atunci) și foarte valoroși (și 
acum) creatori, cărora li se alătură, pe parcursul 
unui proces osmotic reversibil, poeți din gene
rația virstnică și din promoțiile imediat urmă
toare. Numele sint cunoscute iar multe creații 
au pătruns nu doar in conștiința criticii, ci și 
in cea a publicului, punind în mișcare meca
nismul dorinței comune de ierarhizare, uneori 
cu rezultate discordante dar explicabile în psiho- 
sociologia receptării. Astfel, critica situează prin
tre primii pe Nichita Stănescu in timp ce stu
denții de la A.S.E. și Agronomie îl preferă pe 
Adrian Păunescu.

Clasamentele, cu semnificația lor, sint mai pu
țin importante. Important este că, în alcătuirea 
lor, se pornește de la o cotă valorică înaltă, fapt 
ce probează, și el, valențele estetice ale poeziei 
contemporane. In același sens se vrea orientat 
demersul critic din rindurile următoare, care 
decupează, renunțind, așadar, la comodele liste 
de nume și asumindu-și riscul fragmentării, 
cițeva profiluri de poeți aparținînd promoției 
afirmate in ultimii zece ani. Intre „veteranii** 
tinerei generații, Mihai Ursachi scrie o poezie 
de factură romantic-vizionară, impregnată de 
blinda melancolie eminesciană, factor de echi
libru sau spațiu securizant în care se resorb 
pacificator tristețea metafizică venită din com- 
templarea efemerului, alături de patetismul do
rinței de recuperare a integrității primordiale. 
Una dintre formele cultivate cu predilecție este 
balada fantastă, care-i oferă spațiul adecvat 
„înscenării** unui intreg ceremonial al spunerii 
poetice, precum și iluzia necesară a dialogului. 
Limbajul livresc, muzical, fastuos și prețios, lu
crat cu migală și știință de alhimist al verbului 
alternează, uneori în aceeași imagine, cu expre
sia prozaică, banală. Dincolo de pitoresc, pro
cedeul trimite, de fapt, la structura de profun
zime, care poartă sigiliul personalității poetului. 
Originalitatea lui stă în proporția, riguros păs
trată intre inefabil și terestru (niciodată pedes
tru), ezoteric și exoteric, elaborat și spontan, 
himeric și lucid ironic.

Din aceeași familie, a neoromanticilor, face 
parte Adrian Popescu, poet al diafanului și al 
purității, voluptos al miresmelor și culorilor 
vegetale, distilate prin filtre culturale. Sensibi-

Fănuș Neagu
Continuare in pag a 6-a

Valentin F. Mihăescu
Continuare în pag a 6-a



2 SE
PT

EM
BR

IE
 197

8

r-------
d

acă generația Iul E. 
Lovinescu s-a deștep
tat la viață, așa cum 
mărturisește criticul, 
în zgomotul polemicii 

dintre Maiorescu și Gherea, 
faptul fiind de o importanță ho- 
tăritoare pentru formarea șl od- 
țiunile unui mare număr de li- 
terați români, generația care a 
ajuns astăzi în pragul maturită
ții poate declara că s-a născut 
și ea în zgomotul unei polemici, 
în care epigonii gherismului îl 
deshumau pe Titu Maiorescu din 
cripta literaturii române pentru 
a-i redeschide cu vehemență un 
proces clasat de trecerea timpu
lui. Polemica Ghereă-Maiorescu 
a fost resuscitată cu argumente 
vechi și noi și cu intenția mani
festă de a da chiar cu riscul 
sfidării adevărului ciștig de cau
ză lui Gherea. Faptul n-a rămas 
nici în acest caz fără consecințe 
pentru formarea noii generații. 
Cine face abstracție de efectul 
acestei polemici dezgropată din 
cimitirul literaturii române nu 
poate înțelege în întregime 
mentalitatea literară actuală. 
Atacurile au fost vehemente, re
plicile aidoma, lupta s-a prelun
git și chiar și astăzi cite un 
glonț intîrziat șl rătăcit mai 
fluieră pe lingă urechile citito
rului. Cert este că tentativa de 
a elimina din cuprinsul literatu
rii române rolul conștiinței di
rectoare a lui Titu Maiorescu 
s-a terminat printr-un eșec.

Stăruința în istoria și critica 
literară actuală a ecourilor aces
tei lupte literare este firească. 
Mihai Drăgan este unul din 
combatanți momentului (amin
tim aici cele două studii din 
1966 despre Actualitatea lui Ma
iorescu și Maiorescu și litera
tura națională, introduse ulte
rior în Aproximații critice, 
1970) și răsunetul acestei dispute 
nu tocmai veche este explicabil 
și în paginile lui mal recente.

Lecturi posibile, care grupează 
două mănunchiuri de studii pri
vind critica literară a lui Maio
rescu și Ibrălleanu, este o carte 
polemică. Polemismul ei are 
Insă aici o dimensiune majoră, 
care depășește direcția altor 
predispoziții polemice ale criti
cului, inscriindu-se intr-o orien
tare critică expresivă pentru 
momentul critic actual. El refu
ză în Judecățile lui atît ierarhiile 
impuse de critica literară româ
nească acum două decenii, fă- 
cînd operă de restituire împo
triva prejudecăților recente, cit 
și inerțiile de interpretare care 
stabilesc configurații imobile 
personalităților literaturii româ
ne, conform unor judecăți sau 
prejudecăți mai vechi. Scriind 
despre Maiorescu, Miha! Drăgan 
va intra inevitabil in polemică 
cu detractorii recenți ai criticu
lui Convorbirilor literare, după 
cum nu se va sfii să respingă 
concluziile unor somități litera
re, atunci cind i se pare că ele 
deformează datele unei perso
nalități de talia lui Ibrălleanu.

încercarea criticului de a clădi 
o nouă imagine a lui Titu Ma
iorescu își caută un soclu. Tre
cerea în revistă a opiniilor ex
primate anterior asupra autoru
lui Beției de cuvinte intră 
fatalmente !r obligațiile tentati
vei lui. De altfel, Mihai Drăgan 
nu vrea să lase uitate, pe bună 
dreptate, excesele unei critici 
ostile și simplificatoare Ia adre
sa lui Maiorescu, atit de pline 
de consecințe la un moment dat 
pentru traiectoria postumă a cri
ticelor luL Necesitatea confrun
tării cu aceste opinii este născu
tă de chiar analiza textelor 
maioresciene. Mihai Drăgan se 
arată tn această carte, ca și in 
cele precedente, un adept al 
analizei pe text, foarte atent și 
meticulos, dovedind o familiari
zare extremă cu scrierile lui 
Titu Maiorescu și G. Ibrăileanu.

• mpresia de insolit pe 
Icare titlul romanului 

de debut al lui Grid 
Modorcea •) o poate 
produce la primul con

tact se atenuează în cea mai 
mare măsură după ce se în
cheie lectura Întregii scrieri, 
într-adevăr, liniile epice direc
toare ale romanului gravitează 
constant în jurul ideii tematice 
inculcate, la modul explicit 
simbolic titlului său. Derută in 
paradis, în care este angrenată 
umanitatea evocată de tînărul 
prozator, enunță exact conținu
tul socio-moral specific unor 
procese de amploare istorică de 
natura aceluia descris de Grid 
Modorcea ; în cazul de față se 
are în vedere acțiunea de ex
tindere vertiginoasă a unui 
mare șantier fluvial recurgin- 
du-se la soluția (firească, dar 
nu tocmai lesne de transpus în 
practică I) schimbării neaștep
tate a destinației unor teritorii 
de la periferia unei străvechi a- 
șezări urbane, după toate proba
bilitățile, Galații. Să recunoaș
tem fără ezitări că „materia pri
mă" ce i se oferă autorului, din 
unghi romanesc privit, este din
tre cele mai generoase. Ca sub
stanță epică în sine, normal, 
două sînt filoanele a căror ex
plorare se impune dintru înce
put. Pe de o parte, solicită aten
ția acel mod de viață conservat 
cu excepțională vigoare de „mi
tologia" balcano-nord-dunărea- 
nă a existenței „paradisiace" 
instaurate în asemenea locuri 
uitate parcă de timpul istoriei, 
iar pe de altă parte asistăm la 
fenomenul smulgerii din rădă
cini a respectivului mod de via
ță ca urmare a radicalelor mo
dificări Intervenite în peisajul 
circulației materiale în general, 
al celei industriale în special.

Nu e greu de observat că, ar
tisticește, problema cea mai di
ficilă pentru autor este de a in
tui punctele de contact fertil 
dintre două modalități epice in 
multe privințe divergente. Con
cret, se pune chestiunea compa
tibilității unor structuri epice 
poematic-pitorești, învăluite în 
miresmele exotice proprii unui 
mod de viață de o primitivitate 
sublimă, cu altele, prin defini
ție documentar-reportericești ; 
reclamate de apariția noilor rea
lități sociale și umane.

Să spunem astfel, In princi
piu, Grid Modorcea s-a gîndlt 
la o soluție aptă să-1 sprijine in 
tentativa de unificare a celor 
două modalități. Becurgind Ia 
formula narațiunii discontinue, 
de factură cinetică, în același 
timp, prozatorul pune întreaga 
acțiune a „cineromanului" pe 
seama unui singur personaj, in
vestit și cu funcția de povesti
tor. !n felul acesta. Derută in 
paradis tinde să fie o autobio
grafie romanescă la a cărei al
cătuire contribuția hotărîtoare o 
are memoria afectivă a protago
nistului, adolescentul Traian, 
singurul capabil să-și asume, a- 
dunîndu-le într-un unic flux

cronica literară

Mihai
Drăgan

«LECTURI POSIBILE»

A restabili sensul adevărat al 
unor fraze, a restitui configura
ția reală a unor pledoarii sau 
polemici e una din îndeletnicirile 
principale ale studiului despre 
Maiorescu. Mihai Drăgan res
pinge, cu argumente indiscuta
bile, teza unul Maiorescu ca 
adversar definitiv al acceptării 
patriotismului ca temă literară, 
indicînd prezența unor opțiuni 
contrare în scrierile lui Maiores
cu anterioare recenziei la poe
ziile lui Octavian Goga. El im
pune atenției, ca pe un adevăr 
greu de depășit, faptul că însuși 
nucleul gîndiril lui critice, teoria 
formelor fără fond, implică de 
la început o atitudine clară in 
această privință. Opțiunea lui 
Titu Maiorescu pentru o litera
tură politică de conținut patrio
tic nu este deci gest de conjunc
tură ci emanație chiar a pro
priei directive critice. Altă teză 
pe care autorul Lecturilor posi
bile tinde s-o compromită este 
aceea după care Titu Maiorescu 
ar fi fost un adversar ireducti
bil al pașoptiștilor și al literatu
rii lor. Mihai Drăgan aduce în 
discuție elemente ignorate de 
obicei, pentru a demonstra ab
surditatea poziției. Evident ches
tiunea e mai nuanțată, dar au
torul Lecturilor posibile mill ti nd 
împotriva unui exces nu mai 
intră in toate detaliile proble
mei. Altă rectificare, importantă, 
este că acțiunea critică a lui 
Titu Maiorescu nu încetează a- 
tunci cind incearcă să-i fixeze 
Gherea sfîrșitul, ci continuă și 
după aceea prin recenziile aca
demice, care arată un Titu Ma
iorescu aflat în miezul fenome
nului literar chiar după 1900.

Este cazul să facem o paran
teză asupra lecturii pe care o 
face Mihai Drăgan textului ma- 
iorescian în cauză. Plecind de la 
el, Gherea a afirmat că Maio
rescu decretează inutilitatea 
criticii. Afirmația este m exactă, 
mai mult incorectă, Gherea pre- 
zentlnd cititorului nu textul lui 
Maiorescu ci propriul său rezu
mat la un articol al criticului. 
De aid Încheierea care a tăcut 
epocă, după care Titu Maiorescu 
nu mai Înțelege rosturile criticii 
și hotărăște dispariția el. Aceas
tă concluzie a lui Gherea, fon
dată pe propriul său rezumat, a 
făcut carieră, a Intrat in toate 
lucrările dedicate junimismului 
sau gherismului, pățrunzind și

în manuale. Ne aflăm insă in 
fața uneia din mistificațille de 
proporții ale istoriei literare ro
mânești. Titu Maiorescu nu nu
mai că n-a afirmat așa ceva, 
dar a susținut contrariul : că 
încetează critica de factură în
drumătoare, culturală, locul ei 
urmînd a fi luat de o critică 
aplicată, analitică, critica literară 
propriu-zisă. Gherea forța cu 
abilitate o ușă deschisă. Mihai 
Drăgan restituie sensul adevă
rat, organic al textului maiores- 
cian, corectind una din erorile 
de lectură asupra căruia nu s-a 
mai revenit Chestiunea care a 
făcut să curgă atîta cerneală 
nu există de fapt și Lecturile 
posibile au și meritul de a fi 
stăruit asupra acestei devieri de 
sens.

Capitolul dedicat lui Maiorescu 
critic literar este o replică adre
sată peste timp lui E. Lovinescu 
care nu voia să-i recunoască 
criticului Convorbirilor decît 
merite de ordin cultural. In 
consecință, Mihai Drăgan proce
dează Ia analiza opiniilor lui 
Maiorescu despre Vasile Alec- 
sandri, Mihai Eminescu, I.L. Ca- 
raglale, Ion Creangă insistînd 
asupra intuiției și a formulării 
critice, revenirii asupra acestor 
autori etc. Ediția poeziilor lui 
Eminescu alcătuită de Maiorescu 
este considerată, în spirit mo
dern, act de evaluare critică. Tot 
cu E. Lovinescu angajează Mihai 
Drăgan și disputa privitoare la 
valoarea postumelor eminescie
ne și a edițiilor Eminescu, cri
ticul făcind o demonstrație a 
justeții punctului de vedere al 
lui Ibrăileanu. Mihai Drăgan este 
un partizan total și nu face ad
versarilor săi de idei nici o con
cesie. Demonstrația lui, viguroa
să, suferă insă uneori de lipsă 
de suplețe. E greu de demon
strat adeziunea critică a lui Ma
iorescu față de Creangă in ab
sența unui comentariu dove
ditor. după cum e greu de 
trecut cu vederea felul cum 
Maiorescu judecă școala ar
deleană asociind-o. ingeniozi
tate polemică, realităților con
testabile („hehadismul") ale di
rectivei pașoptiste. Preocupat 
in primul rind de degajarea te
renului de prejudecăți el nu face 
peste tot o lectură la fel de 
adincă a textului maiorescian.

Degajării terenului ii urmea
ză construcția, iar calitatea aces
tor Lecturi posibile vine din situ

area lor pe un traseu major. Mi
hai Drăgan tinde către o altă 
lectură interpretativă atit a lui 
Maiorescu, cit și Ibrăileanu pen
tru a le sublinia nu atit mărgini
rea ori caducitatea, prilej de alte 
săgeți polemice in stingă și in 
dreapta, cit caracterul deschis al 
actului lor critic, cu alt cuvînt 
modernitatea lor. Este poate la
tura cea mai interesantă a cărții, 
ea situind Lecturile posibile în 
suita acelor cărți de critică care 
nu se mulțumesc doar cu simpla 
recuperare nealterată de texțe 
clasice ci și de reinterpretarea 
lor intr-o viziune modernă. Lec
tura textului e iarăși foarte gră
itoare aici, izvoarele esteticii 
ma orescine fiind atent urmărite, 
dar și consecința preluării lor 
de către critic. Pentru Mihai 
Drăgan, Titu Maiorescu nu e 
numai criticul epocii sale, ci un 
critic de sigură actualitate prin 
demersul comentariului său li; 
terar. Pe urmele lui T. Vianu și 
George Munteanu, autorul Lec
turilor posibile descifrează re
ceptivitatea lui Maiorescu la 
fapte de literatură și artă ce de
pășesc clasicismul. Criticul Con
vorbirilor literare teoretizează 
chiar un tip de lectură a operei 
pe care Mihai Drăgan o conside
ră in temeiul citatelor, convin
gătoare, înrudită cu teoria „ope
rei deschisă". contemporană 
nouă. îndrăzneață lectură pe 
care ne-o dezvăluie cartea nu 
este însă singulară. Eugen Todo- 
ran in studiul său Maiorescu, 
unde criticul român este con
fruntat cu cele mai recente idei 
și teorii critice, ajunge la con
cluzii similare cu un aparat și 
mai Întins. A citi pe clasici cu 
ochiul format de lecturi moder
ne inseamnă a procura analizei 
astfel de surprize. Pe scurt, Ma
iorescu, în portretul ideatic pe 
care 1-1 creionează cu mină ne
ezitantă Mihai Drăgan are o În
fățișare nouă, care e de natură 
să intrige pe intelectualul curios 
de adevăr. Analiza criticii lui 
Ibrăileanu Unde către un țel a- 
semănător. Mai intli Mihai Dră
gan restituie lui Ibrăileanu con
diția de maiorescian, e adevărat, 
prin convertire, dar mai autentic 
decit cei declarați : Ibrăileanu 
este primul analist al valorilor 
literare propuse de Convorbiri 
literaturii române, primul mar2 
interpret al valorilor noastre cla
sice fără complexe față de lite
ratura occidentală. Autorul Lec
turilor posibile insistă asupra 
deschiderii modeme a criticii lui 
Ibrăileanu la care găseste ace
leași elemente de modernități 
ca și la Maiorescu, potențate de 
extstența unui act critic desfă
șurat in ample analize literare.

El 11 citează pe Solomon Ma-- 
cu care subliniază poziția de 
anticipator (Edgar Papu ar fi 
spus de protocronist) a criticu
lui Vieții românești : „Ipoteza 
lui Ibrăileanu. conform căreia 
o anumită schemă ritmică poate 
conveni mai bine unui conținut 
decît altuia, e confirmată de 
cercetările de teoria informa
ției".

Deși cirtește ir xrtrlva „revi
zuirilor" Mihai Drăgan, care 
are ceva din harțagul răzeșilor 
sadovenieni mereu puși pe 
harță, operează și el tot cu „re
vizuiri". Miza kr este insă impor
tantă șt Lecturile pasibile aduce 
citeva dștigun de cunoaștere 
peste care nu »e poate trece. 
Modernitatea unghiului de ve
dere care prezidează cartea, di
namismul imprimat cercetării, 
mobilitatea de care dau d->sidt 
in p-gir.a na atit Maioresru rtt 
n Ibrălieanu «in: V:-
hai Drtcsn nu e doar fit -fi. rr- 
sar superficial a! meris— LmIoh 
pasibile poartă atit s z.hu. ' ~.-— 
nitelor polemici dm aati fie 
formație, cit și marca ere- des
chideri înnoitoare de t“ - aur-—

M. Ungheanu

CARTEA DE DEBUT

Pitoresc 
și nostalgic 
in roman DarnO la para4J«

narativ și conferindu-le, deci, o 
nouă aură mitică, cele două ti
puri de realitate. Din acest 
punct de vedere, esențial, pri
mele capitole ale cărții sint real
mente izbutite. Buna impresie 
la lectură rezidă in surprinză
toarea întîlnire cu lumea roma
nelor și povestirilor lui Panalt 
Istra ti de data aceasta scrutată 
cu nostalgică încintare din pers
pectiva confruntărilor irevoca
bile ce 1 le pregătește civiliza
ția contemporană. Farmecul tex
tului, acum, este asigurat de dis- 
cret-perceptibila insinuare in u- 
nlversul „bădălean" (derivat din 
Bădălanul, numele cartierului 
unde se petrece acțiunea roma
nului) dramaticei confruntări. 
Memoria afectivă a eroului po
vestitor, deocamdată, este aca
parată încă de mitologia modu
lui de viață ce exaltă, candid- 
frenetic, libertatea natural-pri- 
mitivă a omului trăitor în ve
cinătatea bălților și luncilor du
nărene. De aceea, nu e intîm- 
plător că adolescentul Traian 
este fascinat de un ins pitoresc 
și pehlivan precum Mitică An-

toniu, supranumit Mitică Am
bra (poreclă derivată din am- 
bro-bădălean), care, altminteri, 
dovedește izbitoare similitudini 
in ordinea psihologiei sociale cu 
temerarii cuțltari și caramanla- 
gii din Groapa lui Eugen Barbu. 
Dintr-un portret extrem de viu, 
aflăm că Mitică Ambros „făcea 
de toate", lista „profesiunilor" 
practicate de el arătlnd după 
cum urmează : vinător, pescar, 
scamator, barcagiu, păsărar, ciu
botar, grădinar, tinichigiu, (me
serie ce-i asigură ieșirea la pen
sie „nu de lene, ci de „boală" 
(...) ungind pe semne cu „am
brozie" pe cineva"), căruțaș, 
„puțin tlmplar", „borșar", „pu
țin lăcătuș", fierar, „puțin por
car", „puțin văcar", pietrar, bo6- 
tănar, „făcător de zmeie", „citi
tor in stele", stupar, ciubucar 
(„făcea speculă cu alice" și cu 
„perechi de picioare de ciori"), 
chiromant, „tălmaci între româ
nii șl țiganii de peste șosea", și 
chiar popă „savant" (citise două 
cărți „secrete", una cu „iluzio
nism" și alta cu „apocalipsu"). 
De altfel, Mitică Ambros este

cel mai interesant perror-j 
romanului. El sintetizează m cel 
mai înalt grad tipologia „tâdâ- 
leanâ", mergind in aces' >-• 
pini la plerderea conștiinței d- 
sine. In finalul rorranuluL rfia 
în imposibilitatea de a h.-le-e 
noile forme de viață, il r-Șr.til- 
nim. bătrin, cuprins ctxnck/. de 
o altă „nebunie" : convinger-a 
că este un inegalabil interpret 
vocal și cintăret la acordeon, 
mod eficient de a sugera eșecul 
elegiac și grotesc al „bMMpnis- 
mului". Sigur, pe aceeași linie. 
Derută in paradis propune aten
ției fi alte personaje din cate
goria lui Mitică Ambro*, unchii 
Costică („Basarabeanul") și Du
mitru. fratele Guiț, Caterina. 
Vasile Dulap și alții, dovadă că 
Grid Modorcea e un portretist 
remarcabil. Revenind Încă la 
structura de ansamblu a scrie
rii, avem a-i face un unic șl im
portant reproș autorului : după 
suita excelentelor capitole din 
prima jumătate a romanului el 
cedează treptat presiunii exerci
tate de relatarea reportericeas
că, neutră, strict „fotografică", in 
dauna investigației dinlăuntru a 
psihologiei sociale raportată la 
individualitatea personajelor. 
Din această pricină, dezbaterea 
morală de subtext se anemiază 
treptat, pierde din anvergura e- 
xistențială, autorul tranșind tot 
mai mult în favoarea viziunii 
simplist-gazetărești. Și e păcat 
că se intimplă astfel, intrucit 
Grid Modorcea e un prozator d? 
vocație, înzestrat cu mult simț 
pentru nuanța psihologică, un 
descriptiv dibaci, cu priză la 
ceea ce am numi „vocea umană" 
a peisajului.

Nicolae Ciobanu
•) Grid Modorcea : „Derută In 

paradis", editura „Albatros", 1978.

viata cărților

Cartea 
Convorbirilor 

literare

Rectificarea 
unei judecăți 

literare

Dewn d* Nicâpehe

• Una din salutarele inițiative editoriale din ultimii ani 
estj repunerea in circulație a textelor revistelor Literare 
de referință din istoria literaturii noastre. Editura Minerva 
a tipărit astfel pe rind textele Alăutei românești și ale 
Daciei literare, primul volum sub îngrijirea lui Al. An- 
driescu, al doilea sub îngrijirea Manei P’.aton. Cititorul 
contemporan poate deci să meargă prin intermediul edi
ției de azi la conținutul vechil reviste, reprodusă întocmai 
conform sumarului și cronologiei ei. Publicațiile vechi ln-- 
cetează prin asta să mai fie simple numiri prestigioase 
fără o Înfățișare precisă. Ele pot ti consultate cu folos 
tn chiar conținutul lor. Imaginea pe care ne-o facem 
despre Alăuta românească, despre Daci» literară este ast
fel mai puțin gratuită, mai exactă. Dinamica unei reviste 
se cunoaște mai bine la sursă și contactul cu aerul el 
Inimitabil, cu succesiunea de articole, note, semnături, 
probleme este cu mult mai edificator decit simp.a infor
mație de istorie literară. Desigur nu orice revistă este 
potrivită unei asemenea inițiative editoriale. Atit Alăuta 
românească, cit șl Dacia Ulerar* fiind semnificative și 
decisive publicații de Început, merită fără Îndoială acest 
tratament.

Editura Junimea a adăugat acestor două întreprinderi 
Încă una. Ea tipărește Cartea Convorbirilor l.ierare»>, 
intr-o serie de volume îngrijite de Pavei Korea, 
fiecare volum cuprlnzlnd numerele unui an de apariție. 
Cel de al doilea volum al acestei serii a apărut recent 51 
cuprinde perioada de la 1 martie 18Sf la 1 martie 1ISS. 
Evenimentele publicistice cele mal de scamă ale acestei 
a doua cărți a Convorbirilor literare slnt pastelurile ltd 
Aleesandri, o traducere din Shakespeare a lui P. P. Carp, 
articolele faimoase ale lui Maiorescu despre Jurnalele din 
Austria și vechea direcție a culturii romanești, ca s: cele 
publicate de A. D. Xenopol despre Cultura națională. A- 
ceste texte sint cunoscute aproape toate cititorilor din 
volumele alcătuite ulterior pentru flecare din cei citați. 
Interesul este Insă de a le vedea In context, de a vedea 
in ce companie apar, care era literatura Convorbirilor șl 
calitatea el la acea oră, care erau comentariile el Hterare, 
către ce tindea de fapt revista ln Întregul el. Volume ea 
cel alcătuit de Pavel Florea au ln intenție ra ne ajute să 
avem o idee mal exactă despre marile noastre reviste li
terare, să le judecăm prlntr-o confruntare direct șl nu 
prin intermediul informației lstorlco-Uterare curente, le 
manual sau gazetă. Convorbirile literare nu sint de pildă 
o colecție de texte care au integral dreptul la nemurire. 
Sumarul e discutabil din punctul de vedere al zilei noastre 
șl a fost găsit discutabil șl de foștii cititori, contemporani 
al Convorbirilor. Ediția ne aduce mesajul altei epoci dar 
nu nl-1 aduce ln Întregime. Apariția unei reviste impor
tante angajează un șirag de reacții, de atitudini, de pole
mici. O astfel de ediție se cuvine să ne dea șl imaginea 
raporturilor revistei Convorbiri cu contemporanii, eu ce
lelalte publicații, cu scriitorii. Munca lui Pavel Korea ea 
îngrijitor al textului este excelentă, dar aparatul lstorieo- 
Uterar al ediției este ca șl inexistent. Prefața tfcâtult* Ju
dicios rămlne din acest Dunei de vedere insuficientă. O 
minimă Informație subsidiară, de aspect bibliografic cel 
puțin, trebuie să însoțească restituirea textelor Convorbi
rilor literare. Limba română in Jurnalele ăla Austria a 
avut un ecou, dar care T O astfel de Întreprindere edito
rială nu are a da judecăți de valoare ln legătură eu ac
țiunea revistei și a mentorului el ci de • informa di mai 
exact' asupra Impactului loc cu epoca. Convorbirile lite
rare au stlmit nenumărate polemici, unele chiar d-a faza 
acestui al doilea volum al cărții, a căror exerienți e ne
cesar să fie semnalată cititorului chiar la Cartea Convor
birilor literare ai cărui titlu, euoruizivor. poate lipeau 
și asemenea note. Altminterea ediția, extrem de btnevesst*- 
și de utilă, râmlne oarbă fără ferestre rS:re contextul <âe 
epocă. Așteptăm dec volumele următoare.

Sept im in Drtgan
•) Cartea Convorbirilor literare, n redid* ktfT.aii de 

Pavei Fiore») Editura _J«alatf, mo.

