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Cristalizări
literare

el mai interesant feno- 
Cmen al momentului literar 

actual este tentativa de a 
se impune convingător, de 
a se defini a unei generații 

literare pe cit de activă literari- 
cește pe atit de puțin omogenă ca 
formație și orientare. Ea a fost 
reprezentată pină acum de scrii
tori realizați plenar. adevărați 
clasici in viață ca Marin Preda 
sau ca Eugen Barbu, a căror ope
ră a pătruns in egală măsură in 
manuale, dar și in rindurile citito
rilor iubitori de literatură română.

Ecoul pe care l-a stimit o carte 
ca Viața ca o pradă vine nu nu
mai din valoarea ei ci și din fap
tul că definește o generație scrii
toricească sau o parte a ei preci- 
tindu-i liniile directoare. De alt
fel este singura generație care a 
produs pină acum astfel de cărți 
și încercarea ei de a se înfățișa 
retrospectiv e de cel mai mare 
interes pentru istoria literaturii 
române. Tot aid trebuie să amin
tim mai vechiul Jurnal al lui Eu
gen Barbu ca și recentele cărți 
semnate de Veronica Porumbacu, 
Voce și val și Radu Stanca și Ion 
Negoițescu, Un roman epistolar. Ele 
vor ajuta pe cercetător să fixeze 
harta unei epoci literare și pro
filul ei, să stabilească, in măsura 
posibilului, trăsăturile de legătu
ră intre membrii ei atit de di
feriți ca proveniență, formare și 
orientare literară. Această genera
ție este una din cele mai puțin 
omogene din cite numără literatu
ra română și una dintre cele 
contradictorii uneori. Intră 
atit poeții generației numite 
critică pierdute, pomenim aid 
D. Stelaru sau pe C. Tonegaru, cit și 
pe scriitorii de la Albatros, de 
care e legat atit numele lui Geo 
Dumitrescu cit și tangențial' al lui 
Marin Preria sau numele colabora
torilor Revistei cercului literar, 
dinspre care ne-au venit I. Negoi
țescu, C. Regman, Șt. Aug. Doinaș, 
Radu Stanca. Tot din această genera
ție fac parte colaboratorii revistelor 
Contemporanul și Flacăra de după 
război, Ion Vitner, Mihnea Gheor
ghiu, Ov. S. Crohmălniceanu, Sil- 
vian Iosifescu și alții, după cum 
alți membri ai aceleiași generații 
au fost colaboratori ai Vieții ro
mânești și mai tirziu ai Gazetei 
literare. Opțiunile lor literare, 
opțiunile lor estetice au fost și ele 
foarte diferite mergind pină 
opoziție. Unii desdndeau 
marginile literaturii 
(Nina Cassian), alții 
terar deschiderea pe 
sese suprarealismul 
trescu), alții (D. Stelaru, C. Tone
garu, Tudor George) făceau o in
teresantă sinteză lirică, după cum 
cerchiștii sibieni încercau o rea
bilitare a baladei. Ion Caraion venea 
dinspre experiența argheziană, 
alții dinspre Ion Barbu. Proza se 
revendica de la cele mai solide 
tradiții literare anterioare, ca 
astăzi reprezentanții ei să facă 
fuziunea cu cele mai noi modali
tăți romanești. Ideologicește op
țiunile erau și ele diferite. Unii 
jurau pe Lovinescu, alții pe Ghe- 
rea, alții pe Călinescu. Istoria 
acestor opțiuni e agitată și si
nuoasă, Tentativa acestei gene
rații de a-și asuma tradiția, de a 
o refoumula uneori drastic, este una 
din cete mai frămîntate. Tot din 
rindurile acestei generații s-a ri
dicat un excepțional, interpret al 
lui Bacovia, poetul Ion Caraion, 
care reorganizează liniile semni
ficației literare a lui Bacovia in 
context românesc și european. De 
aici au venit mai ales inițiativele 
multe mai vechi, altele mai noi 
pentru revizuirea unor valori 
consacrate. Un lot masiv de romane, 
Galeria cu viță sălbatică. Cartea mi
lionarului, Suferința urmașilor, Ne
bănuitele primejdii. Ocheanul întors 
ale unor scriitori de aceeași vîrstă 
și grupă valorică subliniază confi
gurarea tirzie a unei generații. dis
continui și plină de surprize.

Producția extrem de abundentă 
a acestor scriitori, citați 
și a altor colegi ai lor 
criticii o materie de studiu a că
rei analiză poate da cheia Siste
matizării istorico-literare a perioa
dei postbelice. Această generație, 
născută in jurul sau în timpul 
primului război mondial, și care 
debutează, teoreticește, în jurul 
celui de al doilea război mondial, 
a avut condiții dificile de dez
voltare și la realizarea ei deplină 
asistăm abia în acești ani. Carac
terul de eveniment al multor căr
ți scoase de scriitorii acestei pe
rioade ne conduce la concluzia că 
descifrarea itinerariului acestei 
generații literare este una din 
sarcinile cele mai urgerite ale 
criticii.

ia 
din 

suprarealiste 
exploatau li

căre o produ- 
(Geo Dumi-

mai

Trepte de aur
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Vesterupturi

închiderea 
unei surse 

fie

Dacâ n-ar fi fost văzut era spirit, 
unul din zeii noștri păminteni s-ar fi numit 
asemenea lui,
dar el a existat și astfel a fost 
mai mult decit spirit, 
decit zeu : 
a fost un om 
mai mult decit poate fi un om, om 
intr-o viață, 
a fost om cit alții de-abia ar reuși 
intr-o mie de vieți ;
Apusenii, 
pentru pașii lui, 
veșnic 
cioplesc 
trepte de aur

Florin Costinescu

Schimbarea la față

Desigur

ouă selecții antologice 
„Clar de inimă" și „Sta
rea poeziei" încununau o 
viziune