Plecerea 
descrierii

g 1 —J semnificativă a existenței domnitorului Vlad 
Tep-.t -1 asras « pe Vasile Barin’). Scrierea sa dedicată
■ r-.--. -r.-K.Liw. mature a Unârulul domnitor șl urmă-
- —- -- tr-.r-a.e politicii, denumită roman, ar
g ra-nz-. sâ-ș: ambuae titulatura de cronică. Nu știm de
- -j. -j.-**. -.registrarea de evenimente, alternată după

- - . V.a-area exactă a inor laote (sau mlcar »1-
,-4 s'-treiru poate constitui tn sine o finalitate, 

r 7— —-e -az- ai.-., ne aflam tată ln față cu o cronica, 
•oate cau'âine ș: in«ufiaențele ei. Naratorul este in 

atoee-.moscătorul. asumtndu-și integral sarcl-
- ăc rerry—- er treptate *1 semnificative. Acesta ne pre- 
Ww rrtev» rtnouri : „Izvoarele cronlcăreștl ne spun..."
- 9 sau rr-jjn motiv pe care-1 vom descrie la timpul

- tp O Nesupusul Vlah, aflat la Poarta otomană 
ca mac. este încarcerat : prilej de a rememora epoca 
j .—i-_; rale, ln cam exemplele familiei șt cele din isto
ria eanonalâ precumpănesc, insă prinzonierul nu are nu- 

ammăsn. el privește eu nesaț Împrejurimile, ocazie 
narator șl implicit pentru autor să-sl valorifice 

ci:-.-trate» descnpt.va. De altfel, această primă parte a 
r-i— prezentări amănunțite, fără bucuria lui
oi -ovsen. de a stabili asociații de interioare, obiceiuri, 
por—, de epocă. Vasile Bâran nu urmărește in aceste 
fracnseme voluptățile redării detaliate a lumii lucru-
r -cr Deserteriie sale nu determină faptele și nu caută 
ii t-sna-triă. dia rtnduirea imaginilor, o atitudine emo- 
.•raJ către crtîioc. tn această carte, autorul face din 
ace» proeetSeu. se pare, o finalitate spre plăcerea sa.

Personajul principial nu Înregistrează ecoul lntimolăn- 
’ r - - - care trece, ci necontenit contemplă alte Deisaje șl 
-rtr — un. Două decapitări și o castrare ne relevă un au-
■ r s-turaUst care reușește să îndepărteze orice senzație 
de specwvlcritate sumbră. Dar șl acestea se justifică, 
iacă cnem aeama de încercarea autorului de a ne face o 
c-omeâ a peregrinărilor tlnârului Vlah in necruțătnarea

- - otomana a aec. XV. După evadare. Vlah își continuă 
--.-a peripețiilor punctate de răpiri, arome șl prafuri a- 
dc.—'.-oare, răsturnări de situații demne de orice basm 
orierta! și poate chiar de cele „o mie și una de nopți" ! 
On cum nu se poate vorbi de acțiune, el de acumulare a in- 
tt-rp.ârilor. Abia in final, ajuns domnitor, In primele tn- 
cercăr. ale diplomației, eroul se desorinde de mediu, ei- 
pitind un statut romanesc, deși atmosfera generală lasă 
i.upresia uno- convenții de basm in care situațiile doar 
se amănunțesc. Ca orice cronică, scrierea lui Vasile 
Băran Înregistrează evenimentele, nu le lămurește însă. 
Co -.-rtul lexical picant care il face curios nină și pe filo
log prin viabilitate și vitalitate sfirșeste insă prin a sufoca 
«ti . cărții. Ceea ce este exagerat devine semnificativ — 
ne atrăgea atenția un înțelept. Experiență în care unele 
dia ooni bill lăți ale Iul Vasile Băran se dovedesc acum vir- 
tjț; această acriere nu este insă doar cu atit salvată de 
«.tuațU neverosimile și fragmente obscure. Talentul Iul 
vasile Băran nu are nevoie de nretexte specioase pentru 
a evolua la o dimensiune împlinită.

Andrei Roman
*) Vaxfle Băran 1 „Dlimintul viu*, Editura „Cartea Ro- 

mADeaBcl*, 1978.
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trăiește răptămtnal o zi de maximă animație, 
joia — cind zeci și zeci de sate își revarsă 
prinosul in tirgul de fructe și ciuperci, de lapte 
și brinză, de legume și miere, de cai și vact, 
de opinci, cojoace, pălării și cizme, de oi și ca
pre, de oale și ciubere, de scinduri și grinzi, de 
păsări și porci, de cereale și ouă etc. Din Beiuș 
se deschid căi de acces la peștera Meziadului, 
spre Stina de Vale, Șebiș-Moneasa, Padiș, Valea 
Ărieșului etc., locuri de o rară măreție a naturii.

Socotind — după drumul (impracticabil pentru 
automobil} care duce spre locul unde m-am 
născut, satul meu ar trebui să beneficieze de c 
creștere a numărului locuitorilor sdi, deoarece 
autobuzul încă n-a pătruns pină acolo pentru 
a-i duce și aduce sau a-i lăsa intr-o zi pe un 
șantier aiurea. Totuși, cei care se nasc, cei care 
vin mereu, odată cu urmarea școlilor, pleacă 
atrași de orașe ca fluturii de lumini. Cei care 
au fost, bătrinti — se duc și ei pe rind și defi
nitiv. Astfel satul dispare. Dar nu din cauza sis
tematizării, ci din cauza timpului ; satul dispare 
deci de la sine. Seara se poate observa mai bine

asă
cum intre două case cu geamuri luminate, mai 
există două, trei case cu ferestre intunecate. O 
astfel de casă este și cea in care am copilărit 
eu și iată că fosta curte alor mei e năpădită de 
o iarbă înaltă, invincibilă ; natura in care stră
moșii mei — in urmă cu o mie de ani sau mai 
bine *— făcuseră o breșă, construindu-și case și 
adăposturi, aceeași natură eternă perforează cu 
vițe de iederă cercevelele și sticla ferestrelor, 
grajdul e plin de ceața pinzelor de păianjeni, 
țiglele de pe acoperiș au crăpat de căldură și 
singurătate, pomii din grădină au inceput să se 
usuce, cred că și șarpele casei se va fi stins de 
mult nemaisimțind mirosul dulce al laptelui și 
frăgezimea ierbii tăiate de tata care acum se 
odihnește. Altădată aveam sentimente mai calde 
față de fenomenele, chiar dezlănțuite ale naturii, 
dar privind acum ce paragină poate să cuprindă 
modestele înfăptuiri ale oamenilor — in absența 
lor, mă gindesc la instituirea cu tot atita îndrep
tățire — in locul consacratei expresii de mama- 
natură — a celei de civilizația-mamă. expresie 
mai adecvată stadiului nostru psiho-spiritual.

Beiuș, 25 august 1978

• Studiul lui Dan Horia Mazilu*) se însarle in curentul 
mai larg, manifestat In ultimii ani (Dan Zamfirescu, Eugen 
Negriei. Valeriu Cristea, Doina Curtlcăpeanu, Mircea Scar- 
lat) de recitire și reconsiderare a literaturii române vechi, 
cronicârești, dintr-un unghi nou ce accentuează în primul 
rind valențele literare și estetice ale textelor. Dar, dacă 
majoritatea exegeților s-au ocupat de cronicarii moldo
veni, Dan H. Mazilu își propune să demonstreze valoa
rea estetică, pe nedrept neglijată, a cronicilor muntene 
(Letopisețul cantacuzlnesc, Cronica BăleaUor, Viața lui 
Constantin Brăncoveanu de Radu Greceanu, Anonimul 
brăncovenesc și Cronica lui Radu Popescu). „Dincolo de 
aspectul variat șl compozit — cel care a reținut cu pre
cădere atenția cercetătorilor — textele cronicarilor mun
teni propune o literatură de cea mai bună calitate. Dis
cursul lor, consonant — în planul finalităților — cu ope
rele unui Ureche, Miron Costin sau Neculce, istoricește 
(ln accepția precumpănitor literară a lexemulul), instru
iește șl moralizează cu vervă, nerv, ardoare șl talent. 
Structuri recognosciblle pe o arie întinsă, „europeană", 
am numit spațiul dominat de semnele Barocului est-euro- 
pean — sint Inveșmlntate In maniere și modalități stilis
tice particulare „muntenești" și transformate ln construc
ții lncotifundabile". Deci ar trebui să avem ln față o 
dublă analiză șl situare ; de o parte desprinderea șl co
dificarea legilor și structurilor imanente discursului lite
rar eronicăresc iar pe de âlta compararea structurilor ori
ginale cu cede ale Barocului ln a cărui tipologie s-ar În
cadra. Dacă ln ceea ce privește primul deziderat, Utera- 
turiiaiea textului, studiul se dovedește admirabil, in 
schimb, raportarea la figurile barocului lipsește cu desâ- 
virșire. 81 chiar dacă autorul a dedicat un studiu special 
problemelor barocului românesc (acceptind Ipoteza existen
țe: sale) o punctare a lor in acest context, din altă perspec
tivă (a retoricii textului) s-ar fi impus. Revenind la ceea 
ee exegetul a realizat in fapt, trebuie să subliniem că po
ziția ra este a unul poetldan al prozei ln sensul dat terme- 
n - iu de Todorov sau Genette. El este ln primul rind 
pre-Dcupot de analiza discursului literar, la nivel narativ 
(degajarea unul model șl a variantelor sale) șl abia ln 
a. doilea rind la nivelul figurilor, deci retoric. Operația ne 
apare deosebit de importantă deoarece presupune existența 
unei ■aiegiieuuuti artistice, (desigur in stadiu rudimen
tari. ptnâ acum totdeauna negată cronicarilor. Sau, nuan- 
țlnd, se poete spune că intenția de astă dată explicita 
a hL „docere" este susținută de cea subiacentă a lui „de
lectare". Dar să vedem care sint structurile narative spe
cifice fiecărei cronici. „Letopisețul cantacuzlnesc" sta suo 
se emul „compunerii panegirice" ale cărei instanțe sini 
preaeaiaeea (portretul inițial al eroului), misiunea, cun- 
B:e(ni, țaraataDa mUeeraals, exclamația epttorică. Acest 
model se regăsește mal mult sau mal puțin modificat, ln 
tr.u.'^e variante, de-a lungul întregului text. „Cronica 
Bâi«~ 'nr~ »e constituie pe-o strategie retorică, ambiguita
tea sleeveast, iar „Anonimul branoovenetc" in funcție de 
c. lap: muresant. aapeuțle oramalică (a reprezentării 
prim-piar.,i ut; n srasaried. In aflrșlt, cronica Iul Radu 
P-tpe^ai Buaetazâ pe „vestirea eemplieată, in care firul 
<v - ease agrementat eu digresiuni, date, portrete, anee- 

acrea senzațională etc. Și aid Dan Horia Mazilu are 
o coservape de subtilitate, șl anume detectarea unui timp 
p.-.pr.a ai povestirii. Tradus ln limbajul poeticii, ar fi 
v na un timp al enunțătorulul și un timp al enun- 

lș uxahuue, aceste reevaluări, din perspectivă mo- 
fc .-tA. tpoctxa prozei, retorica discursului — uneori au- 
s&rui au disociază exact, — dar și utile considerații 
e&pre esc, politic etc) demonstrează convingător artlstl- 
n-Area erocldlor muntene, așezindu-le cu o treaptă mal 
a-, " șerartUa istoriei literare, eeea ce inseamnă, liț ace
la: nmp, de ee să nu spunem, o realizare de marcă a

Paul Dugneanu
Dea tarta MuMg ; MCreatesz> mutești", Editura

■ sena*, trt*.

Antologiile 
de poezie
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pe definirea dorințelor noastre, pe știința și ne
cesitatea de a înlocui pe ee avem cu ce vrem. 
Bilanțurile sint insuficiente deși obligatorii. 
Deci : cite volume ? Cite prefețe însoțitoare re
prezentative pentru cânoașterea autorilor respec
tivi ? Cițl critici de valoare din toate generațiile 
consultați in proiectarea și editarea lor ? Ce mo
dalități de acces pentru toate generațiile de 
creație ? Proiectele, planurile de perspectivă în
tocmite pentru colaborarea editurilor cu Uniunea 
scriitorilor, cu secția de poezie și critică a aceste
ia vor duce la redimensionarea concepției noastre 
despre antologiile de poezie ce trebuie gîndite nu 
numai cantitativ (prezențe, absențe) ci calitativ, 
ținindu-se seama de rolul acestora de creatori 
și modelatori ai dorințelor și cerințelor intr-o 
societate.

Ar fi de consultat cu profit, în sensul acesta, 
și listele bibliografice aflate în tabloul poeziei 
contemporane prezentat de Al. Plru. S-ar putea 
observa că sînt autori care-au publicat mai multe 
antologii din opera lor, oferind imagini diferite 
ale acesteia de la an la an, sumare diferite sub 
titluri diferite. Sînt acestea antologii ? Sau su
plinesc de fapt reeditările unor volume sau opere 
epuizate. Și dacă multe titluri s-au epuizat din 
cauza tirajului restrîns, putem considera lipsa 
lor din librării un argument real în favoarea 
antologării parțiale ori totale a acestor volume ? 
S-a spus că „gîndirea nu este decît o expresie 
specială a tendinței de economisire". Există o 
gindire editorială. Avem poeți foarte buni. 
Cei noi nu se trag obligatoriu din mantaua de
ceniului anterior, cum mai credem și nu sint 
manieriști cum îl taxam cu ușurință. Sînt cu 
atît mai justificate cit mai multe antologii. Re
dactate cu spirit critic. Netributare acelui 
„șablon al antologiilor" pe care l-am moștenit 
ori l-am continuat prin suprapuneri de ediții 
diferite, prin omiterea unui aparat critic obli
gatoriu, a acelor motivații declarate. Antolo
giile au nevoie de referințe critice, de note pri
vind ecoul intern și internațional al poemelor, 
traducerile lor etc. Volumele pot fi prezidate de 
argumentele poeților sau editorilor. Pentru că 
aceste confesiuni ale artiștilor, ce se consideră 
demni de o antologie, pot construi o istorie lite
rară in vivo.

Formulînd aceste deziderate nu confundăm an
tologia cu crestomația, adăugîndu-i celei dinții 
funcții utilitare, aproape didactice, de informare 
și formare a cititorului. Și dacă vorbim despre 
necesitatea măririi numărului de antologii de 
autor, salutînd creșterea numărului de poeți con
temporani antologați alături de cei clasici, for- 
mulind totodată dezideratul publicării și celor 
recent apăruți sub auspiciile unei atari formule 
editoriale, nu inseamnă că visăm un imaginar 
„imperiu" al antologiilor, fără granițe, un spațiu 
editorial care să-și anexeze nemotivat alte spații 
editoriale, preluind sarcini care nu-i sînt proprii, 
ori asumindu-și atribuții utopice. Sigur, dimen
siunile unui corpus al antologiilor poeziei româ
ne clasice și contemporane nu se pot „umfla" 
din lipsă de spirit critic pină la autoanulare. An
tologia palatină are 15 cărți și aproape 22 500 de 
versuri. Avem nevoie de o antologie română a 
poeziei, care să devină o monedă puternică, 
reală și semnificativă in orice schimb cultural. 
Aceasta presupune și existența unei serii de an
tologii de autori de valoare, completă, corectă, 
deschisă, deci mereu perfectibilă.



F Cum ne revendicăm clasicii?
Fețele ascunse 
ale istoriei 
literare

Dezideratul textului integral

M. UNGHEANU : Un schimb de păreri la 
Iași în jurul valorificării moștenirii literare are 
aici toate justificările. Centru de veche tradiție 
culturală și literară, lașul a fost un oraș al 
inițiativelor memorabile. A discuta deci aici 
despre restituirea complexă a valorilor litera
turii române este un gest firesc. Tradiția locu
lui ne oferă cele mai ilustre nume de scriitori 
români, dar și autori care fără a fi de primă 
mărime au o importanță indiscutabilă pentru 
literatura română.

E firesc să vorbim la Iași despre Eminescu, 
după cum tot atit de firesc este să-i pomenim 
pe G. Panu sau G. Sion. E necesar să ne ocu
păm de Mihail Sadoveanu fără a uita pe proza
torul Radu Rosetti, de pildă. Cu alte cuvinte în
țelegem valorificarea ca pe un act de recupe
rare polivalentă. Reprezentanții lașului cultural 
au, desigur, multe de spus in această privință.

A discuta despre tradiția literară ieșeană e 
totuna cu a discuta despre marea tradiție lite
rară românească. Care este deci stadiul actual 
al reeditărilor din scriitorii români ? Ce pu
tem spune de condiția lor ? In ultimii treizeci 
de ani s-a făcut mult în direcția repunerii în 
circulație a valorilor, dar recunoașterea acestei 
activități trebuie făcută în spirit critic. Toate 
vechile inițiative editoriale de dinainte de răz
boi (edițiile Minerva, ale editurii Cugetarea) 
edițiile de Scriitori români comentați ale Scri
sului românesc, cele ale Fundațiilor, nu se pot 
compara ca volum și ca program de lucru cu 
ceea ce s-a făcut după război. Rămin insă in 
discuție concepția și criteriile de lucru. Nu se 
poate observa un plan de lucru conform unei 
concepții clare de lucru, criteriile sint foarte 
schimbătoare, ceea ce afectează caracterul 
științific al procesului de valorificare. In tre
cere să observăm că cei mai mari și cei mai 
fecunzi scriitori români n-au ediții pe măsura 
importanței lor, iar că reproducerea literaturii 
lor se face cu prea multe eliminări din text . 
problema croșetelor. Ediții de factura și calita
tea celor de opere Rebreanu (N. Gheran) si 
Slavici (D. Vatamaniuc) sint fericite excepții. 
Plecăm la drum în acest schimb de păreri de 
la constatarea lipsei de coordonare in acțiunea 
de valorificare, de la caracterul incă intimplă- 
tor, de la constatarea unei mari diversități de 
păreri si de metode de lucru în această direcți".

CONSTANTIN CIOPRAGA : Consider că 
termenul de moștenire este oarecum echivoc, 
puțind fi raportat la alți termeni, aproape si
nonimi : ereditate și succesiune, aceștia din 
urmă folosiți in alte domenii, cel de „eredi
tate" în biologie, cel de „succesiune* în știin
țele juridice. Primul dintre acești termeni mi 
se pare impropriu, pentru că, in practică, ma
rile opere, capodoperele, sint niște permanente. 
Nu le moștenim — le percepem ca eternități !

_ Un teoretician român publica in 1967 in Franța 
volumul Constantes dialectiques, urmărind mo
dul in care „permanențele* iși schimbă fața in 
funcție de timpul în mers. Pentru a conchide 
asupra termenului de „moștenire”, cred că 
acesta indică fenomene pasagere ; atunci cînd 
vorbim de clasici, înțelegem permanențe, va
lori aparținind de drept actualității.

Să trecem acum la problema reeditării cla
sicilor, și nu numai a clasicilor, ci și a celor
lalți, clasici potențiali, cate dau relief litera
turii noastre, diferențiindu-ne de alte culturi. 
Principalul cîștig al ultimelor trei decenii în 
privința reeditărilor și, editărilor constă .intr-o 
mai mare atenție dată științei textului sau 
textologiei. Dacă înainte de război, cum s-a 
arătat, existau doar cîteva ediții de referință, 
astăzi asistăm la un reviriment considerabil. 
Nu dispunem insă de ediții pe măsură pentru 
toți scriitorii .mari, de aceea e potrivit să re
discutăm criteriile care ar duce la deplina res
tituire în continuare a marilor valori. In ma
terie de textologie, există ediții originale 
(„princeps"), ediții apărute sub îngrijirea au
torilor (ediții de autori), ediții curente de mare 
circulație („Biblioteca pentru toți”, de exem
plu), edițiile critice pe care trebuie să le avem 
în vedere mai atent Dintre lucrările de prim 
rang din ultima categorie, să menționăm, de 
pildă, ediția Rebreanu, Opere, ajunsă la cel de al 
noulea volum, edițiile consacrate lui D. Cante- 
mir, Iui AL Odobescu (Tezaurul de la Pietroa
sa), Iui Hașdeu (Etymologicum mxgnpm) lui 
Ion Creangă și altora.

LIVIU LEONTE : Problema editării scriitorilor 
este una fundamentală pentru o cultură. Este 
vorba nu de publicarea, mai mult sau mai puțin 
întimplătoare a operei ci de reunirea ei. după 
niște criterii riguros respectate, in așa fel inau 
în primul rind să o citim corect apoi să-i ur
mărim geneza, ecourile in epocă sau ecourile 
mai îndepărtate. Editorul trebuie să fie și is
toric literar și filolog, mai ales pentru textele 
care necesită interpretare și această categorie 
este foarte largă, incepind cu primele texte și 
terminind cu cele de pe la mijlocul secolului 
al XIX-lea. Să mai amintesc aid importanța 
variantelor pentru conștiința artistică a unui 
scriitor ca și pentru efortul său de a se sub
ordona normelor limbii literare (am In vedere 
scriitorii din secolele trecute).

In trecut, această activitate s-a desfășurat cu 
totul accidental și rezultatele s-au văzut. Se pot 
cita cîteva excepții, ediții de ținută sub rapor
tul restituirii textului, de un interes cu totul 
remarcabil din punct de vedere al istoriei li
terare. Numărul lor este Insă extrem de redus. 
Perpessicius, D. Popovid, Șerban Cioculescu au 
realizat ediții, pînă astăzi de referință, pentru 
Eminescu, Ion Heliade Râdulescu. Caragiale. 
Cite titluri s-ar mai putea adăuga ? Oricum, 
foarte puține. Majoritatea celorlalte ediții, chiar 
dacă au umplut goluri de informație literară, 
sint inutilizabile, din punct de vedere filologic. 
Publicul larg nu este nid el interesat să d- 
tească 'texte alterate ale scriitorilor preferați. 
Astăzi însă se poate vorbi de o acțiune siste
matică de reeditare a scriitorilor. în cadrul unei 
politici general-culturale, începute cu aproxi
mativ 20—25 de ani în urmă Sint realizări im
portante și numeric și cantitativ Intrucit aproa
pe nu există scriitor care să nu fi fost avut in 
vedere. Editura Minerva a adus și aduce mari 
servicii în această privință, de la edițiile cri
tice, de referință, la cele de popularizare. Amin
tesc colecțiile „Opere*, „Scriitori români”, „Pa
trimoniu”, „Arcade”. Partea cea mai compli
cată, enunțată aici, privește însă posibilitatea 
punerii Ia dispoziție a textului integraL Este 
păcat că aceasta se intîmplă in condițiile exis
tenței tuturor condițiilor, atit din partea edi
turilor, cit și din partea editorilor, constituiți 
intr-un veritabil corp de înaltă profesionalitate. 
Unele ediții au fost de mult începute și nu mai 
continuă tocmai din cauza imposibilității de a 
publica integral textele. Situația este anormală 
si comportă o foarte atentă privire. Textele sau 
fragmentele dificile sint cuprinse în ediții vechi 
și orice student sau elev le poate consulta. Nu 
ar fi mai bine ca ele să fie publicate, însoțite 
de comentarii științifice din perspectiva mate
rialismului dialectic și istoric în așa fel incit 
să avem și o privire critică asupra lor ? Nu o 
să rezolvăm noi aici această problemă care, 
repet, nu e deloc simplă. Admițînd că există și 
motivări, citeodată întemeiate, o rezolvare par
țială e, totuși, posibilă. Am mai propus-o și altă 
dată. Dacă nu se pot publica toate textele in 
ediții de largă circulație, să se facă tiraje mai 
restrinse de ediții complete care să ajungă la 
bibliotecile importante ale țării și la specialiști. 
O cultură nu se poate dispensa de instrumen
tele de lucru care sint edițiile critice integrale. 
Aș spune că bunele ediții sint mai mult decit 
atita, sint ele însele opere de cultură. Mă gin- 
desc la ed'tia „Eminescu* a lui Perpessicius.

I. CONSTANTINESCU : Cred că ar trebui 
să convenim în această discuție asupra a doua 
aspecte ale moștenirii literare. Eu aș deosebi un 
prim aspect — valorificarea moștenirii literare 
ca act de cultură și un al doilea aspect, valori
ficarea moștenirii ca act de evaluare, ca act 
estetic. Lucrul mi se pare foarte important, 
întrucît primul aspect îi privește pe toți scrii-

M. Eminescu

torit indiferent de treptei* valorice care i —- 
ferențiază. cel de-al tkaiea u preer»-.» pș 
autori. A» vrea să mă refer ăa
tea edițiilor complete. ititruert ate :—— rJ .a 
sintagma este ințelessă duenr de L cas -» caz. 
Noi nu dispi_Lcm_ la ora de : ~
completă, nia măcar a mat te*
roman. Pete* in cazul hc Crească. ApsrMM so
țiilor complete oe Baonia. ne-« Gtertti <X lip- 
surpriza una eCt'.n mcomșdete. pentru d. = 
același timp, în revista Lwtolănii m s- te pro
pus. iată, cîteva înotate. Faac adevărat că îbzcc- 
deauna există pssabxtiustea a-re::;

Adaug la aceasta o unprewî mre s-ar pmee 
să fie numai stnct persorniă. Sent servr— 
legătură cu care există cocv -țeren. fără aco
perire. că lucrurile sin: defi-esti-. pese la punct. 
In unele cazun. după părerea mea. aproape to
tul trebuie hiat de la capăt. Uneîe ei va în
cepute acum M de ani și netermmaU.' -—re ar 
trebui reluate. Se știe. primele trei volume dm 
ediția „Eminescu- de Perpessnoua sint fctrrva- 
bile pentru publicul interesat, alte edițu sin: 
incomplete din start. Ediția „Sadoveanu*. cari, 
de fapt, nu este o ediție cu adevărat se
rioasă, ar trebui reluată și ea. Este suficient, 
poate, pentru a ilustra ideea de la care pleca
sem. Mai adaug — atunci cind mă refer la va
lorificarea moștenirii culturale ca act estetic 
— mă gindesc la o serie de antologii de pildă, 
la o antologie „Eminescu*, o antologie care să 
rețină doar marile capodopere. Ideea poate pă
rea puțin exagerată : aș elimina aproape ju
mătate din antume, aș reține numeroase poeme 
din volumul al patrulea și alte texte ca și ne
cunoscute (neutilizate de nici unul dintre exe- 
geții din ultima vreme ai operei poetului) din 
volumul al cincilea. Note și variante, de o va
loare incontestabilă.

Republicare sau reeditare ?

CONSTANTIN CIOPRAGA : Edițiile simple 
sau fără aparat științific pot fi numite ediții 
statice (șa sint mai toate edițiile operei lui 
Mihail Sadoveanu). Aceasta insă, trebuie .re
citit", cu ochiul unor specialist: asocnați. tsto- 
rici literari, filologi, teoreticieni diverși, pentru 
a fi încredințat bibbotcciioe. studiosiloc, orică
rui cititor pasionat, intr-o cdiiie ăiaaariră. O 
astfel de edipe -omporiă. ca si ediția Perpes
sicius, consacrată iui Eminescu. pe lingă date 
complete despre geneza diverselor opere, date 
de istoria literară, refi-exele operelor ia epocă 
și in etapele următoare, m posteritate, ediția 
in cauză urmlnd să cuprindă toc ceea ce ne 
poate pune ia legătură cu Sadcveanu din mo
mentul cooceperu uuei scrieri pină ia actua
litate. Să avem in vedere. paralel cu edițiile 
critice, ar.mlogii intre—.*»* de scriitori, pro
cedeu apheabu la scrSicru in viață, și anto
logii care să atragă txmcml larg, să reprezinte 
un fel de eaptaUa. 1= acest dotner..u. nu prea 
avem modele tLn trecut : si.-,: așteptate prin 
urmare antologu subita-.pale ale creatorilor 
reprezentativi. Constantul Mitru. fost secretar 
al lui Mihail Sadoveanu. ne-a dat un Sado- 
veaaa despre Sadoveaaa. E prima încercare 
de acest gen in literatura noastră — și lucrul 
ar trebui extins la scrd-ocu mai vechi, atit la 
clasici, cit și la «criitoru notorii. O dispută ca 
aceea privind uiumul vers din Floare albastră 
de Eminescu este și astăzi deschisă ; Impută
rile formulate de Sar.ieJevici pe marginea pri
melor volume sadoveniene trebuie să figureze 
în aparatul critic pentru a înfățișa cititorului 
filmul lămuritor. Un aparat critic, sugestiv e 
un for documentar, la indemlna cititorului 
obișnuit

AL. CALINESCC : Am impresia că din cele 
spuse pină acum se pot desprinde cel puțin 
două idei foarte importante : pe de o parte 
faptul că intre acțiunea de editare propriu- 
zisă și cea de revalorificare critică, de reinter- 
pretare a clasicilor există o foarte strinsă le
gătură. o interdependență organică, iar a doua 
idee, asupra căreia m-aș opn in această primă 
intervenție, ar fi necesitatea unei diversificări 
a editării clasicilor. Oricum, această diversifi
care este un fapt evident un fapt consumat, 
ca să zic așa. Intrucit dispunem astăzi de ediții 
care au pornit de la început pe principii dife
rite. Unele dispun de un aparat critic foarte 
bun, foarte serios și incă actual, altele, așa 
cum s-a spus, au un aparat critic depășit ; mai 
există așa numitele ediții de autor, singurele 
de care dispunem intr-o serie de cazuri, la ora 
actuală, (Sadoveanu, Arghezi, Călinescu, Agir- 
biceanu). și care nu comportă aparat critic. Nu 
văd nimic rău in aceasta și cred ca așa se în- 
timplă in orice cultură : este necesară, prin 
urmare, o reală diversificare a edițiilor. Dar, 
se nasc aici o serie de riscuri in sensul că, 
dacă avem ediții bune sau foarte bune (Re
breanu, Hașdeu. Negruzzi). cele mai multe insă 
in curs de apariție, in cazul unora, după ritmul 
in care apar, e greu de crezut că ele vor fi 
duse la bun sfirșit. Există apoi o seamă de 
puncte nevralgice : Sadoveanu și Arghezi, in 
special. De asemenea, un alt punct foarte „cri
tic” sint edițiile criticilor, ediții incomplete : 
Călinescu, Ibrăileanu, Lovinescu și, deși ar 
putea părea o „naivitate” ceea ce spunem, tre
buie o dată in plus să amintim faptul că nici 
pină in ziua de azi nu s-a luat o hotărîre cu 
privire la Istoria literaturii române a lui Căli
nescu. Istoria lui Lovinescu, Istoria civilizației 
române moderne, este o ediție incompletă. 
Sint și alte cazuri interesante — ediția „Cara
giale*, de exemplu, care a început foarte bine 
(cele patru volume de după război) dar care 
nu reușește, in momentul de față, nici măcar 
să atingă interesul și utilitatea vechii ediții 
ZaTifopol-Cioculescu, intrucit ea s-a oprit : nu 
a apărut nici corespondența și nici o bună 
parte din publicistică. De asemenea, această 
ediție mi se pare exemplară pentru tipul de 
ediție al cărei aparat științific este depășit : 
prefața care datează, comentariile care însoțesc 
textele, cuprind o serie de interpretări care, fi
rește, nu mai pot fi acceptate azi. Mi se pare 
o elementară evidență necesitatea ca această 
ediție să fie reluată, refăcută și pusă din nou 
in circulație. Tot pe ideea necesității diversi- 

ffe-ir:. ei" ier din clasici, aș adăuga că nu 
s i.c.î.h. deși s-au făcut mari eforturi 
tî '.TsTme. un fond permanent de ediții 

■  ;ru pentru marele public (in specia] pe.o- 
. s stuitr-ii. Or. mi se pare o datorie 

Hnoa-.tsră fată de școală, față de însuși pro- 
«w de mati-rwitate a istoriei literare și, tot- 

<l uk g&st de respect față de modul in care 
-ress-m să-i re.!"uim pe clasici generațiilor 

nor. ohlâg-ijv-hatea de a pune la indemină in 
prestau-:A ediții științifice impecabile, de 

îsrnLw si. acolo unde este pos/od. ed;- 
S: tic.esrcrfe de tiara. intr-un singur volum, in 
ț reu! nâadetar franțuzești. care să răspundă. 
.-•eioiA. unor exițrr.țe științifice superioare.

LJVIl LEONTE : Este curios că tocmai 
— re-j -■ortn critici din trecut sint foarte puțin 
a■■■='; in -vdere in vasta operă de reeditare 
t-re este im aet critic prin excelență. A ajuns

— " Joc eoraun al observațiilor privind re-
•^•ărși?. abvcntâ Isteriei literatarii remăae de 
a pirA m preaeal a lui G. Călinescu. Nu
- er cssm «Xtiri «.□ *-a făcut nimic ora »>-
• - Qar. relri-sadur-mâ la ansamblu! operei tui 
G C aste™ E. Lovinescu. situ știa nu “ 

-. Avem, in ceea ce-i privește,
o ■ tis ceva ce-1 privește pe Maioces- i. re- 

- dar reeditări. Un critic, mai mui:
pr «au un poet, are nev oce de o

- ■- ' vrui -pocit de urmărirea efec- 
sr-Jteiăwr tetreprinse. Rrătieano benefi- 

■.-aaă te o , d- je începută de Bodies Rocaru K 
Pire fes E-irice: Miaerva. Este anunțat un

- «rin M-sizrescu. Un colectiv se '-.-l-â
ie rendnarea tai Gberea la Editura Pohtxă : 
■..in — Lată un titlu care te cere sa-
'.iteme-iJc presrapone o schimbare de menta-

> E—be -rin texte fiind reeditate pentru 
cară Ag observa însă că si la această 

--ctiT e wtete de sm aparat critic dezvoltat, 
sos be^a: ri—’. *dneș*ri!e destul de sumare ș: 
reștrn: p? care i cm tinde in stadiul actual 

L CONST AN TTNESCU : Vorbind despre edi- 
■JS cred că discuta noastră ar trebui să ac- 
m-reri:- mai mult uăeez de text integral Aven
ssrv nu ax opere complete? Ne gindîm in pc:- 
reri ,-tirf la maru scriitori, deoarece in carul 

erertori de raftul doi sau trei este nevoie
(te o seieepe pe motivul că nu întreaga operă 
cre»-șrsuMe estetic viziunii noastre de azi. In 
re 'I mzriJor scriitori — Eminescu in prunul 
rtnd — ne*.riir insă ca orice ediție să tindă
spre săcgrtiltlaie. Este curios de pildă, in ulti
me le dere-țu, Emincsru a circulat și circulă, la
nci. 1.-. eri^i deosebite : una pentru ma
rele pubâc șă o ei; ie pentru specialiști, dife
rite una de alta. Iată un lucru curios ; toate 
efas-.ie dri. B.P.T. din 1960, mai puțin ultima, 
care a apărut in două volume la sfirșitul anu
lui 1977. cuprind doar o parte din creația pos
tumă a tul Emi-.-snu. Nu numai că sint eli
minate poeme întregi dar o parte din ele sint 
tipărite trunchiat. Acesta este un procedeu cu
rios și el a fost parțial repetat prin cele două 
volume din B.P.T„ apărute anul trecut. Nici edi
ția mică apărută in 1964—1965 și reeditată in 
1970 nu este completă. Aș vrea să spun că este 
nevoie să se lucreze mult mai organic, să se 
respecte de toți criteriile strict științifice, ace
leași, pe care nu le putem manevra de la an 
la an in mod deosebit.

LIVIU LEONTE : In ceea ce privește abre
vierile care se mai fac in textul scriitorilor cred 
că acum, cind răspunderea revine in întregime 
editurilor, consiliilor de conducere, se va solu
ționa această delicată problemă. . înainte se in
tervenea după niște criterii șreu de înțeles, 
fluctuante, astfel că se ajtiligea la situații neaș
teptate. Ca să dau un exemplu, în ediția Opere 
(volumul 1) de Constantin Negruzzi (MfnerVa, 
1974), ediție critică, Scrisoarea XIV (Un vis) a 
apărut cu unele, e drept, foarte mici, tăieturi, 
în colecția ..Arcade*, care se adresează unui 
public larg, același text a apărut după doi ani, 
integraL

MIHAI DRAGAN : în acest sens s-ar putea 
invoca un exemplu și mai sugestiv pentru dis
cuția noastră. Acum aproape jumătate de an 
a apărui volumul VII din ediția de Opere a 
hn Eminescu. un adevărat eveniment literar, 
ediție îngrijită de un colectiv de la Academia 
și de la Muzeu! literaturii romane. Ea conti
nuă vechea operă de interes european, nu nu
mai naționaL • lui Perp-rssicius. Ediția tinde 
să fie integrală și este, intr-adevăr, dar cu 
niște artificii care, pentru spec: a’.iști, sint cel 
puțin curioase. In unele texte, descifrate abia 
acum din manuscrise, apar croșete, iar frag
mentele trunchiate sint indicate in subsol cu 
mențiunea „in manuscris*. Este foarte curioasă 
această metodă, cu atit mai mult cu cit unul 
din texte a apărut integraL in 1977. in revista 
Manuscriptum. Or, dacă acest criteriu se schim
bă intr-adevăr de Ia an la an. putem ajunge 
in situația ca reeditările operelor marilor scrii
tori să stea sub semnul hazardului.

C. Stere

Este nevoie de un proces cu adevărat organic 
în editarea marilor valori naționale. Ceea ce 
s-a ciștigat azi să nu fie pierdut mîine, adică 
procesul de reeditare să nu se afle sub semnul 
imprevizibilului ci, dimpotrivă, al unui punct 
de vedere ferm previzibil și unitar. Exemplul 
dat mai înainte poate fi completat cu multe 
altele. Indic doar unul dintre ele : studiul lui 
G. Călinescu in varianta nouă, Opera lui Mihai 
Eminescu a apărut trunchiată in 1969, într-o 
ediție pentru publicul larg iar în 1970 in seria 
de Opere textul se publică integral, ca apoi, 
în 1976, iară integraL Nu putem vorbi de 
reașezarea pe ' temelii noi a interpretării 
eminesciene fără a avea in față și instru
mentele de lucru verificate prin trecerea tim
pului. Este adevărat că ultimele volume din 
ediția Perpessicius se află pe masa de lucru 
a specialiștilor ca și a multor tineri studioși. 
Primele trei volume din această mare ediție 
sint însă, foarte rare. Este, de aceea, o nece
sitate ca programul de continuare a lucrării 
lui Perpessicius, început prin volumul VII din 
Opere (Proza literară), să fie dublat de reedi
tarea primelor trei tomuri ale acestei gran
dioase ediții, pentru că, altfel, nu se poate 
concepe un studiu cu adevărat științific al 
operei eminesciene. Publicarea integrală a tex
telor rămine o cerință de prim ordin.

L CONSTANTINESCU : M-.hai DriUan obser
va • relație ooiigaUMie intre Cil-i'^ea reedi
tării și a exegetei. Unele dintre asprertele va
lorificării moștenirii literare e«te și aceia de 
act estetic. Niște edițu compitee din operele 
unor scriitori foarte importa*.”, vor determina, 
neîndoielnic, redim—irionarea. chiar poate o 
«ctumbare fundamenulă a iteaginii utoric-E- 
terare a unuia sau altuia dintre efe Revin la 
neceutatea impunem aceștia imperativ al edi- 
tiJor axnpletc- la ceea re-1 privește pe Emi- 
nescu. el este probabil singtiriu scm'nc toane 
mare dm bterauira ixm care ctponă i-.că un re
gim de emtări si de înțelegere cu locul -origina
le*. Persistă ind. cteada iarercăr'or făcute de 
D. Murirașu. impârurea arbitrară a opera lui in 
antume și posiume. Eu cred că o ediție ■■■* ■ 
ha Ercinrec-- sr trebui să m-țe la ace-n en
ter, a care nu e»'.e deJoc prafitaăcl pentru înțe
legerea cț>?rei in întregime s; in dialectica eL 
Ai propurzi ritiar ea pentru o înțelegere mo- 
terrr. a îsu Errr-escu est* obitawrhi să se re- 
nar.se acea<-i castan .m-e»iare anacronica 
a opere: scrăiioMti. Re---r_ feerie pe scurt, la 
Weea teca-a;---- - rare exrFa ia Averse nive
luri de receptare a spere: lui Emir.eseu : ma
re > pab—t are o imagine traAțiaaală și trun- 
ch-ită. pari*, de-ti. ne an-. - îraiă în ce-1 pri
vește pe i-ir.l LoreafaruM ; dar nid chiar 
ipei-n' r cu oferă "mu-a. tocmai pentru 
că ie Lpșește *:«: ețereeotar mssmment de 
harm, editia trexpietă. o imagme care (ă fie 
intr-adevăr u.t.ti'a ia mvehil cnuri literare 
și ai poeticii ccc timporaoe. asupra operei 
pcetuf-i-

Mă xitreb. apei, dacă icrunord mai puțin im- 
pertarti ar menza pe:» aene de edițu 
rrenpjete. Cred ca s: tmltisa rocsană. care nu 
este- nsetdermn o cultură minoră, poate să 
oearți pe ateasră irectie. Ar fi un adevărat 
ac: de mriisâ ra u scnricru mai puțin impor- 
tianți să d» ediții de opere com-
pțete. Cite odată, poasmtatea ateste si selec
tează in mod surprinzăter uneăe valori : cazul 
lui Girlearm. autor mai mteresant decit ni l-a 
lăsat critica rragyier-ata. este ur. exemplu po- 
sibiL Res*.n mereu ta ideea edițiilor complete 
ri - mai multe meci re : m Franța, aram un se- 
coL apărea o ediție a operelor complete ale 
hc Ranne. De anina s-an publica: multe alte 
edițu de opere complete ale marelui tragic șt 
desigur, exemplele nu se opresc aici. într-o 
ruinară ea a noastră, aceariă întreprindere ar 
trebui să devină o obișnuință o necesitate pen
tru că altfel răminem la o imagine aproxima
tivă (șt . provincială) asupra marilor noastre 
valori. In mod cert, reevaluarea operei unor 
mari scriitori se va putea tace cu mult mai 
mul'ă siguranță, cu o certitudine fără reproș 
in măsura in care ne putem autoriza de la 
aceste ediții complete.

Dinamica reeditărilor 
și coordonarea lor

MIHAI DRAGAN : împărtășesc, desigur, ideea, 
dar aș vrea să accentuez că este nevoie de o 
anumită, coordonare. Să mă explic. O serie de 
scriitori, care nu sint de valoarea marilor clasici, 
au fost editați și reeditați, mai mult decit Emi
nescu. Creangă sau Caragiale. Un exemplu : în 
45 ani, în colecția Scriitori români cele două vo
lume din opera lui Iosif au apărut în două e- 
dițîi ; cam tot în 15 ani. ediția mică Ferpessi- 
cius in trei volume a fost publicată — tot de 
două ori — ultima dată in 1973 intr-un tiraj 
foarte, foarte mic — 13 600 de exemplare care 
s-au epuizat imediat Or, ar trebui să ne gîndim 
dacă nu este nevoie ca printr-o coordonare se
rioasă scriitorii foarte mari să fie publicați mult 
mai des. Această ediție Perpessicius, in absența 
marii ediții, este o ediție indispensabilă, dar ea 
este. în momentul de față, de negăsit în vreo 
librărie. De aceea, cred că ideea de reașezare 
pe baie mai bine gîndite, strict științifice, a a- 
ce- tui proces de reeditare, care implică, fără în
doială, și rediscutarea tirajelor, este o necesitate 
in momentul de față.

CONSTANTIN CIOPRAGA : Trebuie spus apoi 
că pină acum inițiativele nu au fost in funcție 
de un plen coordonator care să propună a- 
numite urgențe : ele au venit din partea unor 
pasionați, incit avem ediții privind scriitorii de 
seamă. Dar mai multe incă privind scriitorii care 
puteau să mai aștepte. Cind vorbim de ediții 
importante, ne gindim întii, la Eminescu. Crean
gă, Caragiale. La Iași a fost elaborată o foarte 
bună ediție Dosoftei, de către N. A. Ursu. în 
proiectele editurilor merită să intre mai des o- 
perele privind literatura ale unei personalități 
polarizante : Nicolae Iorga. Nu ar trebui negli
jată opera lui C. Stere. Pe cînd o ediție a lui Lo
vinescu ca prozator ? Lipsește o ediție critică 
Brătescu Voinești care, scriitor foarte poputar 
acum cincizeci-șaizeci de ani, era unul dintre 
prozatorii cei mai frecventați de marele public. 
Cu toate rezervele ce s-ar putea formula, e tim
pul ca operele unor Cezar Petrescu și Ionel Teo- 
doreanu să formeze și ele obiectul unor reedi
tări riguroase. Dacă ne referim la scriitorii oa
recum uitați, Nuvelele lui Nicu Gane ar merita 
să fie reactualizate.

în dinamica aceasta a reeditărilor, s-ar putea 
avea în vedere și o diversificare de alt gen. E- 
minescu, de pildă, poate forma obiectul unor 
reeditări pe secțiuni, fără ca aceasta să însemne 
o „trădare*. Un Eminescu al dragostei și al na
turii, un Eminescu al istoriei, un Eminescu al et
nogenezei românești. Un Sadoveanu „ornitolo
gic”, care ar putea să cucerească pe cei intere
sați de natură, de biologie, un Sadoveanu al is
toriei, un Sadoveanu vorbind de înțelepciunea 
Orientului, prelucrată și restituită dintr-un un
ghi de vedere românesc. Am in vedere apoi un 
criteriu pentru alte serii, reluind inițiative din
tre cele două războaie mondiale, cind in Biblio
teca pentru toți au apărut titluri ca Poeți mun
teni ori Poeți transilvăneni. Aceștia sint toți 
poeți români, dar sistematizarea pe provincii în
lesnește o adîncire a Contemplării stilurilor. Re
luate în variante noi, cu orizonturi largi, astfel 
de „serii”, departe de a eșua în regionalism, pol 
demonstra prin ce se completează o provincie 
față de alta.

M. UNGHEANU : în colocviul de la Timi
șoara, apărut in revista noastră sub titlul Li
teratura Banatului — o „terra incognita* ? ț-a 
discutat mult despre necesitatea pregătirii unei 
echipe noi de filologi, de editori. Cea mai nime
rită practică în producție pentru un filolog, s-a 
spus acolo, este contactul cu cărțile. Practica 
studenților filologi ar trebui să fie o practică 
filologică. Este un punct de vedere la care sub
scriu. Legarea invâțâmintului de ariile viitoare 
de activitate ale absolventului înseamnă in a- 
cest caz a stabili o legătură incă din timpul fa
cultății cu realitățile profesionale caracteristice.

I. CONSTANTINESCU : Pentru că cei mai 
mulți dintre noi lucrăm în învățămint, eu cred 
că această acțiune de editare sau reeditare, de 
punere la punct a unui corpus de ediții complete 
este o acțiune de mare interes național. Facul
tățile de filologie din marile centre universitare, 
București, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova, au în 
consecință, o mare datorie — aceea de a-i educa 
pe studenți in spiritul cuprinderii și înțelegerii 
unitare, dialectice a culturii românești și pe de 
altă parte, au obligația de a forma specialiști in 
acest important domeniu al editării textelor. 
Sintem datori, în înțelesul formării unei gene
rații de filologi, care să îndeplinească această 
mare sarcină a culturii românești contempora
ne : realizarea acelui corpus de ediții complete 
despre care vorbim. Practica productivă a stu
denților, cum sugerează Mihai Ungheanu, chiar 
din anul al doilea, ar putea să fie canalizată in 
acest sens, pentru că în viitorii ani va fi nevoie 
de foarte mulți filologi care să realizeze ceea ce 
ne propunem noi acum, la modul ideal. Cred că 
această idee se află și în vederile conducerii de 
partid, Ia cel mai înalt nivel, și recent documen

tele de partid au pus ca sarcină esenția
lă in fața intelectualilor români promovarea 
valorilor culturale românești in context euro
pean. Repet, este obligația facultăților de filo
logie din cele cinci centre universitare pome
nite de a forma generații de filologi pentru edi
tarea. cit mai științifică, integrală, pentru pune
rea in circuitul naționaL și chiar dincolo de cir
cuitul național, a valorilor care ne onorează. în 
străinătate, este evident interesul unor cercetă
tori. al unor filologi, al unor istorici și critici li
terari pentru cultura și literatura română. Sint 
numeroase exemple de intelectuali care iși sus
țin doctoratul cu subiecte din literatura română 
care introduc in circuitul internațional valori 
românești. Aș adăuga aici un lucru important : 
există in Occident intelectuali de prestigiu care 
nu numai că receptează și interpretează feno
menul românesc, dar chiar oferă uneori puncte 
de vedere noi in raport cu fenomenul românesc 
privite in context european. Cu atit mai mult 
apare deci ca necesară această acțiune de inte
res național la care ne referim. Dacă nu ar fi 
existat ediția Perpessicius, cartea lui Alain Guil- 
lermou. de pildă, tradusă recent de Junimea, care 
este o carte frumoasă, utilă, n-ar fi existat Da
toria noastră este de a lărgi această arie de in
teres pe care in mod clar străinii il au față de 
cultura românească. Promovarea culturii româ
nești la nivel continental depinde in mod esen
țial de caracterul și de calitatea edițiilor.

CONSTANTIN CIOPRAGA : Rezultă din dis
cuția de pină acum că există obstacole, dar că 
acestea nu sint insurmontabile. Obstacole vor 
mai fi. căci, dacă privim istoric, trebuie să ne 
spunem că unele au fost de natură obiectivă. 
Pentru ălcătuîrea unei ediții riguroase e nevoie 
d«- foarte mult timp, sint absolut necesare do
cumente de tot felul, in totalitatea lor pe cit 
postbiL Asistăm la publicarea unor ediții care, 
după puțină vreme, par vetuste pentru că, în
tre timp, s-au descoperit documente foarte im
portante, care nu o dată atrag modificări de op-

M, Sadoveanu

tică. Să ne referim în treacăt la documentele 
înregistrate la Iași, intre care aproape două mii 
de scrisori adresate lui G. Ibrăileanu de scriitorii 
contemporani ; recunoaștem în ele pulsul viu al 
epocii ; sint mărturii indispensabile pentru cu
noașterea literaturii de pe la 1900, pină pe la 
1935. S-au publicat din ele cele mai importante, 
— alcătuind trei volume. (Editura Minerva). 
Multe rămin necunoscute chiar editorilor 
care au publicat totuși ediții critice, cu 
anumite pretenții chiar. Decurge de aici 
și o altă constatare, anume că o ediție critică, 
fie și completă, este completă intr-un anumit 
moment dar nu definitivă ; timpul obligă adesea 
la adăugiri, la revizuiri felurite. S-a făcut acest 
lucru in legătură cu volumele Perpessicius, din 
marea ediție „Eminescu* ; după noi confruntări, 
cu manuscrisele în față, Gh. Bulgăr a descoperit 
numeroase lecțiuni eronate și inadvertențe ; ori
cine se va însărcina cu reeditarea lui Eminescu 
va trebui să ia în considerație nu numai lecțiu- 
nile cele mai corecte ci și alte puncte de vedere, 
ale altora. în modul acesta, o viitoare ediție Per
pessicius iși va asocia contribuții firești, va apă
rea amendată. Nu puține dificultăți intimpină 
edițiile de opere masive. Se pregătește, la Mi
nerva, o ediție „Sadoveanu* in douăzeci de volume 
mari, cu un aparat critic și filologic foarte am
plu,luindu-se ca mode! lucrările tipărite în 1974, 
„cu prilejul împlinirii a șaptezeci de ani de la 
publicarea primelor patru volume*. Un al cinci
lea volum, „note și comentarii*, „indicații biblio
grafice, variante,, propuneri pentru stabilire de 
text*, demonstrînd că Sadoveanu, considerat 
pină acum autor al unei singure și definitive ree
ditări, s-a autorevizuit și el. Nu sint modificări 
radicale, dar ele interesează ca principiu, căci in 
locul unui termen prea neaoș găsim un neolo
gism, iar în locul unui neologism strident un ter
men mai adecvat. Nu apar reducții severe desti
nate să ducă la concizie, dar abrevieri există ; 
se pot cita mici variante care probează că acest 
supermaestru al limbii literare nu s-a crezut de- 
săvîrșit și din confesiunile de la maturitate re
zultă că el ar fi vrut să rescrie opere din tine
rețe sau de mai tirziu, în viziune nouă. Așa s-a 
întîmplat cu Șoimii, sau cu împărăția apelor, 
una devenind Nicoară Potcoavă, alta Nada Flo
rilor, aceasta inferioară împărăției apelor. Iată 
o demonstrație că un mare scriitor, atit de sigur 
de posibilitățile sale, n-a fost scutit de îndoieli. 
De altfel, cuvîntul îndoială revine de cîteva ori 
în memorialistica lui, în special in Anii de uce
nicie, nu numai în ce privește perioada debutu
lui.

M. UNGHEANU : G. Călinescu scrie că, după 
Eminescu, scriitorul de cel mai adine specific 
național este Mihail Sadoveanu. Este interesant 
sâ știm cum văd posibilii editori ai lui Sadovea
nu o ediție „Sadoveanu*.

LIVIU LEONTE : Nu altfel decit oricare altă 
ediție critică, dar cu un supliment de forțe 
care să cuprindă imensitatea acestei opere, care 
acoperă o jumătate de secol de literatură ro
mână. Mă gindesc ce uriaș material de arhivă 
există, cită pregătire numai pentru a ajunge la 
Șoimii, roman reluat, reconstituit după aproape 
50 de ani în Nicoară Potcoavă. Am in vedere 
nu numai variantele pină la textul din 1904 dar 
și schimbul epistolar care trădează o concepție 
romantică asupra personajelor. Și aceasta este 
numai o carte de început ! Altele au fost ela
borate mai liniștit dar ce au însemnat ele pen
tru literatura română, pentru critică, in mai 
multe etape, pină la „redescoperirea* lui Sa
doveanu din ultimii 2—3 ani. In privința texte
lor, principiul este, după cum știm, publicarea 
ultimei variante revizuite de scriitor. Rămine 
la latitudinea editorilor lui Sadoveanu să apre
cieze dacă aceste variante, cele mai multe re
văzute în deceniul al saselea (apărute in Opere) 
sînt intr-adevăr și cele mai reprezentative. La 
un mare artist ca Sadoveanu ar fi posibil să 
se publice textele primelor apariții, apariții 
care au însemnat momente de virf in evoluția 
estetică a limbii române și să se treacă in ca
drul variantelor reluările ulterioare. Dar, re
pet, rămine ca editorii să aleagă procedura op
timă.

Continuare in numărul viitor
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GABRIEL CHIFU TATIANA LUCSANDRA

Sentimentul patriei
mama din florile de liliac 
aerul îl înmiresmează 
tata din nori o privește 
ți spre ea răcoros el plouă 
eu imi aștern trupul pe cimp 
iar griul verde crezindu-mâ pâmint 
imi străpunge trupul 
printre coastele trupului meu 
ca un șoim zboară.

NICOLAE DIACONU

Poveste cu cai
Aproape uitind că mai poate atinge 
alunec-arar mina-nspre crupă 
Și-apoi, la o boare de ea. 
Biciuiește o dată scurt ți nervos 
linia lungă, lucioasă, de ducă. 
Cutremurul coardei aspru, tăios 
Zvirle-n mișcare trupul cuminte 
Aerul verii stătut ți prâfes 
crapă deodată ți-ți iese din minte 
Glezne, din goană, cojesc iarba de moarte 
Se-nnumără rece in capăt de drum 
Cine mai vrea să mai fugă de noapte 
Caii, in ritm, trec limpezi prin fum..

2 SE
PT

EM
BR

IE
 197

8

Palia
Abia rostit, cuvintul se dă 
Pe inim mea ca pe gresie, 
Mă-mprejmuie-ndelung lustruit 
Pină ce singele devine osie,

Citește aștrii și anunță ora 
Care schimbă străjile pe plai, 
întoarce totul spre curțile 
Cintului colindate de crai,

Risipește încoace ți-ncolo 
Silabele destinului meu, 
Ca ți cum ar trece pină sus 
încărcat c-un straniu minereu,

El primește un fel de sevă 
Pe dinăuntru, ca planta,
Abia rostit, cuvintul topește 
Zarea aceasta inaltâ in alta...

GABRIEL STANESCU

Perpetuam
Dar la ce bun să speri ?
La ce bun să ți se-arate unul din multele 

enigmaticele sale chipuri I 
Tăcută murmură scara pe care «iața urcă ți 

coboară 
Coboară ți urcă cu incăpăținare
Sau nu, poate e numai vintul neștiutor care 

răsfoiește grăbit aceste versuri 
(Vintul cuprinde aici toate sensurile)

STEFAN DINCĂ
I

Cintec pentru gările
Ardealului
In gările acestea foarte mici 
De nu încap nici trenurile-n ele
In gările acestea ale mele 
Ce sint prin Maramureș pe aici

Stau pe peron femeile tirzii 
Și ceferiști in haine de paradă 
Prin gările, adeseori, pustii
In care ploaie știe să mai cadă

Eu am trecut prin gările aceste 
Un călător prin mii de călători 
Inima mea mai poate să ateste 
Că m-am simțit prin ele muritor

Sint gările Ardealului de Sus 
Gări mici ca ochii micilor jivine
Gări cenușii in care n-a apus 
Chipul viteaz al Daciei alpine

Mă-ntore să le privesc in poezie 
Cum imi privesc adeseori prin oase ;
Ce lecții doamne de statornicie 
Sint gările Ardealului frumoase...

RODIAN DRĂGOI

ei cind copii din clasa a doua, de 
fapt, cind copile îmbrăcate in rochii 
negre și șorțulețe albe, amețiseră stind 
cu soarele-n față nemilos, arzind ca-n 
Bărăgan, făcindu-le ochii să scoată

scintei colorate, caleidoscoape mărunte de la 
cenușiu la galben : fiecare suporta pe cont pro
priu, căznindu-se să stea cu fruntea sus, fără 
lacrimi și fără scălimbăieli, sever, pătruns de 
ceea ce se petrece ; o gravitate sinceră, aproape 
matură.

„Jurămîntul !* strigă Tnstructoarea și, ca la co
mandă, cele dnd uniforme ridicară „Jurămin
tele" lor. de mărimea foii din caietul de desen, 
cu chenar și frumos desenate pe margini, — o 
tobă, o cravată, o trompetă, iar acolo unde lip
sea geniul ori indeminarea apăreau nevinovatul 
ghiocel, lăcrămioara, ochiul boului sau o pasăre 
de curte. Tn mijloc, liniat șl scris cu tocul „Le- 
gămintul pionieresc", iar jos de tot, măruntă, ti
midă. caligrafică și ea, semnătura.

..Eu. tinăr pionier al Republicii..."
Marta Șuteu, mai scundă și mai firavă decit 

celelalte, simți că i se pune un nod în git și nu 
mai poate ține ritmul. Instructoarea, cea care o 
batea mereu pentru că minca în timpul orelor, 
miri rămășițe de la colegi, și care nu fusese ni
ciodată in casa lor crăpată, într-o rînă, prin pe
reții căieia creșteau frăgari firavi și brusturi, o 
privi -~urt, poruncindu-i, parcă, să continue.

__ să fiu un cetățean demn..."
îi trecură prin cap fel de fel de gînduri, fără 

pic de legătură cu ceea ce se petrecea în curtea 
școlii și sub soarele acela încins ca un cuptor, 
gînduri fugare, de care fusese agățată cindva și 
de care w d«-prinsese greu.

...stătea cu ochii protăpiți în grinzile de lemn, 
roase de carii, bătrine, vălurite, așteptînd ca 
ploaia de-afară să intre tiptil, cum intra soarele 
in iulie, prin toate crăpăturile.

Răcise cărind uscături pentru foc. cu spinarea, 
mama in față, gifiind. cu o legătură de sub care 
nu i se mai vedeau decit picioarele și bocancii. 
Stătea în pat si se gindea la Mama, plecată 
după alte uscături și ia Tata, dus în tîrg, Tata 
care ii promisese surpriza-surprizelor, o inimă 
de turtă dulce si-un inger de gips. Inima o va 
minca, pentru că asa ceva apuca rar și nu me
rita s-o lași din mină. îngerul bucălat, cu ari
pioare și cirnăciori la pulpițe îl va ține pe scau
nul de la capătul patului, minunîndu-se cum 
de-a ajuns in ceruri și pentru ce-a coborit pe 
pămint, dacă nu cumva... Mai departe de acest 
„cumva" nu trecea niciodată, pentru că Mama, 
în felul ei creștii ,-c. o dusese într-o catedrală 
aurită, arătindu-i Iadul in flăcări și rășină și, 
bineînțeles, mutrisoarele viclene ale dracilor, as
cunși după colț, ispitind firile slabe si. mai ales, 
cele nehotărite. ..Fereste-te de ispită !“ o apos
trofa Mama destul de des, fără rezultate, dracii 
plăcindu-i pentru cozile lor incîrligate și zîmbe- 
tele lor îmbietoare : in plus, „ispita" putea fi 
verinul de ograc... de. vremuri tulburi, gînduri 
tulburi, gesturi împrăștiate, cu toate 
se dusese, nemții erau la casele lor, 
leneau pusta, iar românii asudau 
plugului, sau in fabrici, zăpăciți de 
lucrurilor, ori r. l.v;rrezători in norocul ce-a dat 
peste ei.

La școală nu -îi cutau n’-i de dr’-l. nici de 
lupta de clasă, viouă subiectele fiind ca bu-

letiția 
vladislav

MARIAN BODEA

Nașterea nefurată
ml-e dor de ziua mea de Ieri 
ți de ziua de ieri a tuturor, 
mi-e dor de ziua mea de miine 
ți de ziua de miine a tuturor, 
imi amintesc ți cred ți mi-e dor, deci exist 
mi-e dor de ziua mea de miine 
ca de zilele nemaiavute ale mamei.
eu cred că m-am născut din toată mama mea 
ți din ochii ți din fruntea ți din buzele 
ți din miinile ți din pintecele ți din picioorele 
ți din vorbele ți din glodurile ei, fiindcă 
simt uneori cum prin tălpile mele 
gindul mamei mâ cheamă la ea 
ți uneori cind pling simt o lacrimă 
mai fierbinte decit celelalte 
ți cred că e lacrima mamei In ochii mei 
ți-o vorbă care le-ntrece pe toate mai simt 
ți-o ureche ce le-aude pe toate 
ți-o iubire iubind in iubirea mea totul... 
mi-am furat mama
numai nașterea mea n-am putut să i-o fur 
nu cred c-am să-nvâț să mâ nasc vreodată 
dar imi amintesc ți cred ți mi-e dor deci exist

Neîmblînzita ninsoare
Pustiul făcuse In sufletul meu un popas 
fotografiile erau ca niște răni vorbitoare 
mi-era frig fără tine ți noaptea era noapte 
de la izvor ți pină la vărsare

dar a venit poștașul tocmai cind 
mi-era dor de tine ca de o neimblinzită 

ninsoare 
ți deodată am fost sfișiat de miresme 
de parcă mi-ai fi trimis un copac înflorit 

in scrisoare.

DAN DAVID

DORA CĂRBUNESCU

Veșnicul dor
Veșnicul dor călare pe calul lui alb 
vine spre noapte ușor tropotind 
mantia-i flutură negru șoptind 
cintec de alean, fără glas 

brațele-i calde in brațe mă prind 
mă ridică alături, in șea 
basmul străbun reincepe primind 
dragostea mea ca pe o floare de nea 

veșnicul Dor călare pe calul Iul 
vine spre noapte ușor tropotind.

Pădurea s-a sculat 
ca o fată frumoasă
De mic eram o dragoste rotitoare 
in oameni, in grădini, in ninsori ; 
sunet de soare-ntre frunți, dragă răcoare, 
eram floare sâlbatica-ntre Hori— 

odată ochi de zeiță cădeau pe casă 
odată dorul meu tremura pe leasă 
odată pădurea s-a sculat ca o fotă fr. «roasă 
Odată miinile mele s-ae pomenit ser.ind 

pe masă

de mic mă tot iubeau cepocii 
pe care scriam cuvinte simpte, 

poeme cu briceagtd 
ți ochii fetelor ți ochu pădurii 
dansau in firea mea ca dracii—

Pădurea s-a sculat ca ■ fată frumoasă odată 
in somn, de înger sărutată ;
sărutul meu se făcea forfotă verzuie 

pentru prima dată eram prins in cuie 
de poeme, de copacii cuvintelor potrivite, 

de statuie.

teatru

Dacă ar fi să încercăm o inventarie
re a eroilor tineri așa cum ni i-a adus 
la rampă ultima stagiune, nu am avea 
a ne plinge, ca altădată, de absențe 
nemotivate, ce de atîtea ori au făcut 
obiectul lamentărilor și perorației iu
bitoare de sine. Un lung șir de titluri 
de piese sint gata să intre în pagină 
la o singură chemare de argumente : 
„Rugăciune pentru un disc-jockey" de 
D.R. Popescu, „Jocul" de Ion Băieșu, 
„Autobiografie" de Horia Lovinescu, 
„Goana" de Paul Ioachim, „Ciștigăto- 
rul trebuie ajutat" de Iosif Naghiu, 
„Băiatul cu floarea" de Tudor Popescu, 
„Vieți paralele" de Ovldiu Genaru, 
„Măseaua de minte" de Corneliu Mar- 
cu. etc.

Preponderentă ne apare tema frați
lor, și prin aceasta preferința pentru 
universul familiei. Relația antinomică 
dintre eroii piesei lui D.R. Popescu se 
centrează în jurul fraților atit de deo
sebiți temperamental : unul energic și 
justițiar, celălalt predispus la medita
ție, de o gravitate primejdioasă prin 
aerul ei sumbru. Dramaturgul mani
festă discernămînt in atitudinea față 
de cei doi. Judecarea fiului rătăcitor se 
produce, deloc întîmplător. asociată cu 
tema fratelui sperjur. Trădarea ia aici 
aspectul greșelii esențiale față de pa
trie. Strlnsi. de o situație limită, intr-o 
durere comună, băiatul si fata din pie
sa lui Ion Băieșu sînt firi liniștite, oa
meni adevărați pe care se poate conta. 
Aparența de aventurier a fiului e de- 
conspfrată cu meșteșug artistic, și ast
fel piesa ne arată un tînăr plin de am
biții. capabil de dăruire. La fel și lo
godnicul fetei, cu tot orgoliul său ne
măsurat. Și in piesa lui Paul Ioachim 
frații sint determinați de împrejurări

__________________________________

Personajul
tînăr

sinuoase, ce dau crizei loc morale ten
siune și verosimilitate.

Aflăm, în lucrările numite, biografii 
dintre cele mai pasionante, deși virsta 
ar părea să refuze această calitate. Lu
ciditate și patos, maturitate și forță de 
convingere, delicatețe și spirit critic, 
duioșie și agresivitate, toate acestea se 
unesc in portrete clădite pe măsura 
interșanjabiiă a umanului. Dialogul are 
patetism și de retorica înaltă a senti
mentelor nu se tem nici autorii, și cu 
attt mai puțin personajele, care găsesc 
tonul adecvat, apropiindu-i pe specta
tori și implicindu-i. în cîteva din pie
sele numite, tinerii sint abia elemen
tele unui decor de oarecare pitoresc 
vestimentar. într-o lucrare, despre care 
ne-am pronunțat la vremea premierei, 
autorul a încărcat cu o demagogie mă
runtă vocea caldă a unei fetițe, și e 
sigur că nimeni nu l-a crezut

Comedia își face cu greutatea bine- 
știută loc pe afiș, și arareori hazul ti
nerilor e cel căutat de noi toți. O at
mosferă turistică sau citeodată vag 
clovnescă e confecționată desigur toc
mai pentru așa-zisa priză la public. 
Dar și așa sînt foarte puține comediile 
cu tineri.

în finalul acestui articol ne pregă
team să semnalăm aspectul colocvial 
al conflictelor. E preferat interiorul și. 
nu o dată, consola casei părintești, dnd 
CU toții știm ce viață bate pe șantiere 
sau în uzine, ciți tineri muncesc și 
trăiesc acolo. Lucrul acesta l-am văzut 
mai puțin, dar avem destulă Încredere 
că tinerii vor ști să iasă din mediul 
călduț în care-i obligă să rămlnă unii 
dramaturgi spre a ne oferi fața lor 
muncită și gîndurile lor de lucru.

Ion Lazăr

că războiul 
rușii desțe- 
la coardele 
întorsătura

restaurat, deci nu inspira măreția aceia stră
lucitoare, care orbea și te băga in sperieți numai 
cind iți aduceai aminte de cele zece trepte și ușa 
prin care pătrundeai înăuntru, masivă, lemn și 
fier, armonios îmbinate, cu o clanță mare, mult 
prea mare pentru palmele unui amărit de copil 
care nu împlinise nici cinci ani.

In Catedrală intra lumea cu capul descoperit, 
pioasă, pătrunsă de sunetul pașilor pe dalele de 
marmoră roșietică și frigul acela fără nume, 
care-ți Îngheța oasele în plin Cuptor. Tremura 
și ea, eu mina in mina mamei, cucernica Mami 
cu ochi de înger, păr de înger, paloare de în
ger, palme crăpate și călcîie sîngerinde, Mami 
care nu spăla și nu făcea mincare duminica 
și-n toate zilele cu cruce roșie ori neagră din 
calendarul bisericesc. Căldura palmelor crăpate 
o liniștea, dlstanțînd-o enorm de dracii veseli, 
vicleni, atrăgători, cu suliță și furcă ; chiar și 
Sfîntul Anton, cel despre care Mami spunea că 
face minuni și fapte bune, răminea un punct 
fără forme, un punct cenușiu pe care cădea lu
mina săracă, oprită în vitralii.

își aducea aminte de Tați și parcă-1 vedea 
căutînd în cămară, apoi în ploatăn, după min
care și cum i se umfla o venă de la gît, de ener
vare, vâzind că oalele-s goale și ele plecate la 
dracu-n praznic, după lubenițe și sfinți făcători 
de minuni. Tati era nervos și veșnic flămînd, 
zicea, după un război timpit și-un lagăr idiot, 
în care dorul de țară și casă te macină cum ma
cină apa pietrele mai slabe, lagăr în care tru
deai și dormeai prostește, așteptînd să te cheme 
cineva și să-ți spună că s-a sfirșit, poți lua tre
nul și viața de la capăt. Tați măcina speranțe și 
nervi. Iar cind acel cineva i-a spus că-i liber, iar 
„viața de la capăt" era dincolo de Prut, el n-a 
putut scoate o vorbă, nimic, tăcea și nu se mișca.

Ion Andreescu : .Pădure desfrunzită* (Muzeul colecțiilor de artă)

tni-.T cn piitber-: per.tru niște copii desculți, cu 
r Ub'ițA. și case bătrine. prin pereții că

rora poave crește orice, de U ceapă la frăgar.
Leramri Catedrală și Școală făcea, fi

resc. sc. ingâduit pentru un copil zăpăcit
de aursz! snriet pină și pe uriașele candelabre 
in care ardeau veșnic luminări ; Școala, cu tot 
huzurul ei o bele publică, nefolosită din motive 
de puntit:? și decență țărănească, o sală cu 
scvr<£ vestită in verde și cortină de catifea, in 
cere se juca o piesă caraghioasă, cu broaște 
uriașe »i suflete milostive, o curticică interioară, 
in cari se tăcea gimnastica din pauza mare și 

aplicau pedepsele pentru cei certați cu dis
ciplina. plus o curte mare, in care ae cinta „Hei. 
rup", sau ..Privesc din Doftana" și in cai aveau 
loc cele mai importante ceremonii din viața șco
larilor și-a dascălilor lor), nu era decit un grajd

parcă paralizase In ușa bărăcii. „Ești liber, omu
le", repetase acel cineva, „pleci acasă" și abia 
atunci, cind auzise cuvintul „dom" pricepuse că 
se va schimba cursul zilelor lui. „Atcuda?" între
base, totuși, înnebunit că dulcele „dom" era în țara 
frigului veșnic, apoi, fără a mai aștepta răspun- 
buI, se repezise la cel din fața lui apucindu-1 de 
gulerul tunicii. „Atcuda ?“ „Tvaia rodina". „Așa
dar, Încercase timid și neîncrezător, numai și 
numai pentru el, așadar plec ACASA", în vreme 
ce pieptul 1 se zguduia de plîns ; nu mai avea 
putere să se opună șuvoiului ce trecea prin el, 
nu mai putea și nici nu dorea să oprească ni
mic ; era singur, singur cuc, murdar, flămînd, 
nedormit și obosit de moarte, pe un pămint dar
nic, măreț, un pămint care-1 hrănise și Îngă

film televiziune^
Costinești, 

la ediția a Il-a
Doi peecăruși cu aripile avintate în 

zbor, iată simbolul grafic al Festivalu
lui Filmului pentru tineret de la Costi- 
oest care a preluat de fapt, la inter
val de mai bine de un deceniu, torța 
Festivalului Național al Filmului de la 
Mamaia. Dealtfel, tinerii cineaști oferă 
prin fiecare nou film o nouă garanție 
de vitalitate creatoare cinematografiei 
naționale. O egidă deci pe potriva ma
nifestării care, inaugurată cu entu
ziasm anul trecut, este pe cale să de
vină unul din evenimentele majore ale 
vieții noastre cinematografice. Meritul 
revine in primul rînd publicului, dra
gostei cu care a primit formula 
Festivalului și i s-a integrat, dar este 
șl al filmelor care au știut să-i men
țină treaz interesul.

De fapt. Festivalul s-a născut din- 
tr-un spirit polemic față de scepticis
mul acelora care se indoiau încă de 
forța creatoare a cineaștilor acestui 
deceniu, se indoiau de publicul nostru, 
de capacitatea lui de discernere a va
lorilor. Ca și prima ediție, cea de a 
doua n-a făcut decit să confirme dia
lectica firească a unei cinematografii 
în avangarda căreia, alături de virfu- 
rile de mult și prea de mult consacrate 
s-a plasat de cîțiva ani încoace o nouă 
pleiadă de cineaști. Rindurile ei spo
resc Intr-una. Față de ediția prece
dentă, la Costinești n-au mai avut 
filme în concurs Mircea Veroiu, Con
stantin Vaeni, Mircea Moldovan sau 
Marta Callas Dinescu. dar în locul lor 
au fost preeenți cu filme reprezenta
tive Alexandru Tatos, Dinu Tănase, 
Stere Gulea. Andrei Cătălin Băleanu, 
Timotei Ursu. Selecția însăși a rele
vat un aspect definitoriu nu numai 
pentru Festival ci pentru însăși sta
diul actual al cinematografiei române.

între 10 și 17 august la Costinești au 
rulat nu numai cele mai bune creații 
ale cineaștilor din noua pleiadă ci cele 
mai bune creații ale studiourilor Bucu
rești din actuala stagiune. Ediție spe
cială, Rătăcire, Doctorul Poenaru, Iar- 
ha verde de acasă, E atit de aproape 
fericirea. Septembrie. Profetul, aurul 
și ardelenii sau înainte de tăcere 
(acesta din urmă In premieră pe țară) 
r.e-au dat cu extremă exactitate foaia 
de temperatură a filmului românesc 
de astăzi. Revăzute in bloc, ele certi
fică o viziune de anvergură a regizo
rilor asupra subiectelor abordate, cer
tifică o matură stăpinire a tuturor 
compartimentelor acestei atît de pre
tențioase și migăloase arte de sinteză 
care este cinematograful. Chiar dacă 
printre titluri nu figurează capodopera 
mult așteptată, fiecare luat separat, sau 
la un loc cu celelalte, demonstrează 
personalitatea autorilor, nivelul admi
rabil al școlii noastre de ttneri opera
tori, și scenografi, de tineri monteuri 
și ingineri de sunet, de care era impe
rioasă nevoie și va fi în continuare în 
perspectiva dublării numărului anual 
de premiere. Festivalul Filmului de la 
Costinești este in titulatură un Festival 
al tinerilor creatori, in fond tnsă el 
rămîne un Festival al valorilor sigure, 
al artiștilor autentici care, sperăm, vor 
ști să-si păstreze neștirbită credința 
în ARTA filmului, așa cum prea puțini 
dintre înaintașii lor au făcut-o. Unul 
dintre aceștia, cel putini, dacă moar
tea nu l-ar fi răpit cu exact zece ani 
în urmă dintre noi. ar fi fost primul 
în a-și aplauda din toată inima dis
cipolii la Costinești. E vorba desigur 
de neuitatul Victor Tliu.

Manuela Gheorghiu

duise atlția ani, dar care nu era al lui, ci al 
altora.

Toate acestea le auzise ani la rînd, povestite 
și repovestite, mai cu seamă iarna, cind ningea 
și nopțile erau lungi ; Mami torcea cînepa cu 
citeva vecine, iar Tați povestea, lipit de ploatăn, 
pentru că intrase frigul în oasele Iui, zicea, iar 
ploatănul îl sorbea ușor, așa cum soarbe lipitoa
rea sîngele rău din om. Nu pricepea de ce fugea 
Tați de locuri in care zăpada era pină în dreptul 
ferestrelor și unde se călătoarea cu troica trasă 
de ciini sau de reni. Adormea îmbrăcată, 
în patul de după ploatăn, visînd troica împodo
bită și renii încoronați, locuri spre care pornea 
singură, cu cizmele ei pe cartelă și paltonașul 
de monton, dar în care nu ajungea niciodată.

Ea il iubea pe Tați cel nervos și cu frigu-n 
oase, dar de foarte multe ori confunda dragostea 
cu mila și atunci se pomenea privindu-1 ca pe-un 
om sărman, care are neapărat nevoie de ajuto
rul cuiva. Mami nu-1 pomenea în rugăciunile ei 
duminicale și nici în cele din zilele cu cruce 
neagră sau roșie ; pentru Mami era un „fără 
căpătii care zace după ploatăn ca mirta- 
nii..." Mami n-avea dreptate, mai ales că tru
dea din zori pină noaptea la drumuri, de cele 
mai multe ori flămînd și nervos, iar cind venea 
acasă o ținea pe genunchi și se uita la ea lung, 
lung de tot de parcă o vedea pentru ultima oară. 
Avea ochi de ciine hăituit și ei li venea să plîngă 
din dragoste și milă pentru Tați care și-a pier
dut tinerețea în tranșee, lagăre și spitale de ne
buni. Cînd venea somnul era în drum spre Tara 
de gheață, cu Tați cel tînăr dar fără de noroc și 
„Mitică", ciobanul de gips, adus tocmai din Le
ningrad, intr-un tren plin de foști soldați și pă
duchi.

Tot din orașul acela cu vapoare Tați mai adu
sese un patefon și cîteva plăci Învelite intr-un 
fel de copertă roșie. Cînd nu-i era nici frig, nici 
foame și nu-1 durea nici capul, 11 punea cele 
cinci plăci, una după alta, într-un ritual pe care 
nu-1 Înțelegea, dar il aprecia, mai ales că ultima 
placă avea cintecul cel mai minunat din cite 
auzise ea vreodată. E drept că Mami cinta prin 
grădină, cînd smulgea buruienile din straturi, 
dar era un cintec despre un „bade" ; enervant, 
poate și din pricină că Mami îl cinta acolo jos, 
ghemuită, fără să țină seamă de ea sau de ori
cine altcineva pe lumea asta. Un băiat din vecini 
ii spusese că „bade" este un fel de bărbat cu care 
femeile se sărută și pe care-1 așteaptă seara în 
fundul grădinii ; dacă nu se pot intîlni așa, le 
rămîne sîmbăta, zi de piață în orașul cu Cate
drala, și acolo se pot săruta pe îndestulate sub 
sălciile pletoase care mărginesc rîul orașului. 
Ura cintecul și-o ura pe Mami cea blondă ca 
un înger, pentru că bănuia că are un „bade* și 
pentru el o căra cu camioanele de lemne, ori 
pe jos, pină în orășel ; ea nu văzuse nici un 
bărbat in preajma mamei, dar tot de la băiatul 
vecinului știa că. uneori, acești „bădișori", erau 
ascunși mai serios ca roșiile, ori ca feliile de 1U- 
beniță, întotdeauna insuficiente pentru un copil 
pofticios. Cind cernea făina de pîine, ori mălaiul, 
Mami cinta „Un’te duci măi mielule" cu un glas 
tremurat și subțire, atît de caraghios că o puf
nea rîsul ; atunci cintecul înceta brusc și era ca 
și cînd s-ar fi spart cîteva pahare. Mami o 
scruta peste hîrtia pe care cernuse făina, cu o 
privire care putea însemna orice, dojană, supă
rare. participare tacită la un joc dinainte stabi
lit si in momentele acelea adora mărunta oază 
de tăcere și înțelegere, așezată între ele, rugîn- 
du-se să se prelungească cît mai mult posibil.

Și ea cinta, după fîntînă, făcindu-și de lu
cru cu păpușile de cirpâ ; un cintec despre un 
cioban și-o pădure veșnic verde ; mereu același, 
mereu pe altă melodie și cu alte inflexiuni. Dar 
ăsta era cintecul ei. dedicat amărâtului de Mitică, 
rămas fără un picior in urma unei „discuții prea 
aprinse in familie". Era cintecul ei și putea face 
ce dorea cu el, mai ales că Mitică nu era un 
..bade" și nici nu-1 cărase după ea prin orașul cu 
Catedrala. Mitică era un dulce și indispensabil su
flet de gips, ajuns din întîmplare într-o vitrină și, 
tot printr-o întîmplare, in posesia tatălui ei ner
vos și nefericit. Tați îl iubea pe Mitică, nu atît 
cît ea, dar îl iubea și mai iubea cintecul acela 
minunat despre mare ; punea placa și răminea 
cu capul plecat și gîndurile duse departe, tare 
departe, acolo unde rîurile se string în mare iar 
marea are valuri, porturi, vapoare ; porturile 
au o lume a lor, zicea Tați, aparte, nici urită, 
nici frumoasă, doar o lume puțin mai altfel. Dar 
asta se poate datora faptului că porturile au o 
mare a lor, o deschidere spre lume, spre acel 
altceva, miraculos, irezistibil, dar spre care nu ai 
curajul să pornești decît după îndelungi și chi
nuitoare hotărîri. Mai tîrziu, cînd avea șapte ani 
și mergea la școală, o auzise pe nevasta unui 
marinar cîntînd „Ciornoe more" ; era tînără, cu 
mult tinără și mai blondă ea Mami, îmbrăcată 
într-o rochie subțire de mătase și nu știa o 
boabă românește. Marinarul se însurase cu ea în 
Leningrad și-a adus-o în satul lui cu trenul. 
Lumea se uita pe furiș în odaia în care dormea 
„Rusoaica", dindu-și verdictul „dacă merită ori 
ba asemenea osteneală", iar ei îi venea să muște 
și să-i dea dracului pe toți cîrpănoșii ăia cu 
avere și muieri urîte, pentru că femeia era mi
nunat de frumoasă, atît de frumoasă că părea o 
zînă din povești, iar cintecul ei despre mare se
măna cu ceea ce știa. Tați o înțelegea pe fragila 
în rochie de mătase și deseori ii poftea pe cei

• Emisiunea „GALA ANTENELOR" 
și-a încheiat gloriosul „circuit" de a- 
proape un an, fiind, în fiecare săptă- 
mînă, o tribună de evocare istorică și 
de prezentare a creației originale. Ea a 
constituit o adevărată scenă națională 
pe care s-au perindat sute de forma
ții artistice, amatoare și profesioniste, 
creatori și interpreți străluciți ai me
losului popular ; a organizat specta
cole însuflețite care mărturisesc vita
litatea și forța creatoare a oamenilor 
muncii de pe întreg cuprinsul țării • 
a constituit o formulă fericită prin care 
s-a exprimat Festivalul național „Cîn- 
tarea României", amplă manifestare 
culturală pornită din inițiativa secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Televiziunea, poe
tul Adrian Păunescu, veritabil anima
tor și suflet viu al emisiunilor, întrea
ga echipă de realizatori au desfășurat 
o muncă prodigioasă și merită felicită
rile telespectatorilor.

Consemnăm cîteva din momentele 
revelatorii ale ultimei emisiuni dedi-

Nicolae Grigorescu : „Fată pe plajă* 
(Muzeul colecțiilor de artă)

1

Gala 
antenelor

cate Munteiiieî : interpretarea antolo
gică, de extraordinară forță dramatică, 
pe care Leopoldina Bălănuță a dat-o 
baladei „Meșterul Manole" ; evocarea 
’nfiorată a figurii monumentale a lui 
Nicolae Iorga ; memorabilul poem — 
invectivă al poetului Adrian Păunescu.

• O frumoasă surpriză pot oferi e- 
misiunile cu genericul Viața satului, 
pentru cei care se încumetă să deschi
dă televizoarele duminică dimineața. 
Emisiune cu personalitate și tradiție 
în programele noastre. Viața satului a 
ajuns la o formulă echilibrată de ru
brici. repartizate tematic pe întreaga 
claviatură a realității rurale. Excelent 
realizată profesional și menținindu-se 
într-un raport de fidelitate și justețe 
față de zona ei de investigație, emi
siunea reușește să fie o mică enciclo
pedie a muncii și creației, un breviar 
al universului viu șl dinamic pe care-1 
circumscrie această realitate de teme
lie a țării.

Emisiunea din 27 august, realizată 
de Costin Martiniuc și Nicolae Petru, 
s-a distins prin spiritul ei civic și cri
tic, prin caracterul ei aplicat, precum 
și prin comentariile sobre, minime șl 
la obiect, ale reporterilor. Succesul e- 
misiunii constă și in faptul că nu pro
iectează asupra satului contemporan o 
viziune idilică ci încearcă să facă un 
portret viu și autentic, recompus nu 
din comentarii literaturizante, ci din 
bogăția umană a faptelor de viață, a 
faptelor în care binele și răul, izbîn- 
zile și neajunsurile se află în tensiune 
creatoare.
• O reușită emisiune de „satiră șl 

umor" a realizat simbătă seara actorul 
Octavian Cotescu.

Grigore Georgia_______ J



la prima vedere
doi In ograda lor ; punea plăcile acelea ciudate, 
iar femeia se lumina ca un soare și ea nu mai 
rezista tentației de a-i atinge părul mătăsos șl 
de-a o împodobi cu vorbe calde, prietenoase, 
pornite din inimă, așa cum ai împodobi o regină 
cu lucruri scumpe. Cînd au plecat îndărăt, s-a 
ținut după ei pînă la haltă, mică, desculță, pră
pădită cum era, rugîndu-i să se întoarcă mereu, 
vara, cind satul miroase a griu și-a salcie, Iar 
ea are vacanță, deci poate sta in preajma minu
natei Valia, cea mai frumoasă femeie care căl
case vreodată țarina acelui sat. Marinarul, 
zicea Tați, va ajunge departe, peste țări șl 
mări, și numai rostind numele amăritului lor de 
sat acesta se va acoperi de cinste și glorie. „Pen
tru că, vezi tu, îi mai zicea Tați, cel lipsit are 
ambiții și har, iar dragostea lui de pămintul 
străbunilor va fi cu atît mai mare cu cit va fi 
mai înțelept și mai umblat printre oameni". De 
atunci, în jocurile cu păpușa, pe lingă peripețiile 
lui Mitică mal băga și povestea consăteanului 
lor, ajuns om intre oameni, promițîndu-i să nu 
se lase mai prejos.

In zilele în care Mami era bine dispusă, feri
cirea cobora peste ea ca o adiere dulce, de vînt ; 
totul mirosea a leșie și-a săpun de casă, semn 
că se fierbeau rufele în cazanul de aramă ; apoi 
rufele miroseau a proaspăt, un aer pe care nu 
se mai sătura inhalîndu-1 ; fierul de călcat era 
ca o locomotivă cu cărbuni, mama fluturindu-1 
prin casă pentru a se încinge mai repede ; ulti
mul miros al rufelor era acela al fierului încins, 
dar ei nu-i mai plăcea pentru că omora, răpea, 
înlătura boarea aceea nemaipomenit de crudă și 
de curată ascunsă in țesătură.

Ciurda satului venea odată cu lăsatul serii : o 
dungă sîngerie, subțiată pină la alb, peste pădu
rea de fagi, apoi unda aceea lăptoasă, bătind tot 
mai tare în negru, peste care zburau razant, 
periculos de aproape, liliecii. Mami călca, fle- 
cărind cu tata despre oamenii din sat, cei mai

ceau la amenințări directe, „corp la corp*. cu~ 
glumeau săracii. „Uite ce-i, Cazane, să nu ie 
prind in bătătura mea că dracu-i cit coasa pc 
cocoașa domniei tale, bolșevic și comuni-t neno
rocit, păduchiosule !“

Cînd Nene Ion venea la ei să asculte știrile li 
micuța galena instalată în odaia din față, ea se 
ascundea sub ferestruica ce da in girlidul p. 
țel și asculta discuția celor doi pinâ simțea că 
amețește și-i vine rău. Astfel aflase că «i T - 
era pentru acei „zori noi" atit de des pomer.-t.. 
dar pentru zorii lor, nu ai altora, adică gir.diti 
de ei, urniți de ei, asemănători celor ce trăiau 
in valea lor umbrită de sălcii și răchițL „Cil 
despre cazan, zicea Tați, ăsta ar C fost bun pen
tru bogotanii noștri, Simionii. LaurențiL Petrii 
și Ionii, toți irozii in verde, stind la rind cu ga
mele de război in mină, iar generația tii Ară. 
cum o numea Tați, le va da o apă chioară cu 
mazăre și varză să le numeri și-un boț de mă
măligă din mălai amestecat cu tărițe ; era diet* 
pentru că și ei făcuseră cu alții la fel, numai 
că cei umiliți erau săraci și nu strigau loc.nc 
pe mormintele străbunilor, nici nu procur» 
gloanțe pentru „nepoliticoși". Ea le va pune ct 
mai puțină zeamă chioară, ascultind cum te 
ghiorlăie, mațele, la fel ca ei, uneori, ctod nu 
prea aveau pline în casA Era. qpea ce. 
inters îndărăt in timp, o incinta la netazue; 
„măreții** tairtoși cu cioareci. cămeșe cuantă i 
încrețită și panglică verde peste piept, rit mi
la vedere, cintind dntecele hoardei loc wke. 
de-a lungul și de-a latul satului ; imjlllu ăm 
care inspirau sdrbă și groază, cei care au rtpui 
fintlni in dmpu-tnare și-au otrăvit apa. ta crupe 
sărăntocii ; cei care și-au pus deasupra pun '.x 
conjugal tabloul lui Moța, «dotnj și ideabzi tar. 
viii nd aur. glorie, putere.

Tabloul hii Moța ot»-l văzuse 1 ''i—»*>< tar 
Mami îl văzuse ma: demult ir. rasele ■
Tot Mami ii povestise de moartea „aruataă

tind «fin aripi deasupra cuibului de pe șura ve
cină ; o șură veche, dărăpănată, de care nu se 
mai folosea nimeni. In dosul ei creșteau brusturi 
walți și ciieva tufe de zmeură. Iar in față, 
chiar ta intrare, se Înălțau timid lăstari de fră- 
gar p pruni, acoperind negrul căscat de ușa 
■ceata din bakur«al . Acolo jucau surdu- 
ca penă cădea luna peste sat și-l chemau ma
mele acasA Pe ta sfiridtul iui mai, cind se Încăl
zea. alergau după gindaci, dar nu-i omorau ni- 
ctadatA Erau marocul, un maroniu plăcut, cati
felat îi aveau ochi bltnri, care puteau înduioșa 
P pe en mai cruzi dintre băieți. Vecinul ei 
spunea că nu există răutate printre ei, doar do
rința de-o face pe grozavii in fața celor două 
surori gemene cu neamuri In America. Asta 
pentru că erau mari, prin clasa a patra, ori a 
cmcea p se gfrxteaa ta o plimbare cu mașina 
unchiului dm California, in cazul în care aces
teia i s-ar tace dor de nevasta dinții, iar rela
țiile cu drăgătașeh nepoțele vor rămine pe linia 
de ptrure. Pentru asta se grozăveau băieții 
cmc pe mzzzi cu broaștele, pisicile, gindacii 
mai k copci mai euo. ii povestise -vecinul, 
ea r.-sr* dedt să nu-i bage de seamă. Ar fi 
punct j: favoarea eu o oădăcea băiatul, și 
pătata dată dtxnmaoaretor cu funde in 
asște Bwev «ar» cred că ux ce zboară *• tnâ- 
MBcă. ar pocăitai <*■ America le va duce in 
«mm de-a dreapta TaUte p nu vor roun nld-

~MiahP vecinului era gras si 
pttazw aruncați care încotro 
hara ta an restaurant din 
aducea resturi de mîncare 

su cris»e pord și aveau «lă- 
iub te celălalt. Mami o invi- 
r ae-4 vorbea niciodată ne- 
ta ta sA se puica juca cu 
ta ugruta tar. mai mare, cu

peseta ta niște acindun. ații 
bae raspsratla. Vedea cerut 
tata caras chiar dertt octui 
■suma brutal. Arpad era

■area. _Dă-te te o pom, «ta

state pe taagă n. iar Arpad 
. «a aau. păsărică trăzr. ta. 
I ta pc elita ei. gata ta ia-

ta te

■

B

a.’

fă- 
de 
iar 
nn 

o 
păr,

petre 
stoica

Rugăminte
Iubiți și stimați virtuoși oi iltofonuM 
anunțați in uriașa said de dans 
că in lumea extraterestră a inceput

un lâxboi fratricid 
dar nimeni nu trebuie sd ta sperie nimeni 
noua promoție de sahramari vophleiă la post 
și intrucit vă știu nespus de amabiH 
anunțați totodată și remarcabilul lapf 
că în grădina mea au înflorit castraveții

Pasărea aceea
Deschizind diminoața ferestrele
■ -ați gindit că intr-o bună zi

ar putea să vd xboore in casă 
pasărea aceea vicleană și lingoreasd ființa 
încă nevăzută fiara despre care ta spune

in șoapta 
că există ai adevărat că pindește îndărătul 
comunicatelor de presă !
deschdind dimineața leresueta 
gindrti-ra ta marele la posibilul dezastre 
și de-abia după aceia salutați

nuanțele cașului zilnic

Poemul
O furnică traversind nepăsătoare 
tăișul securii

Aproape o epigramă
După temeinice căutări prin mari biblioteci 
am aflat că de-a lungul timpului in lume 
s-au fabricat opt milioane două sute 

douăzeci și patru de tunuri 
ei și imi spune coțofana ei și

Dincolo 
de această indicație
Cind plecați la vinâtoare de rațe sălbatice 
așezați cu grijă pe fundul valizei 
manualul de gimnastică al profesorului John 
dincolo de această indicație metafizică 
de care trebuie sâ țineți neapărat seama 
nu uitați să vă puneți incâlțăminte de pislă 
pentru ca in clipa asaltului definitiv 

să nu tulburați 
finiștea acestui secol

mai somnoros decit s-ar părea

Theodor Pullady : .Choi pa Sana* (Muzeal cofec! or de orta)

virgil 
mazilescu

tetă *

paner Cau-ata. rata»a. ctarifica MX ceea ce. cu 
taiwa nta i=maae. 1 te părea de necoocrpuc. 
.Asxa. acea, prrnad-o pe boodoeca îmbujo
rata. 1*111 ari cravata, «xa tteapeiul rota mere- 
nm ata nra aceea de soare, năpustită peste 
cur «a mx£ă rane-itatuate, asta mănmcă pbne 
ry.i ș; bea rai ta toc de apă. ^*0rJj2
■rar cheâa eu aerauiie pentru că Ftancxa are 
note aur. n «-» dax cravată—

_Ata Mânca .*“ a must, din nou, glasul In
structoarei. iar fetita a fcmt Înainte, o săgeată 
mică, negnetoasă. ci oca ispititori, de veve- 
rișA
_Nene Ion plinge. zicea, stă dincolo de gardul 
școlii p plinge că Mănuca a făcut pnmul pas 
in viață. dar ati-i va da flori și nici nu va bea 
cu neamurile, pentru că bietul de el n-are de 
unde, caii dindu-i ta întovărășire, iar laptele 
Mindraiei dindu-1 cnptikr ta micul dejun. Nene 
Ion n-are 
listă, zice 
cițiva ani, 
Pai la un
-^Chteian_______

...Asta are cojocel din blană de miel, iar pe 
podele, in dreptul patului are blănițe de iepure, 
să nu strănute cind 
Taică-so a vindut oi 
boiului, iar cind var 
zura de nucul bătrin
T-ni. iar maică-sa va arunca cu apa 
du ni Tatt 
aea-> fertile mi

„Csns xja r __ _

pămint și va fi colectivistul cap de 
Tați, adică numărul unu. Asta peste 
cind oamenii vor vedea ce Înseamnă 
loc. Este vreme și răbdare...
Susana !** —

coboară să se îmbrace, 
și porci toată vremea răz- 
fare colectiva >e va spin
et stă de strajă-n Drtzmu! 

ciocoi tă 
Nene km p activiștii de ta regiune.

■a secta dajitav pe arare oe prieten

te poăd și «el te nana și ca bazele 
pe taataea pe taseta bă* taai asam

$ 9

nisip și pietre 
ne șoptea zidarul

să vă foc eu e casă 
cum nu s-a mai văzut

scinduri și cuie
ne șoptea la ureche zidarul

multi foști Chiaburi, gata să te spintece dacă 
le-ai fi intrat în ogradă cu „probleme obșteșu- 
Ea nu știa ce sînt acelea probleme obștești, dar 11 
auzise pe Tați discutind cu Nenea Ion. un om 
cu vederi largi, profețind „zori noi* pentru sat 
și mîncare „Ia cazan*. Oamenii (cei sărac) ii 
cam luau in ris, nu pentru „zorii noi*, pe care, 
ziceau, ii așteaptă toți pirliții cu palmele cră
pate, cl pentru „zama la cazan", treabă un pos
ti îl de realizat aici, ziceau oamenii, unde se 
mînca pe îndelete și cu fast, de parcă te-ai în
china bucatelor și pămintulm. Cei bogap 
nu numai că-1 luau in ris, zicindu-i „ioc. 
Săracu" dar umblau la chestii mai fine, de 
intimidare, gen „mă, Ionică, mă, auzit-al tu de 
ăla care s-o dus la Maglavid și s-o inters mai 
prost decit plecase ?“ ; treburile de psihologie 
nu se lipeau de „Ion Cazan-, cum îl strigau cei 
cu bodegă sau mureșenii la coasă, și-Btund tre-

muita*. cum il jeleau pantfAeam. pe _ce( care se 
tajcură de gtana tav-t-A. aoa cran s-a bucurat de 
cea pănunleant*, cian șacaa preotul. _Am um- 
pt pselea nerepmte-ee pe mss*. ca ta găini, 
zicea mama, la că ășua sat. cu care
ai crescut de tune. de răo iți pot crăpa țeasta 
cu o sngură mișcare fără să rbpeatră la rece, 
iz vinete cauzei tor crumnat_- „Și acum, 
lubsp tre-ștuu. a continuat popa, legionar ș> el, 
să păstrăm un moment de rvctuegere m memo
ria oelui care ne-a sădit hmuna in suflete, prea
iubitului nostru păjtnr. dispărui înainte de a-și 
fi împlinit minunea * Apos ușa bssencu s-a des
chis p cei alfau in spatele îndureraților adepp* 
au ieșit unul cite unul afară. Puteau respira, a- 
eok> printre morminte, gmdiodu-se la multe rele 
și, mai ales, la cel mai rău dintre toate: războiul.
—dincolo de flecăreala mamei auzea berzele bă-

pr-ate MilRMA Pe te a uda 
a-ar» ca Onor», dar Arpad l>

legendă
■■ras Soarta aduse ps zăpadă 
OHdteaurea așchia asta ta came 
taasi tulbure a tană februarie 
rea vorbă aici vorbă nici vorbă

ne mlorceam dintr-o călătorie obișnuită 
urai Bisam crtera ceasuri da asen 
prin zăpada și prin Iranian talbare 
a lunii februarie nid vorbă

și cind am ajuns la marginea pădurii 
si cind om aprins focul din nou 
le-am simțit răsuflarea ta ceafă 
doi călăreți falnici și Ungă ei umbra

celui de-al treilea (pirpiriul) afimind 
ca o blană rece de ciine ca un stindard 
urme cit se poate de vizibile pe zăpadă 
și lumina tulbure a lunii februarie

ne Qm uitat cu subințeles unii la alții 
am deschis repede cartea cum ai deschide 
fereastra dinspre grădină in zorii zilei 
ciștiguri și pierderi scria acolo negru pe alb 

dar infr-o limbă de care nu ne mai aminteam 
ciștguri și pierderi scria - intr-un timp 

cane da mult timp nu mai era al nostru

Ultima poveste 
pentru Ștefana 
om băut din singele ei și mi s-a părut că e 

bun 
am mincat din carnea ei și mi s-a părut că e 

bună 
dar mă intreb și astăzi cine este ea la urma 

urmei 
și de ce a trebuit sâ beau tocmai din 

singele ei 
și să măninc din carnea ei — și uneori imi 

aduc aminte

„deschideți ușa asta la care bat plîngind”.

obiceiul de a rupe 
hîrtiile destinate 
viitorului
pentru că iși luase obiceiul să rupâ una cite 
una (la intervale nu prea mari) hîrtiile ți felu
ritele chitanțe destinate viitorului - i se 
năzărea dintr-odată că vede strălucirea apu
selor zile deschizindu-se in fața lui ca o rană 
sau ca groapă de obuz in care i-ar fi pierit 
rind pe rind toți prietenii, dacă se intorcea 
noaptea acasă vedea cu jale cum năvălesc 
asinii și boii din vis peste o vegetație arsă — 
numai scrum ți aducere aminte, ți cu toate 
acestea urechile lui in flăcări captau fără în
trerupere semnalul, era unul ți acelați sem
nal : intoarce-te intoarce-te, erau ochii lui in 
flăcări, a pus atunci mina pe o crenguțâ de 
mesteacăn : ți-a luat incetițor rămas bun. o 
crenguță intimplătoare de mesteacăn, apoi 
(înalt ți cu haina pe umeri) nici n-a mai 
așteptat minunea — cînd vîntul i-a trimis prin 
fereastra regală fum de trestie și rămășițe ale 
părului tău, melancolie I a cunoscut fericirea 
deplină și a ajuns la țintă cu mult înaintea 
propriului său sfirșit inecat in lacrimi.

r radio

și
Se la din bibliotecă un clasic al umo

rului, se așează lingă mașina de scris 
și se copiază una (mai multe) schițe : 
sau : se ia din bibliotecă un clasic al 
genului, se așează lingă mașina de 
scris și se copiază ideea (se va schim
ba numele autorului). Așa ne explica 
Dem Rădulescu, într-o emisiune de 
divertisment (sîmbătă, pr. II), că func
ționează o mașină de scris umor. Nu 
de dragul unui paradox am asociat in 
titlul cronicii ideea unui reportaj (vi
neri, pr. II) cu titlul (ideea) emisiunii 
de divertisment Pentru că, in același 
fel, sau aproape în același fel, se poa
te realiza un reportaj : se ia un clasic 
al reportajului, se așează lingă mașina 
de scris, se copiază ideea (structura, 
limbajul) actualizind-o (schimbind 
numele eroilor, al localității), se schim
bă numele autorului.

Lăsînd gluma și trecind la lucruri 
mai pămîntești, trebuie să spun că 
există încă, din păcate, o viziune prea 
rigidă asupra reportajului. Nu știu 
cînd și cum s-a încetățenit formula 
reportajului de birou (reportajul de 
birou e cel care poate incepe așa : ne 
aflăm in acest moment, dragi ascultă
tori, în orașul (uzina, întreprinderea, 
școala etc.) X, stăm de vorbă cu... — 
fără ca măcar un singur indiciu să ne 
conducă spre ideea că reporterul este 
— sau a fost — acolo). Știu însă că el 
funcționează garantat, este un model 
spre care tind toți cei care au la în- 
demină un magnetofon (un carnet de 
însemnări și un creion). Concret : pre- 
zentînd orașul Zalău (și activitatea ti
nerilor din acest oraș) reporterul a 
apelat la o viziune panoramică (un fel 
de orașul văzut de sus) : o arhitectă 
ne-a prezentat — chipurile, de la eta
jul 10 al unui nou bloc — cum arată

<____________________

Orașul 

mașina de sens
ZaliuL Nu aș fi avut nimic de obiec
tat — e chiar frumos și instructiv un 
oraș văzut astfel — dacă măcar o clipă 
mi s-ar fi dat senzația că reporter și 
interlocutor se află acolo, la etajul 10, 
și se incintă de panorama noului Za
lău. Nici un zgomot de fond, nici o 
ezitare, nici cea mai mică emoție n-au 
răzbătut Totul era atit de clar, de lim
pede, de sistematic expus incit și un 
ascultător neavizat ar fi putut să-și 
imagineze foaia de scris de pe care se 
citea (poate chiar intr-un birou, sau in 
fața unei schițe).

S-ar putea să nu fie așa, s-ar putea 
ca reporterul să fi dat peste un in
terlocutor de zile mari. Contează im
presia lăsată : vorbe, vorbe, vorbe. Și 
pentru ca totul să fie așa cum trebuie 
un alt interlocutor a vorbit despre con
tribuția tinerilor. Tot frumos, tot 
curgător. Ceea ce a lipsit a fost o voce 
domoală, poate mai puțin șlefuită si 
dezinvoltă, dar care ar fi spus cum se 
răsfringe principiul in existență. Pen
tru că toate transformările care au 
avut loc (și care au loc) in Zalău s-au 
produs (șl se produc) pentru oameni, 
pentru viață.

Am spus și altă dată că reporterul 
nu trebuie să fie un inventator de rea
lități. Dar nici un contabil al lor. El 
nu trebuie să opereze cu clișee pentru 
a nu crea impresia că realitatea este 
șablonardă. Am ales ca punct de refe
rință reportajul de vineri seara pentru 
că el a fost corect, adunind clișee mai 
vechi sau mai noi, astfel incit poate 
crea și iluzia unui reportaj autentic.

Constantin Stan

plastica^
Coerenta universului

artistic (H)
In ce privește SCULPTURA ') lu

crurile nu stau foarte departe de cele 
afirmate in articolul anterior cu pri
vire la pictură.

Personal, cu foarte mult regret, nu 
pot să am — cu unele excepții — pen
tru sculpturile expuse la sala „Dales" 
cuvintele măgulitoare folosite în alte 
prilejuri. Nu poate fi vorba, desigur, 
de o defecțiune de selecție, ci de o 
anume incapacitate de mobilizare or
ganizatorică a factorilor de resort. Cei 
ce frecventăm atelierele de sculptură, 
cam știm, în linii mari, ce a ieșit re
cent de sub dalta prietenilor și cole
gilor noștri. Afirm, în deplină cunoș
tință de cauză, că multe din lucrările 
de sculptură puteau fi substituite cu 
succes de altele, fără ca echilibrul ex
poziției să aibă de suferit. Căci, se 
vede foarte bine, titlul expoziției con- 
sonează doar in oarecare măsură cu 
universul lucrărilor expuse. Probabil 
că, generoși, organizatorii s-au gindit 
să nu procedeze la o restrîngere artifi
cială a orizontului lucrărilor. Dacă așa 
stau lucrurile, și ar fi bine să fie 
astfel, de ce oare nu s-au mai depus 
unele eforturi și pentru a se asigura 
o participare la nivelul unei expoziții 
de o asemenea anvergură, pe care 
artiști și critici o așteptăm cu interes 
încă de cînd a fost anunțată, adică de 
destul de multă vreme ? Sînt destule 
absențe notorii printre expozanți (lista 
ar fi prea lungă pentru a mai cita) 
ceea ce face ca lucrările prezentate să 
nu ofere o imagine edificatoare asupra 
ansamblului de probleme cu care se 
confruntă actualmente sculptorii noștri 
în întrecerea de a stabili un raport 
viu, organic, durabil, nou — așa cum 
știm că se face cu excelente rezultate 
— cu realitatea. Nu este nevoie, sper, 

să mai demonstrez nimănui că de lu
crări de sculptură de foarte bună fac- 
turA perfect incadrabile intr-o tema
tică riguroasă, nu ducem lipsă, chiar 
dacă multe dintre ele reprezintă doar 
investiții de pasiune și onestitate pro
fesională ale artistului, fără a fi rodul 
unei colaborări stimulatoare și cu alte 
foruri. Cred că pentru organizarea în 
condiții dt mai corespunzătoare a unor 
expoziții de însemnătatea celei despre 
care vorbim, este absolut necesară nu 
doar o jurizare după tipicul consacrat, 
ti stabilirea unei relații active cu 
acel creuzet de forme artistice care 
este atelierul. E drept că acest lucru 
necesită ceva mai multă osteneală.

GRAFICA ’j a fost, socot, mai bine 
reprezentată decit genurile surori. Acea 
adecvare a mijloacelor la exigențele 
tematice, adecvare despre care am 
vorbit In numărul trecut, a fost mult 
mai pregnant vizibilă în lucrările gra
ficienilor. Remarc faptul că o pleiadă 
de tineri talentațl, mulți absolvenți de 
dată recentă ai institutelor de artă, 
aduc o boare de aer proaspăt prin 
fantezia compozițională dublată de o 
suplețe remarcabilă a mijloacelor. Ți
nuta prezentării acestora întărește 
ideea că reflecția serioasă dublată de 
capadtate imaginativă reprezintă ga
ranția reușitei demersului artistic, a 
plasării sale in sfera de interes a unui 
public pentru care arta nu mai este 
de mult doar o temă ci și invenție, 
zbcc liber al inteligenței creatoare, al 
fanteziei umane in genere. Fără aceste 
atribute creația artistică se transformă 
in amatorism.

Grigore Arbore
1—2) Magistralele socialismului. 

Sculptură. Grafică. Sala „Dales", 1978.

Rareori un premiu este mai bineve
nit spre a resuscita interesul pentru o 
carte ieșită din comun, oarecum igno
rată de cronicarul asediat de solicită
rile zilnice ale concertelor (mea culpa). 
Așa, de astă dată, premiul Academiei 
aduce mustrător aminte că n-am con
semnat apariția lucrării lui Alexandru 
Leahu Maeștrii claviaturii (Editura 
Muzicală. 1976). Dar viața cărții reflec
tă oarecum conținutul acestui eseu, prea 
grijuliu cu prețioasa-i încărcătură, pen
tru a nu ignora orice agresivitate pu
blicitari Noblețea substanței conștien
te de sine insăși traversează ambițio
sul proiect, căci se adresează și trium
fă asupra celui mai bătătorit domeniu 
al marii muzici. Cartea lui Alexandru 
Leahu devine — căci muzica de pian 
este considerată simptomatică — o is
torie estetică a muzicii, subiectivă și 
poetică.

Poetică este atitudinea autorului in 
fața domeniului de studiu, mai bine 
zis, poetică este starea ce determină 
inspirația. Dar poezia nu este subiect 
de literaturizare necuvenită, ci mod de 
cunoaștere, sursă de ipoteze îndrăznețe. 
Iar concluziile Încoronează demersul. 
Cine acoperă convingător afirmații ca 
„muzica lui Beethoven este în cel mai 
inalt grad strategică** sau „imnurile 
corale (ale lui Bach n.n.).„ constituie 
modelul viitoarei existențe in plenitu
dine, In cint, In durată** și nu amețește, 
hipnotizat de cuvinte, acela deține o 
splendidă poziție de superioritate și In
ferioritate, In același timp, față de 
obiect

încărcătură
nretioasă•

Aici stă, cred, secretul acestui se
cret : în virtuozitatea foarte naturală 
cu care Alexandru Leahu alternează 
calea deductivă cu cea inductivă. So
lid in pre-concepții, el este liber să 
asculte de sugestiile infinite ale mate
rialului. căci este un intim al muzicii, 
un vizitator de zi cu zi. Departe de 
uscăciunea teoretică, eseul nu urmă
rește doar să-și deconspire metoda — 
așa cum se întîmplă adesea — ci sis
temul de gindire al autorului reiese 
dezinvolt și sincer din alăturarea idei
lor. Textul este transparent, tranzitiv, 
către muzica servită cu devoțiune și 
har. în acest fel, Alexandru Leahu iși 
păstrează permeabilitatea, sensibilita
tea la sugestia nelimitată a sunetului, 
iar cartea devine explorare imagina
tivă a posibilului. Genul eseului se 
vede așadar cum nu se poate mai bine 
acoperit.

Dar meditația, măcar că liberă și 
uitătoare de sine, nu plutește nicicind 
în derivă. Planul arhitectonic este so
lid, muzicologul poate găsi și în expre- 
șii-semnal caracteristica unei școli, a 
unui curent („dominanta teatrală" — 
Beethoven, „dominanta fantastică" — 
romantismul...). Cartea este rodul re
velației după o lungă și cotidiană acu
mulare fără alt obiect expres decit pa 
siunea autorului pentru muzică. Acest 
exercițiu zilnic îi permite lui Alexan
dru Leahu „să dizolve corpul șl să con
geleze spiritul", cum spuneau alchi
miștii.

Costin Cazaban
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FRAGMENTE CRITICE

Zaharia
II.

(Darie) și Uruma, Pădurea nebună se 
ca un roman al tirgului de provin- 
sute de pagini din roman apăruseră, 
în Rădăcinile sint amare (vol. II, 

1—174) și în ele sint concentrate toate 
viitoarei narațiuni.

ădurea nebună (1963) a fost socotită 
de toți cartea cea mai bună, după 
Desculț, a lui Zaharia Stancu. Pînă la 
un punct așa și este. Compoziția mai 
strînsă, stilul mai supravegheat, o ob

servație mai bună a vieții morale dau paginilor 
coerență și substanță. Există și o restrîngere a 
spațiului epic (tîrgul Rușii de Vede îndată după 
primul război mondial) și, fatal, o concentrare 
a evocării. Văzînd mai puține lucruri în des
fășurarea lor orizontală, ochiul vede mai mult, 
în adincime.

Excepting episodul (admirabil) al iubirii din
tre Lenk 
constituie 
cie. Două 
mai întii, 
1958, pag. 
elementele principale ale 
Prozatorul a mai adăugat pe atita și a făcut 
o carte nouă, unitară, mai densă în toate pri
vințele. Insistența în caricatură a dus gîndul 
criticii Ia I. L. Caragiale și la capriciile lui 
Goya (N. Manolescu), alternanța de stiluri a 
făcut să se vorbească de o structură clasică 
,,îmbibată de romantism" (Paul Georgescu), in 
fine, varietatea experiențelor prin care trece 
eroul îndreptățește pe S. Damian să descopere 
în Pădurea nebună proiectul unei inițieri. Ini
țiere în ce? In viață, desigur. Un roman iniția- 
tic Pădurea nebună totuși nu este, lipsind sim
bolurile mari, înscrise într-un scenariu. Cartea 
are ambiții mai modeste și trădează, prin sti
lul ei, o înseninare și a spiritului creator. Ma
teria este, in continuare, dură și asupra ei se 
fixează aceeași privire „poncișă", rea, insă pri
virea nu rămîne imobilă.

Cartea începe cu un refuz („Unchiul Tone se 
uită ponciș la mine"), dindu-ne de la început 
sugestia că Darie, eroul, nu va rămîne nici aici. 
Destinul lui este să peregrineze, cum și spune 
undeva: „Nu pot sta mult intr-un loc. Se pare 
că. sint ursit să nu-mi găsesc niciodată rostul, 
nici astîmpărul. Să umblu mereu prin lume... 
Să umblu... Să umblu...".

Refuzul unchiului Tone de a-l primi pe Da
rie anunță imposibilitatea eroului de a intra și 
de a se fixa în noua așezare. „Cîinoșenia" un
chiului este un semn și, în curind, semnele se 
vor înmulți. Darie întîlnește o lume mucegăită 
și mediocră, un univers ostil, din care se va 
grăbi să fugă. Ca toate celelalte, cartea se în
cheie cu o plecare (spre București), după ce 
se deschisese, ca în romanul realist din secolul 
al XIX-lea, cu momentul pătrunderii eroului pe 
poarta unui tîrg de provincie.

Pădurea nebună este, întîi, un roman de mo
ravuri provinciale. Elementele prozei lui Sa- 
doveanu, Cezar Petrescu și a tuturor nuveliș- 
tilor de la începutul secolului reapar aici, în- 
tr-o transcriere mai crudă, 
chiul Tone este zgircit și își 
Avocatul Olimpiu Chelu s-a 
unui negustor bogat și nu-și 
tatăl, om simplu și bun. Zoie 
sătorită cu forța cu Pândele, amantul mamei 
sale. Domnișoarele Vurtujeanu au rămas nemă- 
ritale, stau toată ziua pe banca din fața casei 
și privesc ulița prăfoasă, așteptind nu se știe 
ce. Dobrică Tunsu, fost ucenic tăbăcar, a ajuns 
patron și bate, la rîndul Iui, pe noii ucenici. 
Instituțiile importante ale tirgului sînt: circiu
ma, cafeneaua, casa de fete și școala. Dare 
trece prin toate. Mediul școlar este de o me
diocritate aberantă. Un profesor, Țimon, tră
iește cu elevele și face politică în stilul eroilor 
caragialești. Un altul, Turtulă, este grosolan și 
prost. El sfătuiește pe Darie, care dă semne 
de vocație literară, „să se facă mai bine că- 
cănar decit scriitor".

Un simbol al locului este „landra de cîlni". 
Ciinii ies mereu in calea lui Darie și. dacă am 
face o statistică, am vedea că proza lui Stanej 
este străbătută de un număr mare de cirdur- 
de ciini infometați și murdari. Iată o singură 
imagine: „Văzui ciinii. Erau o adevărată Iar.-, 
dră. Se băteau intre ei pe rămășițele unui hoit

Viața polifică nu este ignorată și, cum pro
vincia a oferit totdeauna modele de caricatură 
în această privință, Zaharia Stancu îmbogățește 
tipologia tradițională cu citeva desene tene- 
btoase : Stelian Paleacu, Lăpturel etc. Cartea 
nu este prea originală la acest capitol. Nevero
similă este, apoi, in Pădurea nebună, imaginea 
grevei generale din 1920. Este puțin probabil să 
fi existat in tirgul uitat de cimpie o conștiință 
revoluționară atît de vie și posibilitatea unei 
acțiuni de gherilă urbană. Prozatorul forțează

fără poezie. Un- 
alungă neamurile, 
căsătorit cu fiica 
primește în casă 

Popazu a fost că-

loan Alexandru
Urmare din pag. I

beie. Alexandru știe să miște o mediterană de 
spice și ierburi, șuvoaie de vulturi și de clopo
te, fascicole de dorinți, „stele duble in cer", 
mistere primordiale, foamea de lup a iernilor — 
toate revărsîndu-se din roca durerii și a trufiei, 
proiecții și obsesii ale unei vitalități avînd drept 
spadă ideea că e bine să te naști „chiar dacă 
drumul duce nicăieri" Poet pentrt care vintul e 
un depbzit de voci umane, el imploră bucuria 
de a fi fruct pentru Transilvania. Grecia și mai 
ales Germania, atît cît i-ău fost jocuri, i-au fost 
jocuri de luni și de marți și de miercuri. Tran
silvania fiind dintotdeauna jocul lui de sîmbătă 
și de duminică.

...Aici am venit să-mi aud vocea depășindu-mă, 
să sacrific și să fiu sacrificat...
Destinul lui mi se pare viscolit cu ierburi de 

mînie.......Poetul — coroană de spini pe fruntea
generației"... Umilința, zic eu, e un copil pe care 
l-a adoptat cu ochii închiși. Tocmai el, care are 
niște ochi mari, de parcă i-a turnat cineva în 
mijlocul feții două găleți cu lună ! Unii spun că 
o credință nedeslegată de nimeni il duce spre 
epuizare, dar eu știu că odată, peste timp, loan

Stancu

istoria și construiește cu obstinație într-o sche
mă ideologică falsă.

Importante și substanțiale, ca literatură, sînt 
experiențele lui Darie, adolescent acum. Deve
nit școlar, el este primit in familia Arăpaș care 
duce o existență semi-morală. Filipaș, unul 
dintre copii, este ciung, bea zdravăn și frec
ventează bordelurile din oraș. O fată, Despa, 
este rea și terorizează pe Darie, primit în casă 
s-o mediteze. Despa este sedusă de craiul pro
fesor Timon și, in perspectiva de a deveni 
mamă, se omoară. La școală, Darie cunoaște pe 
Valentina Bulgun, slujnică în casa cu fete a 
Aspaziei Harnik. și are cu ea un început de 
idilă, încheiat din cauza nehotăririi eroului. 
Episodul plimbării cu ea în pădure și duplici
tatea fetei in urma încercării de violentare a 
ei de către niște țigani este memorabil. In ge
nere, notațiile epice, atingind această sferă mo
rală, au o mai mare consistență.

Insă momentul epic cel mai puternic în ro
man este acela al morții unchiului Tone. Za
haria Stancu atinge, aici, o coardă gravă și 
mina nu-i tremură. Reintră în scenă și teribila 
bunică de la Cirlomanu care amenință pe mu
ribund cu ciomagul:

Tone! Ce e cu tine, mă băiatule? Te știam 
om în toată firea! Ce-ți veni să te iei după 
vise și. să ne-mpuiezi capul cu ele? Nu ți-e ru
șine obrazului? Pun ciomagul pe tine dacă mai 
spui prostii in fața copiilor! Ce-or să creadă 
copiii de tine dacă te aud vorbind așa? Că ți-ai 
pierdut mințile! Nu e bine să-ți pierzi mințile 
tocmai acum. Dacă e să mori, cel puțin să mori 
cu mințile întregi".

Cînd, totuși, unchiul Tone moare și neamurile 
îl plîng, bunica, împăcată cu fatalitatea, curmă 
cu brutalitate inutila jeluire:

„— Gata! Nu vă mai pișați ochii și nu mai 
zbierați ca niște măgărițe, că mi s-a făcut le
hamite de atita vaiete, iar pe deasupra mi-ați 
mai asurzit și urechile!"

In orășelul muced, cu moravuri proaste, bu
nica de la Cirlomanu reprezintă prin vitalitatea 
ei semnul altei lumi, mai aspre dar mai drepte. 
Nu este singurul in roman. Evenimentele se 
desfășoară in fapt- in umbra unui mare sim
bol: delienaaaL pădurea r-bună, locul mșde al
tădată foiau ir. libertate vtrn'.u‘.c»arele săibaucr 
și boții. La lumina aceste? ezfexeiîe paerduta. 
tirgul pare un mecLocro tumsear.

In același ie: trebuie jă curm si eprfcOrf 
Uruma: o povește de dragoste pesxecuiâ ard 
..pădure nebună* — ștepa Data uo< «ni «•«te m- 
timplările par încă semnele desunuha. Âsvf-rl 
judecă Uruma. fiica tătarului Selim Resit, ve
nirea lui Darie la Sorg. L-ar n adus mare», in 
intimpinarea visului ei, deși Dane este oen de 
cimp, șchiop și ajunge la Sorg minat de foa
mete. Povestirea, in sine, este bine construita 
și are acel aer superb romantic pe care II șum 
din literatura secolului trecut. Exotismul este 
în nota Chateaubriand și a tuturor prozatorilor 
lirici de după eL Uruma are fața de culoarea

Alexandru va fi el însuși crez, adică acel mă
nunchi de săgeți pe care-1 scoate soarele dm o- 
ceane și mări ca să străpungă vieți. înclinații, 
încordări, judecăți și execuții și apot să redeș
tepte speranța.

Pe cimp să prășim vița 
ne-am dus toți trei din casa fără nume.
Unul și unul, tineri lovind cu timpla-a grindă 
și călciiul in moarte
cu dinții albi hrăniți in piatră și zăpadă 
și risul plin de golfuri odihnitoare.
în zori ieșeam pe-o poartă cenușie 
spre negurile lumii.
impinși din spate de coama unui zeu blajin

cind apăru in zarea lunii 
profilul unui leu flămind, 
ochirăm toți 
cu armele de spaimă, 
nimerind din plin 
unul in capul celuilalt-

Iarba pe care-aș pune-o să ardă pe altarul 
poeziei lui loan Alexandru e un trifoi de aur. 

lunii și conduce nebunește herghelia de cai că
lărind pe armăsarul Hasan. Simțurile ei sint 
sălbatice și morala se întemeiază pe libertatea 
lor. Iubește viforos pe Lenk (Darie), iar cînd 
„ciinele necredincios" dă semne că vrea să ple
ce, Uruma înfige furca în pintecele armăsaru
lui Hasan. „Transfer" de obiect erotic ce cade 
sub incidența psihanalizei.

Mediile balcanice, pestrițe, atrag în chip spe
cial pe Zaharia Stancu și, după ce vorbește in 
mai multe rinduri de turci, greci, bulgari, el în
fățișează in Pădurea nebună scene din viața 
tătarilor și a găgăuților din Dobrogea. Băieții 
ajunși la pubertate sint supuși unei operații di
ficile (tăierea cu „trestia"), după care ei se pot 
socoti bărbați. Intr-un sat de găgăuțl, un preot, 
Tripon, fost ocnaș, bea de stinge și pune la cale 
furtul turmelor. Femeile, bolnave de sifilis, 
n-au rușine și trag de minecă pe cine întîlnesc 
in cale. In Florile pămintului, Stancu prezen
tase viața erotică a unei șatre, in Șatra (1968) 
descrie mai documentat (pe 600 pagini) exodul 
și destrămarea unui trib de țigani nomazi in 
timpul războiului. .Ochiul prozatorului nu caută 
atît detaliul etnografic, cit violența pasiunilor. 
Pădurea nebună are mai multă „psihologie" 
(chiar dacă psihologia este elementară) decit alte 
cărți, iar tipologia ei este mai bine fixată pe 
pinza epocii.

★
Biografia lui Darie continuă în Rădăcinile 

sint amare un ciclu epic ambițios din care pro
zatorul n-a publicat decit primele cinci tomuri 
(1958—1959). Ideea de a face o cronică a vea
cului XX se vede limpede. Cronica începe, aici, 
dinspre prezent (1946) spre trecut (primul răz
boi mondial). Zaharia Stancu nu mai respectă 
nici o tematică epică. Formula memorialistică 
(folosită intii in Zile de lagăr) îngăduie totui: 
cronică politică, pamflet, poem, invenție epică, 
jurnal in interiorul altui jurnal etc. Istoria este 
amestecată cu ficțiunea, narațiunea este siste
matic ..spartă" pentru a face loc unui șir de 
paranteze. Nu există in Rădăcinile sint amare 
o cronologie obiectivă a evenimentelor. Un epi
sod se petrece in 1946. cel următor în 1922. Exis
tă o cronologie a memoriei, cu salturi uriașe, 
suspansuri, reveniri, repetiții, totul intr-un ritm 
nebunesc și haotic. Romanul este, evident, un 
eșec, dar el trebuie analizat ca documentul unei 
curioase rătăciri scriitoricești.

Cartea începe la Omida, unde, bâtrîn și bol
nav, Darie — naratorul (zis și Scaurus, Cioacă, 
Gicu, Lenk, Puiu. Gălbejitul, Dințosul, Gae, Mo- 
gilea) revede lumea din Desculț ce se pregă
tește să moară. O anticipare a tulburătorului 
prohod din Ce mult te-am iubit. De aici, ac
țiunea se mută in sudul Moldovei, la Teliu, 
unde naratorul, candidat democrat, ajunge în 
vederea propagandei electorale. Urmează cro
nica luptelor politice din primii ani de după 
cel de al doilea război mondial, însă cronica, 
superficială, împovărată de toate clișeele pro
zei din epocă, nu se reține. Coboară spre rădă
cini și rădăcinile duc la Satu Mare, la Palatul 
Regal, în cafenelele bucureștene din deceniile 
interbelice, in satul tătărăsc Sorg din Dobrogea 
etc. Romanul devine un polip uriaș, întins pe 
2 100 pagini și cu aproximativ 500 personaje (la 
sfîrșitul volumului al IV-lea există un glosar 
unde sînt citate eam atitea nume). O acțiune 
vastă, faraonică de asumare a istoriei, din pă
cate fără interes literar in cea mai mare parte, 
de o inautenticitate estetică cum rareori s-a 
putut vedea in opera unui scriitor important.

Dar, lâsind judecata critică de-o parte, să ve
dem planul acestei costisitoare construcții. Exis
tă mai multe fire (și. deci, mai multe posibile 
romane) in acest labirint. O cronică, intii, a eve
nimentelor din 1916. O cronică, apoi, teribilă a 
detențiunii lui Licu Oroș și a grupului de co
muniști de la Satu Mare. Urmează fragmente 
din „jurnalul secret" al lui Darie, completat cu 
o vastă cronică a vieții politice și culturale în
tre 1920—1940. Paralel cu acestea, se desfășoară 
un roman al Rafirei. țăranca dirză din Condo
rul Maramureșului, plecată la Satu Mare și 
București in căutarea fiului arestat, Licu Oroș. 
Curiozitatea față de toate acestea este, ested- 
cețte, minimă.

Mai interesant este ta Rădăcinile stat amare 
romanul senzațxx-ju a! morții Tiei Cudalbii. 
Faptele »e leagă axi mai bine, dincolo de ro
manul poL.ist se un roman de mora-
\-yr-, un foarte f.-—r interesant- Romanul
-■ este tacî»-iat fbsheuI actriței Cudattxj - j 
case cusoacui. Brortaru! ASon Drugan «ie «"- 

ît <m «ac «■ nruaiă a camar-.: •„ rega> ‘ 
. Za&ana fitxsen «knxxte»te că '-ă

c«Mtru:HCă o u-.trlgâ ș» t-o coedxă saiuiăeă- 
tzr t-=C- Be-_ne=i st •> perwea; cu

-i r-ac precisă: arhivarul Eulampte. rc- 
iectianar oe documente compromițătoare nur..? 
rpecvlaavă St bun poibo>>ț. Nici această par? 
un «te acsutâ de sincerități absurde (minis
trul justiției mărturiseșie public că rolul lui 
«se să scuipatul regal!), neverosimile și
nejuss^caie ta nici un chip.

Eagen Simion

/

Spiru Chinblâ ; 
„Construcții poctucr**

Maturitatea 
tinerilor poeți

Urmare din numărul trecut

Nu pe de-a-ntregul însă. Putem astfel vedea și 
metalul ei strălucitor (recte, eleganța formală 
a imagisticii și ritmicii) dar, in același timp, 
poezia poate să respire (așadar, viziunii i se 
dă posibilitatea de afirmare) : „Dimineața gă
sești orașul ca o mare de singe / Inundat de în
fricoșați trandafiri / Sălbatici, ca inimile unor 
păsări polare / Orașul gifîie de atita miresme / 
Trage aer in piept și se scufundă in soare". Deși 
gustul decorativului s-ar zice că predomină, a- 
ceasta nu este decit o aparență. Barochismul me
taforelor e prea ostentativ pentru ca tot ansam
blul să fie doar „baroc". Orașul comparat cu o 
mare de singe, trandafirii sălbatici, echivalați cu 
inimile unor păsări polare care inundă cetatea 
aidoma unui curent glacial, puternic și aneanti- 
zant, sufocarea „eroului" poemului, care gifîie 
ca într-o teribilă agonie și preferă o sinucidere 
sui-generis pentru a scurta chinul, toate acestea 
permit — dincolo de o „decodificare" (altmin
teri foarte lesnicioasă) a literei poemului, — se
sizarea unei substanțe lirice reale, in direcția 
unei foarte vagi, și tocmai de aceea, profunde 
sugestii apocaliptice. Cadrul preferat al lui M. F. 
Șandru continuă a fi al spațiului citadin dar în 
„Melancolia" el este mai mult ca orjcînd, doar 
un cadru, un pretext pentru relevarea unei dis
poziții și desfășurarea unei viziuni. Deși poemul 
e „burdușit" de elemente ale respectivului decor 
ele nu sint decit accesorii, pentru a sugera o 
dimensiune tragică a unei mișcări neistovite, 
aiuritor-carnavalești, ca in „Orașule" de pildă : 
„Cum zvîcnești noaptea cu mii de canale / Rit
mul tău nebunesc / Cum razi trenurile pe burta 
ta de pămint / Cum îți dai tramvaiele peste 
cap, / Cum împingi copacii în soare, cum ucizi 
străzile / Care nu mai încap, / Cum naști copiii 
și-i împingi în lumină" etc. Alteori, diafanitatea 
imaginii nu împinge poezia spre calofilie ci, din 
contra, prin ea se punctează, tăios ca o lamă, o 
percepție dureroasă : „E liniște ca la-nceputul 
lumii / Și aerul încet borborosește / Stringînd 
în tine fringhii lungi de sînge / Pui mina strea
șină la ochi și vezi / Orașul alb cum lunecă in 
sine / Și ești ușor și blind ca o meninge".

Primejdia, neevitată, a poeziei lui M. F. Șan
dru este dată de alunecarea în prozaism, lene
via curgerii versurilor avînd un efect pare-se 
de contaminare asupra inspirației poetului în
suși : „Ce trage-ncet in fața noastră Cortina vie
ții viitoare / Toate schimbate sînt, un cintec ne 
mai răsună-n ureche / Se înserează peste mare 
și peste lumea viitoare / Cercetătoare suferindă 
a universului rămii / Ninge incet peste orașul 
fără lumini și pustiu / Numai prin tine amin
tirea mai are gustul cel dinții / O. lucruri ale 
amintirii, azi împotriva voastră scriu".

S-a glosat uneori excesiv despre livrescul for
mulei lirice, abordate de tineri poeți. In subtext 
atare constatare conținea reproșul absenței unei 
inspirații proprii, puternice, a autorilor in cauză. 
Inspirația proprie se poate manifesta insă foarte 
bine prin filiera livrescă inseși.

O voce lirică deopotrivă originală ți cultivată 
mai bine zis originală prin asimilarea din pro
prie perspectivă a unor influențe livrești de 
sorginte diversă, este aceea a lui Horia Băd<«cu. 
Poetul este in fond un romantic necenzurat cu 
aplecarea spre dureroasa voluptate de a da pro
porții cosmice suferinței eului liric. Marile 
Eleusii" (1971) ți -Nevăzutele Urs»— (19751 erau 
două cărți ta care ecourile "ăl.” L Barbu. Ar- 
ghezi dar mai cu seam#' Eminc-seu) nu astupau 
timbrul personal cu dîmputrivi. revelă
rii lui pregnante Strv**'--ral. Horia R. e
un wertherisn. străin rte orice ar putea taserona 
pure-re in surdina. rtxare a ck»._-.ului
interior. Acesta nn este toewrerat ta nici u» fel 
de retorte, fiind tasat hber să țișnească. aido
ma unui șuvoi mteorue. Fără doruție. ia molul 
ia care erupe lava, ca să spun așa. se remarcă 
o ar. urne abmtate core. trees ei. t. merge pisâ Ia 
virtuozitate. Dar aceasta e menținută la o tem
peratură incandescenta. r..d^-ri3. la una a de- 
.■ rari-.-.smului grațios. S-ar ace insă că fiecare 
pr-rt a! acestei generații piăt.-jte mAcer ptmtr-o 

tr-.tct mar-je-et tcera ce la urma urmei nu 
• i tc -_cr-.jertter. la KSefuta Stăneacu. «te ptr- 
e- acest mbuț tind muls cm. Kfcsar.tial). In 
cr- a ce-1 prrvețte pe Bona Bteteaeis relativa 
«c iz-re e eprezr: aîă de „Cintece de viscol" 
(I?76). Ceie mai multe versuri par o reverberație 
palidă a muzicii sfișietor-invăluitShre din 
plachetele anterioare. Cu ..Anonimus" (Ed. Da
cia, 1977) H. Bădescu se vădește a fi — și am 
da o probă de prudență învecinată cu meschină
ria și opacitatea dacă nu am recunoaște-o — un 
mare poet. De data aceasta sugestiile nu apar
țin unor surse culte ci folclorului. «Meritul lui 
Horia Bădescu — scrie Petru Poantă intr-o in
teresantă postfață — este de a-i dezvălui rafina
mentele (poeziei populare n.n.) prin „exagerare", 
fără a-i modifica sensibilitatea». Acest merit 
este totuși mult mai mare și e de găsit în altă 
direcție, poetul nelimitindu-se doar să „prelu
creze" inspirat și inteligent motive folclorice. De 
fapt artistul schimbind mijloacele și registrul — 
schimbare, in ultimă instanță, formală — se arată 
mai mult decit oricînd a rămîne el însuși. O li
rică puternică e de neconceput In afara unei vi
ziuni unitare. Horia Bădescu rămîne un roman
tic dezlănțuit și se poate afirma fără teama de 
a greși, că poezia folclorică servește in cazul de 
față evidențierii notei sale acut personale. 
H. Bădescu e un monocord, nu însă și un mono
ton. Valoarea lui ..Anonimus" stă în „trădarea" 
sublimă a sensibilității folclorice, ceea ce nu în
seamnă aici denaturare, ci atitudine creatoare. 
Mijloacele folosite sint comune acesteia (ritm, 
rimă, tropi, motive etc) viziunea cu totul alta 
insă. Cum era de așteptat, acea măsură, acea 
perspectivă echilibrată, împăcată cu sine, cu lu
mea. a artistului popular e abandonată, poetul 
nostru dind glas „plînsului fără de sfirșit" care 
il caracterizează. In primul rînd, lirica erotică își 
pierde seninătatea și tonul delicat (duios, mai 
bine zis) din folclor și capătă un accent paro
xistic și sumbru, ca o veritabilă expresie a ne- 

Radioreceptorul portabil —

domolirii. Aleanul pasional este atît de nestă
vilit incit se îneacă, ca orice sete fără sațiu, 
într-o undă tragică : „Spune-mi mersul cum 
ți-1 duci / spune-mi trupul unde-1 culci / să-l 
umbresc cu genele / cînd bat noaptea stelele !" ; 
„de ți-aș pierde sufletul / rupă-și apa umbletul!"; 
„duce-m-oi cu frunzele / să mă-nchegi cu bu
zele" ; „Cînd se lasă noaptea mare / fă-ți mijlo
cul luminare / să-nlumine peste mine / să-mi 
treacă de dor de tine !“. Consecvent cu sine, 
poetul nu privește moartea dintr-o perspectivă 
mioritică, durerea nu cunoaște anestezicul dat de 
conștiința înțeleaptă a integrării în circuitul fi
rii, ci produce un vaier neconsolabil. Dispariția 
ființei iubite e totală și definitivă, natura nu mai 
are rolul de proteguire prin asimilare in ea în
săși a celui plecat dintre cei vii, ci unul de devo
rare nemiloasă a acestuia fiindcă noaptea l-a 
acoperit / stelele l-au cotropit / drumurile l-au 
avut / vinturile l-au pierdut". Prin repetiții cu 
un efect de legănare sublim-furioasă ce suge
rează zadarnica opoziție in fața implacabilului 
intr-o superbă poezie se dă sugestia unui hohot 
disperat prelungit la infinit... „Pe ceață, pe cea
ță / pe loc de verdeață, / pe umeri, pe brață // 
Fe vinturi, pe vinturi... / pe rinduri, pe rinduri. 
„. / pe ginduri, pe ginduri...

Nu se poate spune, desigur, că volumele din 
ultima etapă ale poeților reprezentativi anăruți în 
literatură la începutul acestui deceniu sînt toate, 
fără exceDție. probe ale unei evoluții îmbucu
rătoare. Spiritul de obiectivitate obligă la recu
noașterea unor curbe descendente atunci cînd e- 
xistă. Iată un exemplu: de la nrimul volum („A- 
peiron" 1971) poezia lui Dinu Flămând s-a degra
dat treptat, sper că nu și ireversibil. Un simț mu
zical desăvirșit, crearea unei atmosfere diafane 
de o dulce fluiditate, o frumusețe a imaginii ce 
se ține minte, toate acestea permiteau să se nu- , 
trească puternice speranțe in talentul tînărului 
poet. Speranțe insă pe care acesta s-a precipitat 
să le contrazică ulterior sistematic. Tonul delicat, 
singurul generator in cazul său de lirism, a fost 
părăsit începind de la ..Poezii" (1975) în favoarea 
unui brutal „brechtian". Rezultatul nu este, vai, 
cel scontat — o poezie aspră și viguroasă prin 
nuditatea confesiunii — ci una minată de pro
zaism. Găsim atitudinea, să mă ierte autorul, 
unui premiant rușinat de propriile calități, toc-

Spiru Vergulescu : „Suceava*
(Din expoziția „Magistralele socialismului")

mai de aceea grăbit să adopte o postură nepo
trivită. Ultima carte (..Altoiuri", Ed. „Cartea 
Românească", 1976) marchează „triumful" acestei 
tendințe puțin inspirate, Renunțind la ceea ce 
dădea farmec și parfum versurilor sale, poetul 
iși compune o poză a ironiei amare, cam „vocife
rantă". Grimasa gonește lirismul la Dinu Flă
mând : „Ne puneam mari speranțe în plugul cu 
„antetrupiță" / ne puneam mari nădejdi intr-o 
brazdă adincă / și in culturi cu viermi de mătase 
și-n artele / scoase din stincă". Inevitabil se 
ajunge la ..reflecții" la fel de puțin impresionante 
sub raportul profunzimii cugetării ca și a! plas
ticității expresiei : „Și cit de utopică sfiiciunea 
/ răului scos la lumină (violență / sfiioasă !) și 
cit de omenească, de zi cu zi / și egală cu sine 
puternică nepăsarea și energia vieții dâruin- 
du-i-se“.

Filonul adevărat al creației lui Dinu Flămând 
era de găsit în altă parte și nădejdea criticului, 
mai anemică acum ca altădată, este că va reveni 
la el. Cîteodată, prea arare, vorba lui Eminescu, 
căruia i se dedică în „Altoiuri" o neinspirată 
poezie, autorul își regăsește „vocea" care 
este a unui senzual cu finețe : „Trec fete pe 
stradă / și una din ele deschide cișmeaua / iar 
gîtul ei cald se intinde / sub sabia apei". E drept 
că aceste frumoase versuri erau precedate de 
altele de acest tip : „Deschizi o fereastră spre 
stele de ceară ■/ și intră miros de la fabrica de 
săpun / ești mai rău, ești mai bun ! / Nu vei 
ști/ prea curind /, este cert, însă, lumea se 
spală !“.

Oricum, „Anonimus" și „Proprietarul de 
poduri" sînt cărți remarcabile în sensul deplin 
al cuvîntului, care demonstrează maturitatea unei 
generații de poeți, numiți cu o perseverență care 
a început să semene cu obstinația, tineri. Și nu 
intîmplător aceste cărți ale lor, cele mai bune 
din cite au publicat pînă acum, dealtfel se și 
completează una pe alta" : cea de-a doua respiră 
prin fiecare vers aerul actualității, iar prima 
demonstrează cît de actuală este tradiția perfect 
asimilată.

Victor Atanasiu

Efervescența peisajului liric
Urmare din pag. I

litatea ultragiată în impactul cu realul naște 
regretul după paradisul pierdut al copilăriei, 
evocat în imagini ale transparenței și fragili
tății. Nostalgia purității se rezolvă in „Umbria" 
sau „cimpiile magnetice", teritorii imaginare, 
transcendente, în care se săvirșește comuniunea 
între cuvint și existență. Valoarea acestei poezii 
eterice nu trebuie căutată (firesc) în forța vi
ziunii sau în tensiunea confruntării obsesiilor. 
Ea stă în rafinamentul stilizării care imprimă 
frumusețe picturală metaforei și în capacitatea 
comunicării sentimentului tonifiant al încrederii 
în cultură.

O poezie dură, mereu tensionată, ofensivă și 
sarcastică, refuzind cu obstinație deliberată pri
vilegiul „stării de grație", scrie Angela Mari
nescu, mai cu seamă în ultimul său volum, inti
tulat Poeme albe. Senzualismul frenetic al pri
melor cărți se păstrează și aici, dar fără adjec
tiv, accentul emfatic trecînd acum pe definirea 
unei atitudini existențiale, în dezacord cu ipos
tazele trucate ale vieții. Am fi tentați, dacă 
n-am ști că poezia este de un singur fel — să 
spunem că ne aflăm în fața unei lirici „bărbă
tești", într-atît de decis înfruntă poeta lumea, 
încercînd să o transforme după un model inte
rior. Pentru a-l explica, poeta se supune unei 
necruțătoare autoscopii, avind ca rezultat o poe
zie confesivă pină la tragism, implicată în exis
tenta cu care tinde să se identifice.

Implicarea este dimensiunea dominantă și în

poezia lui Mircea Dinescu. din volumul Proprie
tarul de poduri. Construcțiile in imaginar nu-i 
spun nimic poetului, senzitiv cu porii dilatați, 
gata să surprindă pulsul prezentului, pe al cărui 
sol stă bine înfipt cu toate rădăcinile ființei sale. 
Pieziș ca o „pată de ulei pe geamurile inalte / 
pe viața voastră scrobită zilnic", asumindu-și 
orgolios adevărul că „meseria poe’ului e la fel 
de rentabilă ca o vinâtoare de bizoni / adică rozi 
ciolane de fluturi". Dinescu clamează deviza ce-i 
definește crezul etic și poetic : ..cind eu nu tac 
tu miine n-ai nici un drept să taci". In virtutea 
acestui crez versurile se îndreaptă împotriva 
războiului, a poluării de orice fel, a societății de 
consum, împotriva a tot ce amenință și degra
dează substanța autentic umană. Exuberanței 
juvenile din Invocație nimănui (1971) și melan
coliei ușor afectate din Elegii de cind eram mai 
tinăr (1973) li se adaugă acum gravitatea res
ponsabilă a poeziei politice. Intrat în arena so
cială, Mircea Dinescu își spune cu mijloacele 
poeziei răspicat cuvîntul.

Fără îndoială că la cele citeva formule poetice 
pe care am încercat să le aproximăm în rin- 
durile de mai sus, se pot adăuga încă multe al
tele, cu același drept la existență și cu șanse 
egale sau mai mari de supraviețuire in Repu
blica Literelor. Cu atit mai bine ! Pentru că 
diversitatea experiențelor și cota valorică înaltă 
a rezultatelor sint tocmai semnele unui climat 
efervescent de creație, premisă importantă pen
tru accesul la universalitate al poeziei tinere 
românești.

util în toate împrejurările
Acasă, in vacanță, în excursie, aparatele de 

radio sînt deosebit de utile și practice. De aceea, 
radioreceptorul portabil poate fi un cadou mi
nunat pentru cei dragi dv. Magazinele și ra
ioanele specializate ale COMERȚULUI DE
STAT, vă invită să alegeți aparatul dorit, pre-
zentindu-vă următoarele aparate de 
tabile :

radio por-

CORA (1 L. U.) prețul 345 lei

APOLLO (1 L. U.) 99 345 99

PESCĂRUȘ (2 L. U.) 99 450 99

ALFA (2 L. U.) 99 540 99

COSMOS (3 L. U.) 99 645 99

GLORIA (4 L. U.) 99 1 450 99

PREDEAL-auto (3 L. U.) 99 1 000 99

Principalele caracteristici tehnice ale apara
telor de radio portabile sint : sensibilitate, se
lectivitate, claritate a sunetului care asigură o 
audiție perfectă. Toate aparatele de radio se 
pot cumpăra și cu plata in 18 rate lunare, cu un 
aconto de numai 20%, conform dispozițiilor in 
vigoare.



atelier literar
l posta redacției ]

GAVRILA MOLDAN : De
ocamdată, e mai mult o joacă 
teribilistă, cu prea multe artifi
cii, cu un umor cam îndoielnic, 
forțat, care sacrifică prea des 
ideea sau vibrația de dragul 
unei poante anecdotice (adesea 
ieftine). Să sperăm că data 
viitoare vor precumpăni sem
nele bune și promisiunile (care 
nu lipsesc cu totul nici acum).

NICOLAE STAN : încercare 
stingace, rudimentară. Vă lip
sește pregătirea (cultura) nece
sară pentru o asemenea lucrare.

I. TATAR : „Drum" nu aduce 
nimic nou față de cele discutate 
anterior. „Cînd și cînd" e foarte 
încîlcită, confuză, cu multe a- 
luzii la lucruri necunoscute citi
torului. E evident — aveți drep
tate — că sfaturile și sugestiile, 
chiar cînd sint acceptate, ope
rează greu, lent, in timp.

P. CEAFA : Lucruri intere
sante, de virtuozitate formală și 
indiscutabil rafinament, sub zo
die barbiană (ușor desuete, cum
va, cu un aer de „arheologie" li
terară). In revista la care vă 
referiți, poate și-ar găsi un loc... 
(Dar, pină una-alta, poate vă 
veți pune condeiul, inteligent și 
abil, și la alte Încercări, mai 
puțin specioase...).

D. FRUNZA s Foarte bune 
semne (în toate cele patru pa
gini) ale unui viitor traseu lite
rar, despre care, fără îndoială, 
vom mai avea prilejul să vor
bim. Reveniți.

C. T. GRIGORE î Parcă e 
ceva mai bine acum, mai ales 
în paginile unde cuvintul e mai 
supraveghiat, sensurile mai lim
pezi, alunecările in zona deli
rului verbal și a metaforismului 
extravagant, incoerent, mai pu
ține. („Chemare", „Sărbătoare").

MONA DAMIAN t Multe lu
cruri slabe, însăilate, superfi

ciale, de anecdotică prozaică, 
simplistă, naivă (gen „Eroare", 
„Necesitate", „Rețeta fericirii", 
etc.). Ceva mai bine în „Azi am 
observat" și, oarecum, „Nu".

LOUIS DE FOU : Versurile 
sint slabe, fără speranță. Ceva 
mai bună. proza, deși scrisă 
încă destul de neglijent, stin- 
gaci.

D. CERNESCU : Schimbări în 
tonalitate (bune), idei interesan
te (..zahărul de pe lucruri"), dar 
rezultatele nu ajung încă la ro
tunjimea și expresivitatea ne
cesare.

FR. GHEORGHICEANU : Nu 
tonul belicos al scrisorii, soma
țiile ultimative și „argumentele" 
ei (în general, puerile) ne pot 
convinge să vă publicăm, ci nu
mai calitatea textelor trimise 
(precum vedeți, sîntem și noi 
adeptul calității ! — de unde ați 
dedus, de altfel,' că v-am cerut 
„cantitate de poezii" ?). Versu
rile, inegale, nu sint incă sufi
cient de concludente, deși nu 
lipsesc semnele unor aptitudini 
lirice. Unele pagini cuprind ele
mente promițătoare (ca ..Noi-, 
de pildă, care, însă, se termină 
într-un vag „spălăcit", sau „Re
sorbție", „Romanță", „El nu 
părea decît" — cea mai bună). 
Altele sint, în schimb, surprin
zător de firave, inconsistente, 
stingace („Joc". „Alter ego*. 
„Pentru voi prieteni". „Altarul-, 
etcș^. Publicarea intervine, de- 
obicei. numai atunci cind se 
ivește încredințarea că ne aflăm 
in fața unei vocații lirice de 
reale perspective (altminteri, e- 
xistă riscul de a amăgi și de
ruta oamenii, de a spori, in 
chip iresponsabil, numărul — și 
așa foarte mare — al veleitari
lor care zgilțiie fără șanse ușile 
redacțiilor și editurilor !.„).

Aben. Veronica Filip, Crisli 
Paturile : Sint unele semne ;

merită să insistați. Maria Botez. 
Mihail I. Vlad, C. Lungu, Ho
rită Savu, M. Scinteianu. Mir
cea Manolescu, Com an Anton. 
Dumitru Maxim, Lia Veritalia, 
Agneza Gross, G. Papp. Const. 
Cotea, (pe viitor, texte dactilo
grafiate), Ștefan Neaga. Nicolae 
Benea, M. Lupn-Oancea. A. 
Caue, (ceva, în ..Cadou-). Petru 
Abrudean, M. Cura. Dan Bo- 
rode, Victor Ara. L Craiovan, 
loan Șmid : Nimic nou 1

Leonid Iacob, Janet Nkă. Ga
briel Dorobanțu, Costacbe Diaeo- 
nescu. Al. Vizireanu-Pavel. A. 
P Pan, Nicolae Dobre. Vasile 
Neagu, Luigi Dimitrios. Coast 
J ecu, Ilie Bitea, Emma Dorian. 
V. si G. Dănciulesra (ceva man 
bine, G.), Dumitra Butoi. Ionel 
lubiș, Vasile Rotam, ion Hut 
Paul Combiesra. X. Trandafir. 
D. D. Tone. Gh. Clocea. Victor 
Deleanu, Mircea M.. I ZZ3. Genei 
Rosoia, X. Bancerinr, X. Dobra. 
Ilie Gh. Ion, R- Petraăr ro-Steț. 
M. AL Avrămiră, Contrau 'Tad. 
8. Ionesco. Gabriel Cotea. No
tația X lentă. Gh. Bas s. = 
„Argument-). M. B. lo-.i. ■_= 
„De-a ie copiilor-). Bodnra Bo
gan. Adi Engrain. Gh. Deonnra. 
Dan Mina. Graaet SMâa.u. X.

Vainta. X. Orara. Ioane Aatoa. 
Gh. Gh. Hderaro. Marin Ifr^n. 
Valrantaa Tea a. Adi Sarda. 
Ana Florid n. A. Gyons. Aorsra 
Bnrtara. Ana 'tarta Dam '.— ■a. 
ir. . Cumoeu-) IrearMi L De- 
taheiest. Lenea Sara. Loara». 
Grigere Joran. G. V.-P1 nbei a. 
C Letter. Adrian filter loin 
Gră» ion f~ i ir- O. F. Bra
sov. Alena Menu. loo lora An- 
leoaeta Draradio leori Spran. 
Andrei Breaz. Ila IMarara Be
nins F Trim. Vah Caraoana. 
loan Viraaa. Vtetarta COedrnr^. 
Livta Poraara : laeere*.-. <te si
vei mode:--

Geo Damilmcn

Acuarelă
Linia orizontului se depărtează pină 
la topirea in galben auriu 
razele soarelui se izbesc de lucruri 
sunetele urcă
in cercuri concentrice spre cer 
satul ca o plită înroșită 
foco acoperișurile coselor să tremure 
deasupra ,
albi porumbei se poleiesc in bronz 
otita risipă de lumină fiind 
că poți desena 
umbra sufletului aplecată 
asuora trupului 
co o pată ..

G. M. BUCOVICIOR

Amieze
Amiezele lumii 
inaomonita. înalte, solemne 
cu soarele ca un ban in palma cerșetorului 
cu terestra roose ole rivnitelor scaune
ai setea oe patere 
ai foamea de putere 
cu mâinile raci ale deznădejdii pe ochii pini 

de porte

Aaiezeta luam
pe dosoatura nepăsctocre a risuhn 
pe lacrima închiriată cu ziua ca o spătocaraato 
pe rutele murdore ale zilei de ieri 
pe rnuzsco furioasă a amenințări Iar 
pe ntrfîrpteta vânzări și cumpărări de ca “ta

An—era io hrae
in trenurile poștale ale vorbelor de a « 
in corataa incendiată a itaiudiăzzvtarTr 

câ.to 
m toata rănJe prea curind «ndecate

Micim
Maraeta e se eoooc tfaton
«S -taprrw de rădăcini ie pomint ;

• poa-to riataui <Bn euvird
co pe - - cătău de-a mcerao osinda ;

N-ara flore dor leagă rod
«-ecearco - ceea ce nu va deieni 
v-ooorac - să fie podura.

FRANQSKO KACS5

din
lirica vietnameză

CHE IAN V1EN
Serenada
Pleci, și seara pleacă o dată cu tino, 
păsările zboară din grădini.

Te întorci, șl zorile reapar cu tine, 
florile iți desfac petalele.

Ești aici, soarele strălucește, 
cerul albastru ii ațiță focul.

Dragostea ta, e-o puzderie de stele, 
o mie de grăunțe de aur.

Păsările care se duc 
nu iau cu ele lumina,

I
Te iubesc... Bobocii cei dulci 
reinvie in dimineață.

Dacă soarele m-ar părăsi, 
m-aș închina stelelor,

Revărsare de fericire 
aur străluminind deasupra mea.

Te vei întoarce miine, 
vei fi numai flori-

IE BANB
Fintina satului
Fintino ta, iubito, e kt marginea satului, 
în umbra reavănă a cocotierilot parfumați. 
Te duci după apă, legănind ușor cobilița 
pe umerii zvelți.

Fintina mea e la marginea satului. 
Intr-o după’amiază, sub cerul albastru de vară, 
ai scos pentru mine o doniță proaspătă. 
Oglindirile noastre pe netezimea strălucitoare 

s-au îmbinat

Fintina prietenilor noștri e la marginea soțului ; 
apa e limpede, dulce la gust și la miros.
In fiecare zi sătenii sa adună acolo 
să vorbească de muncă, de oraș, de viața la țară.

Fintina călătorilor e la marginea satului- 
Acolo se-opresc să se răcorească 
și beau din pălăria frunzelor de palmier apă 
curată ca dragostea lor pentru țară.

O ! fintina a satului, O I fintina a satului meu 
dulce ca aduceiea-aminte, strălucitoare ca perla, 
ești parte a inimii mele, acolo in sud I—

Despărțire toamna
E-oproope hmă plină, și hebuo să ne despărțim. 
Foșnet de frunze moarte erai andt a răsti doc*

vom.
Străbat eu tine această scenă de toamnă 
in tăcere, răvășit, eu inimo grea.
Drumul spre casă— In necuprinsul nopții 
luna limpede, ca ochii toi, mo KoWa-n htmmă.

TO BIN
Tunica verde
Vopsește-mi tunica 
in verdele frunzei din nou. 
Albul, iubito, 
nu-i 'îngăduit in război.

Iarăși pornesc 
prin rintari și piei, 
cu pușca pe teă, 
purtind verdele gionoe.

Din iadsd de glenide și bentoe, 
dm necontenitul utocel, 
mă voi întoarce to o* 
in verdele salutai mea.

Tunica ce-o spoiesti 
mă va-ncăizi păi'ta pmta.
m printovora drogostei noastre 
răminind pururea verde.

XIAN DEC
Cuilec

si sfios este 
vintalui care

Trainic ca sbnea, și totași «Isl de fcmv. 
Munții gem. nocentenrt, ta neefirs*. 
Inima-mi cinto, dragostea e lăă de capăt.

Limpede 
Aidoma

Asemeni 
Asemeni

Fierbinte si pătimaș e stasetal Hmendua
Viața cinto și vuiește mtee noi 
Mingiind firea, vorbind de toinete ființei.
A mea-i suflarea care cinto și ride alături de tine.

In românește de
Dan C ia chir

Emil Isae
și „sufletul
Ardealului14

ș ii Ml d >n vrm to ta* p» tartta veșnică a

araM-ă. Autori taților «trăise ve artrn >nrl deschis 
șl demn : „Înalte HaOsaurgc. eraedta »-a tflrșiL 
Și mural de tamtnare te arde ta de*rt. Du-te și 
■apă-|l norraintu) ! Noi vrem fraternitate, căci 
Dcoă nu oninenu ne-au fost dnarnanț d itapinu 
lor*. lAdevăreL !• noteotorta IMM.

SPORT

Fotbal de amatori
• Așa cum de altfel anticipam cu toții 

Steaua n-a putut marca trei goluri In meciul 
cu A.S. Monaco și a' părăsit Cupa Campionilor 
Europeni înainte de a fi pășit în primul tur 
al competiției. Adversara ei, o echipă modestă 
dar tenace, a știut să-și joace șansa neașteptată 
și să se califice. A.S. Monaco nu spera in 
această calificare. Steaua i-a făcut-o cadou. 
Nu e pentru prima dată. Tot așa am calificat 
pe Spania la fostele europene, sau pe Franța 
la olimpiadă. Enumerăm aceste două cazuri, ar 
mai fi putut fi și altele, pentru a arăta că 
această nouă eliminare nu e o intîmplare. Ea 
face parte dintr-o serie de insuccese de același 
tip. Faimoasele analize care se fac asupra 
fotbalului nostru ar fi mult mai utile dacă nu 
s-ar preocupa mai întii nu de indisciplina jucă
torilor, ci de frecvența tipurilor de erori specifice 
fotbalului nostru. Insuccesele noastre sint trase 
la șapirograf toate, evident în cîteva variante 
care se repetă. Nu avem nimic de spus deci 
despre meciul Steaua — A.S. Monaco decît că 
este o partidă in care intilnim același tip de

erori, pe care insă nu le cunoaștem așa cum se 
pretinde îndeobște. Dacă le-am cunoaște le-am 
elimina și totul ar fi simplu. Fapt cert este că 
fotbaliștii noștri au cedat in ultimii ani din 
ce in ce mai mult pasul In fața fotbalului 
occidental, profesionist și că ne pierdem în 
vorbe frumoase sau aspre, dacă nu ținem 
seama de această evidență. Insuccesele fotba
lului nostru amator țin de structura chiar a 
amatorismului nostru in fotbal. înlăturarea lui 
ar duce la rezultatele dorite de toți. Cine 
susține dintre tehnicieni și specialiști egalitatea 
de forțe competiționale dintre fotbalul nostru 
amator și cel profesionist cu care ne confrun
tăm de obicei și în fața căruia ne propunem să 
obținem victoria, n-are decit s-o demonstreze. 
Practic asemenea propoziție e imposibilă. Nu 
înzestrarea individuală a jucătorilor e in discu
ție, ci condițiile specifice pe care le impune și 
sistemul competițional.

Discobol

Apropierea marelui eveniment de la 1 decem
brie 1918 ii prilejuiește lui Ezn>l Isae o susținuta 
campanie publicistică. ParaieL alături de alți 
fruntași și miHtanți rontanL participă la mai 
multe reuniuni in care explica celor prezenți 
Imperativele UniriL La 2 noiembrie 1918 este 
ales in biroul de presă al Senatului Național 
Român pentru întreaga Transilvanie, semn al 
recunoașterii eforturilor sale îndreptate spre 
făurirea statului național roman unitar. Ziua de 
1 decembrie 1918 il găsește in mijlocul mulțimii 
căreia îi prezenta cu entuziasm principiile cu
prinse in Rezoluția Adunării Naționale asupra 
Unirii. Din străvechea cetate Albu-Iulia. simbol 
al unității noastre naționale. Emil Isae transmi
tea ziarelor articole emoționante cum este cel 
apărut la 3 decembrie 1918 in Kolazsvâri Hirlap 
—Acum, scrie Emil Isac.sufleial mea este plin de 
muzică. O, libertate ee scump dar ești !“ Emil 
Isae își propunea să explice tuturor că Unirea 
este opera dreaptă a poporului român și printre 
altele articolul Alba-Iulia sacialișlllor români 
cuprinde numeroase argumente istorice, sociale, 
politice, economice și culturale care au condus 
poporul român la măreața victorie : „Vrem uni
rea tuturor elementelor românești, căci numai 
astfel sintem asigurați că putem trăi viața unui 
popor civilizat și numai astfel ne este posibil ca, 
in sfirșit, toată energia noastră să nu Ce jertfită 
In lupta de rezistență, ci ca energia aceasta să 
poată fi folosită pentru programul cultural, so
cial și economic". In alt articol intitulat sugestiv 
Problema românească — problemă socială (Che
marea, 1 iulie 1919).

Pină în 1924, de exemplu. Emil Isae va scrie 
peste 200 de articole in care se reflectă o con
știință vie a poporului nostru. Scrisul său la tel 
de entuziast iși dorea acum să slujească „Româ
nia nouă și progresul omenesc" pentru că „poetul 
își îngenunche înduioșarea. Și apucă Ura vopsită 
de singe și șterge strunele amorțite. Fiți slăvite 
bucurii și dureri ale facerii 1 Fiți slăvite păsări 
care treziți din tăcere arborii și ramurile le îm
podobiți cu flori de cintece !"

Uneori ciutura
Uneori treci cuvintele 
prin adincul ființei tale 
îndelung aplecat 
asupra existenței, 
ciutura lor spartă 
iți lasă buzele arse

(Om e«x>z<xj „Mog>strafafe sodo&saM»ui*)

Ce to wwbeșS 
cj— să »o

Salutai ca • finend

evm m taa 
rara cuirasa <—.

BOGDAN PACURFTAMU

Singurătate
In fața ușii zăvorite 
pleoapele cad ca o cortina 
după care nu se mai mede nimic ; 
părul iubitei îmi curge printre degete 
și se-așterne pe jos ; 
mă-ntorc linaă pomul 
proaspăt sădit ; 
ateva fire de iarbă 
călcate din neatenție 
se străduiesc să mă privească 
in ochi ;
sint atit de pașnic 
incit nu-mi dau seama 
and s-a făcut seară 
ți cind frig.

TEODOR ROȘU

Pină și rouă...
Aceasta piele nu ne mai poate apăra.
O ducem zadarnic pe noi. Ea 
nu moi e decit geamul sport 
prin core trece frigul nepăsător. 
Amăgitoare imagine din coajă de ou 
veche de mii de ani a unui 
scut oe fier de care nici o bacteria 
nu s-ar mai speria. Pe core 
noi o creștem proaspătă și bine întinsă 
pentru rotunjimile acelei flori 
pe and azi pină și 
rouă 
c-esie adeseori 
aseutrto și flămândă—

ARMTNA RALU

.,Moaent liric"
Etberează-mi maso, nevastă, vreau să scriu 1 
îndiguire gînduri imi dau acum năvală...
Ah. unde e stiloul acela cenușiu î...
Vai. ș»-n sertar a mai rămas o coală 1„

Q-duri sen,no. Haine noi. Cuvinte— 
Și masc-i plmă. plină de reviste ;
B>berează-mi mosc, nevastă, vreau să scriu 
Poeme gri. poeme optimiste 1—

Cafeaua (ah. cafeaua Q a dat în foe.
Caimacul 

Sări dEn fierbător, pățind covorul— 
E fum In cameră.- Televizorul 
bschidu-l. k»o4-or dracu’ 1—

Ara. Acum e t>ne. Respir. Notez eu sete. 
Mi-e teamă că-mi pierd firul— One știe— 
Afară fug coofă călări pe biciclete... 
Unde te-ascunzi, frumoasă Poezie T !—

ALEXANDRU PRfflOIENI

din
lirica iraniană

FKIGI-l FA10ULU
□ru ca iaai ihil

o ptatoca a-nccput to nu se zbată
> pantafii me se-mpnrechoază mereu 
și să orbesc 
dacă teint
na văzut in vis o nea roșia —
lăzi ca măcar to li dormit 
Cntavo o to vină ;

lulia Hălăucoscu ■ .Orașul dintre munți’

pe o mie din douăzeci de miEoane ; 
poate să io pe credit cită marfă dorește 
din magazinul lui Seyed Geavod,

și poate astfel to facă incit 
lumina vieții lui Alloh, 
verde ca zorile dimineții, 
să lumineze din nou 
cerul de deasupra moscheii.
O,
ce bună este lumina I 
Ce bună este lumina I 
Și eu cit de mult aș dori 
Yahta să aibă 
un căruț cu patru rotile 
și o lanternă - 
tu să sțau in căruțul Iu * Yahia 
ingropată intre pepeni 
și să ne-nvirtim prin piața Mahmadieh— 
Ehei I...
Ce bine-i to dai rotogoale prin piață 
ce bine-i să dormi pe terasa casei 
ce bine-i să mergi in Parcul central 
ce gust plăcut are pepsi-ul 
ce bine-i la cinema-ul „Fordin’ 
și ce mult imi plac toate lucrurile bune 
și ce mult aș vrea 
s-o string de git pe Ghis, fiica lui Seyed Geavod.

Păcat că sint enervant de mică 
și că mâ pierd pe străzi.
Dar, de ce tata care nu-i enervant de mic, 
și nici nu se pierde pe străzi, 
nu face nimic, ca omul din vis 
mai iute să se arate și in realitate II 
De ce oamenii din preajma abatorului, 
al căror pâmint din grădină e-mbibat de singe, 
a căror apă, din bazine, e plină de singe, 
și care au tălpile pantofilor pline de singe,

de ce nu loc ceva I
De ce nu lac ceva I

Gt e de leneș soarele iemii I

Am măturat scările ce duc spre acoperiș, 
am spălat și geamurile.
De ce oare tata
numai in ,o.nn are vise ?
Am măturat scările ce duc spre acoperiș, 
am spălat și geamurile 
căci cineva va veni, 
căci va veni cineva, 
cineva care in inima lui ține la noi, al cărui 

suflet e de partea noastră 
și-al cărui glas se alătură nouă ; cineva 
a cărui venire 
nu poate fi oprită ; cineva 
cine nu poate fi-ncâtușat, nici aruncat 

la-nchlsoare | cineva 
one ș»-a lăsat un urmaș sub străvechiul copac al 

lui Yahia, 
urmaș care c ește cu fiece zi - 
tot moi «are se foce ; cineva 
din ploaie și din susur de ploaie / din foșnet 
de flori de satin.
Va veni cineva . >
in noaptea cu cerul brăzdat de-artilkii 
și va întinde masa 
șț vo imporți pâinea 
și va împărți pepsi-ul 
și va impărți Parcul central 
și ra Imștoiți vinul negru la mato 
și va impărți zilele inscrierii la școală 
ș< «a împărți numerele pentru spitale 
P va impărți cișmele de cauciuc 
și vo împărți locurile Ic cinematograful „Fordin’ 
p va impărți copacii fiicei lui Seyed Geavod 
și tot ce o creat vintul — 
și m va da și nouă partea noastră.

Eu am visat că ...

ABMAD-E ȘAMLU
Nocturnă

(lui Mahmud Kianuș)

Noapte întunecată, 
noapte trează, 
noapte preaplină — 
cea mai frumoasă pentru-a muri. 
Spune-i cerului să-mi dea un pumnal 
din diamantele stelelor.

Noapte — 
cuprins fără hotar, 
inceput de epopee a mării 
plin de pretexte, 
prilej pentru mine de veghe. 
Mare goală.
mare nemuzicală.

Pădurea e-ncârcatâ de ani, 
respiră greu și adie, 
iar pasărea iși ia zborul 
din marginea ei și din marginea mării, 
dintre nisipuri ; pasărea se lasă, țipind, 
pe piatra havuzului ; intunecatul bazin 
se trezește din somn, dar in cintecul molcom 
de leagăn al mării deschise 
adoarme din nou 
fără vise.

Pădurea oftează — 
iși leagă rănile 
cu pansamentul verde 

al mușchilor.

Iar epopeea mării se compune din teama 
nemișcării și liniștii.

Noaptea e rece, 
noaptea-i bolnavă și trează 
de strigătul mării, noaptea e plină 
de umbrele valurilor — cea mai frumoasa noapte 
pentru-a iubi.
Cu ochii tăi lingă mine 

nici nu-mi mai trebuie 
diamantele stelelor.
Spune-i asta 
chiar cerului.

în românește de Dim. Rachici 
și Vasile Sofineti
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Por entre colinas 
de hechura divina 
vienen caminando, 
al valle bajando, 
tres rebanos linos 
con tres pastorcitos. 
Uno es transilvano, 
el otro es moldavo 
y el otro vrancheano. 
He aqui al transilvano 
que con el vrancheano 
de hablar ya no cejan, 
ellos se aconsejan 
que al anochecer 
matar han de haber 
al pastor moldavo, 
que es acaudalado, 
con muchos corderos 
de gallardos cuernos, 
caballos domados 
y perros osados !... 
Pero una cordera, 
de lana de seda, 
tres noches, tres dias 
no calla, gemia. 
hierba no comia. 
Corderilla pinta, 
pinta, blanqui-pinta, 
desde hace tres dias 
lloras a porfia ! 
y comer evitas. 
Estăs enfermita 
linda corderita?
— Oh pastor amado, 
ve con tu rebano 
al bosque distante, 
con yerba adundante, 
sombra refrescante. 
Dueno mio, mi dueno, 
tu lleves un perro, 
el mas fiero perro 
y el mas companero, 
que el sol al bajar 
te querrăn matar 
el de Transilvania 
con el de la Vranchea ! 
Dulce corderita, 
si eres adivina, 
si me han de matar 
el sol al bajar, 
dile al transilvano. 
tambien al vrancheano, 
sin falta me entierren 
donde ustedes duermen, 
que jamds yo quiero 
sw-xtn <mls conieros ; 
y junto al redil 
perros* quiero-oir. 
Le dices a ambos 
pongan a mi lado 
mi flauta de encina 
de musica fina ! 
mi flauta de hueso 
de tierno embeleso ; 
mi flauta de sauco 
de călido canto !
Si el viento soplare, 
por ellas sonare, 
y ovejas vendrian 
por mi llorarian, 
lâgrimas de sangre ! 
Mas de muerte no hables 
con ellas se amable. 
Tu dirăs a ellas 
que halle novia bella, 
hija de una reina, 
novia de la tierra ; 
que en la boda .mia 
una estrella habia ; 
luna y sol vinieron, 
corona me dieron. 
Pinos y pinares 
me hicieron altares, 
cura fue floresta, 
păjaros la orquesta, 
mil aves trinaron ! 
y astros alumbraron ! 
Pero si encontraras, 
a una madre anciana, 
con falda de lana, 
por el campo andando, 
al mundo indagando, 
y a todos clamando : 
„Alguien conocid, 
alguien diviso, 
pastor arrogante 
de altivo talante ? 
Luce su carita 
cual blanca espumita ; 
su bigote imita 
del trigo espiguita;
su cabello imita 
del cuervo plumita; 
y su miradita 
mora madurita “ 
Tii, mi corderita, 
serăs compasiva, 
le dirăs a ella 
que halle novia bella, 
y que me he casado 
en valle dorado. 
Pero no le digas 
a mi madre. amiga, 
que a la boda mia 
estrella caia, 
que invitados fueron 
los pinos ligeros, 
que oficio floresta, 
que aves la orquesta, 
que a miles trinaron ! 
que astros alumbraron !...“

Versiune spaniolă de 
Omar Lara
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LNTolstoi
Armonia operei
t

olstoi nu este, probabil, unul din momen
tele de obsesie ale modernității noastre, 
cum este Dostoievski, dar este sigur unul 
din momentele de echilibru și armonie al 
existenței noastre spirituale, moment de 

care noi, oamenii secolului XX, ne dezicem poate, 
moment pe care căutăm să-1 eludăm, să-l disimu
lăm, momentul acesta este însă. important chiar și 
prin faptul că există, că există concret și palpabil, 
ca un refugiu posibil.

La Tolstoi armonia nu reprezintă atît o concepție 
și poate nici măcar o spiritualizare a operei sale,-cit 
este mai curînd un obiect, obiectul fundamental al 
oricărei mișcări intime din lucrările sale mai mici 
sau mai mari. Ceea ce se realizează in finalul orică
rei lucrări tolstoiene este armonia universului des
cris, poate chiar o rearmonizare a universului pus in 
discuție. Orice lucru, însă, își are prețul său, deci 
și armonia își are prețul ei, prin urmare care este 
prețul armoniei la Tolstoi ?

Romanul „Anna Karenina" începe cu celebra frază 
despre familiile fericite și nefericite și cu descrierea 
scandalului din casa lui Oblonski. Dar tocmai acest 
moment de derută reprezintă calea noastră de acces 
intr-un univers al echilibrului. După o tragedie de 
o zi, toate lucrurile (și cele bune și cele rele) își 
reocupă locul și abia acum începe să se întrezăreas
că imaginea reală a edificiului. Nu este un edifi
ciu al conflictelor, cu atît mai puțin a impasului," ca 
la Dostoievski, este un edificiu, în fond, al împăcă
rilor și al regăsirilor. Asta nu duce nicicum la a 
existență idilică, aș zice chiar dimpotrivă. Echilibrul 
și nu altceva generează fericirea mediocră a lui 
Levin și Kitty, trădarea lui Nikolai Rostov față de 
Sonia și căsătoria acestuia cu Maria Bolkonskaia. 
existența în fond umilitoare a lui Dolly și însingu
rarea finală a prințului Nehlludov. O armonie care 
generează tristețe ? Se pare că acesta ar fi cuvîntul, 
chiar dacă ascunde un paradox aparent. Dar nu 
acesta este încă prețul armoniei, ci doar un semn 
al prețului. Prețul real trebuie căutat in altceva.

Un prim răspuns poate fi găsit la prințul Andrei, 
în celebra scenă a bătăliei de la Austerlitz, unde 
Andrei Bolkonski, grav rănit, contemplă imensitatea 
albastră a cerului și, la limita morții, devine brusc 
conștient de stupiditatea vechilor sale idealuri. Ar
monia este regăsită, prințul Andrei trăiește momen
tul unei împăcări supreme, dar prețul acestei îm
păcări sint vechile sale idealuri, este sensul existen
ței sale anterioare. Nu discutăm acum care au fost 
aceste idealuri și care ar fi valoarea lor, oricum ar 
fi fost ele au existat, iar din acest moment ele au 
incetat să existe. Evident, in raport cu infinitul 
orice năzuință omenească poate părea măruntă, in
signifiantă și chiar stupidă, măcar și datorită carac
terului ei limitat, dar acesta este un argument in nu
mele căruia poate fi distrus tot ce este omenesc si 
romanul ..Anna Karenina- confLtsă oarecum acest 
punct de vedere. Anr.a Karenina este un perscraj 
unic in tipolagj-a tiAiestană. dar asupra acestei îm
prejurări vot mai reveni Ceea ce ne mteresează 
deocamdată este fap'iul că An—a. pra_ f-imsra fi 
sfidAtnora față de Vrnnm * pna pic&srta 
iie:. cănite, in cactexmi raxmrJar 3» rnrrt -ă_^e 
vremi,, momentul de AezeAflfin p tera^rau dMf 
timp cit Anna va exista, pentru că examesa Aur» i 
este- incompatibilă cu idee* de ec ' era. Pxaa te 
urmă armonia este regăstă. dar ea a e»- -ott* a 
sinuciderii Annei. a craratifira ei. Deci, preuă arme
niei va fi egal cu o viață de om. Astfel prfrfi.e lu
crurile, adică in cauzalitatea s in coctexrualitatea 
lor literară, devine foarte limpede că moartea Acte 
Karenina e implacabilă, chiar necesară regă—u ar
moniei. Este, prin urmare armoaia un factor inu
man ? Lev Tolstoi este un scriitor prea mare ca să 
dea un răspuns atit de simplu. In opera hu Toisto» 
armonia este mai curind un factor neutru, care ge
nerează in egală măsură $i răul și binele, dar ar
monia in ultimă instanță este frumoasă, dar nu in
diferent de ce anume generează, deci nus prin tear, 
ci in sine. Aceasta poate că explică de ce armema 
reprezintă obiectul final spre care se îndreaptă Taă- 
stoi in toate lucrările sale importante s masze. 
Spre deosebire de Dostoievski ale cărui tmaluri de 
romane și de nuvele reprezmtă zcomeriiuj culmi
nant al dezechilibrului ți ai instavr lății, cum te 
intimplă și in ..Demonii* ți în _Fratii Kaxarrartw~. 
dar și in nuvele ca ..Bobok*. . Smerita- si ztitea 
altele. Una din explicații —- găsește rmoacsi. în ra
portul dintre tragic ți dinamic Ia cri c~ srratorL

La Dostoievski tragicul izvurițte o u ființa umană 
însăși, de aceea personajele do«o»evskiene sm: mste 
personaje chinuite, dar suferind personajele <taxo- 
ievskiene parcurg un neîntrerupt proces al caihar- 
sisului, existența lor tragica L—d cea care genei ta- 
ză catharsisul. Poate că aici te a3ă aaa zi
sei situații-limită. Peranajui p«’ie «ă nn fie wc- 
știent nici de propria sa tracele (ran de pcoșxa- 
țiile ei), nici de procesul de catlmuK cran te uitteo- 
plă cu Sonia Marmeiadova, de rar—piu. Tragicul n 
dinamismul se identifică, se confundă aproape la 
Dostoievski. poate și daăartiă faptului că manie 
personaje dostoievskiene te raportează la :deea res
ponsabilității individului ș> in cazul cind această res
ponsabilitate este dureros de presents (Soctz Mar- 
meladova). dar și in cazul snd este dureros de ab
sentă (Marmeladov). Astfel catharsisul la Dcr.o- 
ievski este procesul însuși al operei, și tot ealhar- 
sisul este cel care duce la instabilitatea finală.

Spre deosebire de DosoăevdrL la Tolstoi tragicul 
nu este imanent, tra cui este duuminat. Din de
terminism. Tolstoi poale mai mult dedt oricare alt 
scriitor al secolului al XlX-lea. a creat un sistem 
estetic global. Determinismul este redus in mod cu
rent la doi factori ai săi — social ri biologic, dar 
sfera reală a determinisnului este mult mai largă, 
in fond, tot ce nu ține de imanență, tot ce ține de 
factori exteriori personajului se înscrie in sfera de
terminismului. Destinul 1 rea ca ți rolul întimplă- 
rii și al accidentului in literaturile mai recente sir.t 
niște expresii ale determinismului- La urma urmei, 
orice Împrejurare in care starea sau evoluția per
sonajului se modifică in funcție de un determinant 
exterior se subscrie determinismului. La Tolstoi 
factorii exteriori joacă un rol copleșitor. întregul 
proces de reevaluare pe care-1 parcurge Ivan Hid 
se datorește unei boli fatale, drama Annei Karenina 
se dezlănțuie in consecința unei intilniri intimplă- 
toare cu Vronski, căsătoria finală a Natașei Rostova 
cu Pierre Bezuhov se produce in urma unui șir în
treg de accidente, unele dintre care Natașa pur și 
simplu le ignoră. Un loc cu totul special ii ocupă 
in sistemul estetic al lui Tolstoi accidentul fataL 
cum ar fi rana mortală pe care a căpătat-o prințul 
Andrei la Borodino sau boala mortală pe care a 
contractat-o Ivan Ilid. Accidentul final (de care 
personajul nu este responsabil in niti un fel) va 
duce (in momentul in care personajul va fi pătruns 
de iminența morții) la un contact surprinzător intre 
ființă și neființă, cu consecințe nu mai puțin surprin
zătoare : neființa este un alt nume dat infinitului. 
In raport cu neființa, orice manifestare particulară 
a ființei pare ridicolă, lucru aproape explicat in in- 
tilnirea dintre prințul Andrei și dușmanul său de 
moarte Anatoli Kuraghin. după lupta de la Borodino. 
Este, deci, același raport intre particular și infinit 
despre care am mai vorbit și în cazul scenei de la 
Austerlitz. Infinitul anulează particularul și astfel 
devine posibilă pentru personaj armonia supremă.

Luceafărul
Revistă editată de 
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Pe Tolstoi probabil că l-a ob-edat această idee a 
capadtății omului de a se transfigura in momentul 
morții. fapt etalat și de scurta și demonstrativa po
vestire a sa. -Trei morți*. urxJf •.•orbește despre ca
pacitatea și incapacitatea fiicei de a intra in con
tact cu neființa.

Rolul copleșitor pe care-1 joacă la Tolstoi factorul 
extern determină probabil șt faptul că in marile sale 
lucrări, catharsisul este întotdeauna un punct final 
sau o stare finală. La Tolstoi tragicul (spre deose
bire de Dostoievski) nu este concomitent cu exis
tența. Excepție de la această regulă tolstoiană o face 
Anna Karenina, care se n exchxJe din datele fun
damentale ale tipologia toteoaeoe. Anna prin struc
tura ei infimă este o pumAtearr a tragediei, de aia 
și un lucru mai puțin otăstet Ia Tolstoi — asuma
rea de către Anna Kare-ura a tr»ei responsabil: ta a 
abeniute. uti fel de reOx ai Sacaei ManneUctrra. 
Din această prxcraă Arata o«e ■ m același ump a o

cedeu de ficat ri.'c» rar piuai o reali zarea ur.ei stări 
de arara * 1» fejjcc aceesa. msă. Tolstoi se detașea
ză de isrul săczra oese tea; vwrâ îm'seraîiv- a»e -a- 
enru llteaare — tr _„a. In med țogic. conform tu
turor teocfijar. acvaaca ar ti —etani să c’rcă a im 
eșec. ir. cazul Îs Toastai insă aeeasîs a dus ia im 
tr-.umf. Ia za>5d io^c. atavața trapcului reprezfi-ii 
un stei de ainpoatate. ia Tolstoi insă se con
stituie mm-o de geniu. Aif- in literatură
orice e punicii ? Sau. altfel spus, bteratura (ra ma- 
nriestare a raiora) e pcsbîlă or^rran ?

Leonida Teodor eseu

Tolstoi la masa de lucru (1909]

Înnoptarea 
prințului Andrei
Ce limpede înaltul 
Dinaintea bătăliei...
Sus
Norii foșneau 
Pe drumul veșniciei.
Frumusețea strălucea 

încă departe
Tînără și frivolă, 
Se apropie azi 
De neatins.
în jurul meu
Cresc munți de ceață, 
Asta era ?
Aluneci încet,
Ești tu,
Iubita mea ?
Ești tu ?

Aurel-Dragoș 
Munteanu

REPERE

o carte de referință
/jicirxA; 
r’ fiS

.,Dacâ Rousseau n-ar fi exis
tat, Tolstoi l-ar fi inventat" — 
iată concluzia cărții semnate 
de Galina Oprea și Al. Oprea, 
in care un proces aproape 
enigmatic al culturii universale 
este prezentat și descifrat. Pa
ralelismul tulburător intre 
gin di rea lui Rousseau șl cea 
a lui Tolstoi — personalități 
atit de diferite biografic, etnic, 

și atit de Îndepărtate 
ir. spațiu și timp — departe de 
a £ o influență filosofică In- 
tltsi^lâwere un minor epi- 
ștcî.s:- — este, demon-
-rrj.irjT-i! ce găse,--?

•n* - -z ir. :_a
teza a *.’.i’.A a zioi
nutri * L-rrxrea -cz-pers o literare
ce—para*—=’.e. prszentind totodsiiă un interes mai larg 

cel documentar-istoric, pnn reverberațiile postu- 
Utiicr rousseatiist-to’.stoiene în gin di rea contemporană 
(Herbert Marcuse, C. Levis-Strauss, fenomenul beat, 
taippie, etc). întrebarea din primul capitol al cărții 
Ene Tolstoi un continuator al lui Rousseau ? își gă
sește răspunsul în argumentația volumului susținută 
de perspectiva comparatistă actuală ce investighează 
procesele specifice din interiorul fiecărei culturi, jus- 
tificind astfel paralelismele existente între exponenții 
lor. Bogatul aparat teoretic al cărții, în care alături de 
critica rusă și franceză la loc de cinste îl deține critica 
românească (G. Călinescu, Lucian Blaga, Mircea Eli- 
sde, Mihai Ralea) este organizat de o viziune științi
fică, marxistă a fenomenelor istorice, valorificînd su
gestiile fecunde ale gindirii tolstoiene. Punctul de con
vergență al demonstrației îl formează mitul „vîrstei 
de aur, mitul existenței fericite în mijlocul naturii 
prezent, cum observa M. Eliade în toate etapele gîndi- 
m umane și redescoperit pentru lumea modernă de 
J. J. Rousseau. Constantele acestui complex mitic sînt : 
tutun ea obsesie a începuturilor, nostalgie a Edenu- 
!u:. și ființa fericită și bună a omului natural. Dacă 
îr.sâ pentru Rousseau, „virsta de aur“ este mai mult 
un postulat, o ipoteză a unei etape tranzitorii de la 
siarea de natură la cea socială, pentru Tolstoi ea ca
pătă aspecte concrete prin realitatea satului patriarhal 
rusesc. Dar în timp ce un John Ruskin, de pildă, își 
deplasează utopiile spre un gotic Ev Mediu, pentru Lev 
Tolstoi obștile sătești primitive, cu proprietatea comu
na asupra pămîntului (mir în Rusia, marca în Germa- 
n-.i. tompt în Irlanda, sate devâlmașe în România) sînt 
modele vii ale formelor de viață primitive, necorupte 
oe societate și civilizație. ..Bunului sălbatec ipotetic 1 
se substituie bunul mujic rus“. Natura a însemnat în
totdeauna pentru Tolstoi un destin. Ea „nu e descrisă, 
ea trăiește", fără exaltarea romantică, ci în neclintirea 
clasică.

Fiind mai puțin o abordare a artei literare, dt un 
studiu comparatist foarte modern al „ideilor literare" 
monografia, vizînd o tratare exhaustivă, se prelungește 
în trei direcții : a ecourilor în lume, a rousseauismului 
în literatura rusă, și a motivelor literare în gîndirea 
artistică și politică românească. Fără îndoială, cartea 
Ga’.inei Oprea și a lui Al. Oprea, se impune ca o con
tribuție de prim ordin a școlii comparatiste românești 
In cercetarea internațională avînd toate șansele de a 
deveni o lucrare de referință în domeniul abordat.

Dan Alexandru Condeescu

Arta ca argument 
al existentei

vorbi, astăzi, despre Lev Tolstoi înseamnă 
a a face pledoaria artei autentice și depline,

incâpătoare-n sineși și profundă ca o la
mură, incomensurabilă în semnificațiile ei 
aidoma naturii în manifestațiunile ei; a 

artei sănătoase (nu neapărat în sens filosofic), vi
guroase și imuabilă ca și zodiile firmamentului.

Lev Tolstoi ne dă certitudinea că arta este viabilă 
și necontenit potențială ca și semințele vechi redes
coperite în tumuli și piramide. El ne dă certitu
dinea că arta este, sub soare, frumoasă și tutelară 
lucrare a minții și sufletului omenesc. El ne intă- 
rește credința că arta este cel dinții sinonim al 
veșniciei, al acelei eternități de care nu ne este nici 
frică, nici teamă.

Dintre artiștii moderni ai lumii care-au lucrat 
întru cuvînt — și asta e numai o părere personală 
— doar Shakespeare și Balzac, și alături el, au 
fost în asemenea înaltă măsură autoritari pe 
Universul lor, iar universul lor se cuprinde și 
judecă în marele tot, de la efemerida țișnind sprin
tenă din crisalidă la stropul de ploaie care sfîriie 
pe umerii încinși ai lui Levin cosind, de la patima 
oarbă a lui Stiva Oblonski care, altfel, are totuși 
darul de a împăca conjuncturile ca o stranie mumă 
bună la modernul complex tragic al Annei, de la 
scăpărarea uimitoare a cine știe cărei idei ce se 
iscă din crețul frunții mujicului Foma și de-abia 
puțind să prindă rost la zbuciumul nemărginit și 
ardent în sine însuși, și-n afara sa, al lui Pierre 
Bezuhov. Lev Tolstoi este printre puținii mari 
artiști ai lumii care dau seamă despre întreg, in 
macro și micro-țesătura lui, văzută și imprevizibilă. 
El vede și urzeala și băteala lumii. Opera lui ne 
dă sentimentul acut al dialecticii — ea este văpaia 
în care ard, se consumă și consună toate părțile 
firei. între biografia lui și opera lui este o stranie 
și completă sinonimie pe care niciodată n-z> vor. 
putea descîlci pină Ia capăt istoricii literari ; lui 
i-a fost dat să fie, simultan, și OM și DEMIURG.

N-am citit decit. o parte din lucrările teoretice 
ale lui Lev Tolstoi, dar teoria lui, cred că pe bună 
dreptate, este pusă în cumpănă. Degajă, însă, 
OPERA o filosofie (nu o morală pe care mai ales 
in finalul „Învierii" nu o putem admite) care te 
pune în încurcătură, te ispitește și te lămurește, te 
fascinează și te îngrijorează, te saltă din lut către 
sensul stelei de sus, te umilește și totodată îți dă 
reazim, te inițiază și te despresurează, te pune in 
bună relație cu frunza și raza, îți dă, peste tot, 
sentimentul că ești om, dar îndată îți ridică in față 
cea mai simplă și grea întrebare : ce Înseamnă să 
fii om ? El îți spune, asemenea cărții sacre și după 
ce însuși întîmpină toate caznele unui mucenic : 
intre oameni pace și bună-nvoire. Lev Tolstoi iți 
spune (și le spunea aristocraticelor saloane ale 
vremii lui) că a descoperit un nou termen în 
medicină. ..Arbeitskur", ceea ce se traduce prin 
tura de mancă, și iți dă cel dinții exemplu sufle- 
cindu-și minedle cămășii și punind mina pe coasă 
cri pe ac și ață ca să coase opinci pentru mujici. 
IU redă demnitatea ți pu..bilitatea irqplinirii, iți 
dezvăluie un sens in sporul efemerului și te împacă 
cu veșnicia (..noțiunea de eternitate este o maladie 
mintală", Jurnal, 13 iulie 1852).

Arta veacului nostru — nu în ceea ce are ea 
sublim și profund, și are ! — a crezut, teoretic dar 
și practic, că poate renunța la artiști „învechiți", 
precum Tolstoi, Balzac și alții de talia lor. Noul 
val francez, de pildă, a socotit că dacă-1 opune pe 
Tolstoi lui Dostoievski, cel dinții ar ieși din opozi
ție anacronic, iar al doilea „modern", pe cind ei 
doi își sînt, ca mari artiști, solidari. Opera lui 
Tolstoi ne dă certitudinea că modele, chiar și cele 
artistice, trec și se mucezesc, pe cind arta mare, 
arta pur și simplu rămîne și tutelează. Iată dar 
că a vorbi, astăzi, despre opera lui Tolstoi înseamnă 
totodată și a face rechizitoriul modelor și diversiu
nilor artistice, a „crizei" artei pe care se grăbesc 
s-o declare miopi esteticieni care nici măcar în 
copilăria lor n-au fost capabili să se lase legănați 
și duși pe aripa inefabilă a unui basm. Dimpotrivă, 
romanul contemporan învață și, cind poate, inte
grează lecția operei lui Tolstoi. Ar fi, bunăoară, 
foarte ispititor un studiu despre răsfringerile meto
dologice ale „Annei Karenina" în romanul „Ion" 
al lui Rebreanu, autor român care a fost în stare 
să citească lecția lui Tolstoi și s-o integreze. Dar 
parcă, un Thomas Mann, un Faulkner, un Heming
way, un Malraux, un Șolohov sau Jean Giono au 
făcut abstracție de artiști, precum Tolstoi și Balzac? 
Cine crede altfel — vorba unui poet — acela 
minte !

împlinirea a o sută cincizeci de ani de la 
nașterea lui Lev Tolstoi ne oferă încă o dată 
prilejul de a spune că arta este indispensabilă 
condiției umane, ea este, în același timp, și tutelară 
dar și suzerană, ea este a omului și omul, și prin 
dinsa, își poate argumenta existența. Arta mo
dernă, în sensul larg al cuvîntului, se sprijină pe 
opera lui Lev Tolstoi ca și Pămîntul, jn viziunea 
anticilor, pe unul din cei șase stîlpi.

Gheorghe Suciu

• DESCOPERIREA IN NOIEMBRIE 1SB A MUMIEI 
LUI TUTANKHAMON și a obiectelor in^.rimabiie care 
il Inccnjiirau in mormintul său din Valea Regilor, este 
una din cele mai importante ale istoriei arheo-.og.ei. 
Sa van iul Howard Carter, descoperi torul, a relatat 
aceastA extraordinară aventură intr-un volum a cărui 
apanpe a incitat cele mai prestigioase condeie ale cr.- 
tidL Lucrarea, care nu a fost pină acum publicată 
in Franța, urmează să apară in editura ..Pygmalion-, 
sub titlul LA FABULEUSE DECOUVERTE DE LA 
TOMBE DE TOUTANKHAMON, evocind etapele pasio
nante ale acestei ..învieri" a celebrului faraon, ața 
cum le-a trăit autorul.
• SPECIALIȘTII Institutului de istorie a) Acade

miei de științe din Tadjikistan au restaurat un panou 
eu incrustați! datînd din secolul VII. Panoul a fost 
deacooerit de arheologi în timpul săpăturilor efectuate 
in palatul cnejilor Ustrașan (cnezat din evul mediu 
care ființa pe pămînturile actualei regiuni Leninabad). 
Acest panou pavoaza intrarea într-una din sălile pa
latului. Un maestru necunoscut a înfățișat, cu neîn
trecută măiestrie, scene din bătălii. Se pare că sint 
episoade descrise din lupta legendarului conducător 
popular Kova împotriva tiranilor.

• EDITURA AMERICANA „ROBERT A. MARTIN- a 
tipărit de curînd o bogată colecție de eseuri, interviuri 
și articole din presa cotidiană ale lui Arthur Miller, 
volum intitulat THE THEATER ESSAYS OF ARTHUR 
MILLER. Este surprinzător de găsit in acest volum 
un Miller, autor al piesei „Moartea unui Comis voia
jor", deplîngînd singurătatea americanului. Tot atît de

• surprinzătoare este admirația sa pentru Ibsen. Ulti- 
I mele eseuri sînt de o deosebită concentrare stilistică
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și tot atîta rafinament. Relevant este „Cuvîntul înainte" 
al volumului, semnat de autor, in care mărturisește 
nu lipsit de modestie că timp de 30 de ani a vorbit 
prea mult, dar că discuțiile sale de dinainte au avut 
o mare importanță, iar cele recente însă au fost une
ori... seînteietoare.
• „PICTURA GERMANA ÎNTRE 1890—1918" este inti

tulată expoziția care, după primul popas la Ermitaj, 
poate fi vizitată la Muzeul „Pușkin" din Moscova. în 
cele 91 de opere, care fac obiectul acestei expoziții, 
figurează Liebermann, Slevogt, Corinth. Kirchner. Klee. 
Nolde, Dix și Grosz.
• CASA UNIONALA DE DISCURI „MELODIA- a 

editat, cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a nașterii 
lui Lev Tolstoi, o serie de noi discuri. Cu ajutorul unor 
vechi Imprimări fonografice restaurate, a fost realizat 
un disc LP „Vorbește Lev Tolst<?i“. Pe una din' fețe 
sint imprimate scrisori ale marelui dispărut, adresate 
unor prieteni și cunoscuți. Pe cealaltă față sînt impri
mate articole, povestiri și scrisori. în lectura scriito
rului. Aceeași casă de discuri a pregătit tot cu acest 
prilej șl alte cinci discuri care cuprind lecturi din ope
rele lui Lev Tolstoi. Vor fi reeditate discurile cu „Anna 
Karenina", în interpretarea Teatrului de Artă din Mos
cova și ,,Puterea întunericului" în interpretarea colec
tivului artistic al Teatrului Mic.

• FESTIVALUL DE LA VIENA din anul viitor va 
avea loc în perioada mai-iunie, sub deviza „Viena din 
1848—1918/Metropolă în Europa". O idee completă asu
pra acestei epoci va fi dată de Sărbătoarea muzicală 
a Societății „Konzerthaus", de expoziții și de creații 
noi ale teatrelor vieneze. accentul fiind pus cu deose
bire pe relațiile reciproce între culturile naționale și 
imperiul Habsburgilor. Sînt de asemenea prevăzute 
reprezentații ale teatrelor din R.P. Ungaria, Cehoslova
cia, Iugoslavia și România. Va fi prezentată în pre
mieră mondială comedia ..Schratt" de Rolf Schneider, 
cit și „împăratul Franz-Joseph I al Austriei" de Dus- 
chinsky, „Pămînt interzis" de Henry Denker, iar la 
Opera națională ; Karajan va dirija „Don Carlos" de 
Verdi, Bernstein va conduce concertul de deschidere 
al Orchestrei Filarmonice din Viena, și Giulini orches
tra Simfonică. Festivitățile vor fi completate de dife
rite alte concerte, o expoziție intitulată „Viena acum 
100 de ani" și bineînțeles nu va lipsi o documentare 
la Muzeul Teatrului în ce privește „Opereta Vieneză".

O CONGRESUL SCHUBERT care a avut Ioc la Viena. 
s-a bucurat de participarea a 31 de muzicologi din 8 
țări europene și din Statele Uniie ale Americii. Această 
întîlnire a fost organizată de Societatea Austriacă de 
Muzicologie în colaborare cu Direcția Festivalului din 
Viena. Temele s-au referit atît la problemele de formă 
și de armonie cît și la interpretarea liedurilor lui Schu
bert din punct de vedere al istoriei muzicii și a gus
tului publicului lor. Pentru a completa considerațiile 
teoretice, concertele au avut loc in cadrul expoziției 
„Franz Schubert — Pentru cea de-a 150-a aniversare 
a morții sale", la palatul Harrach.
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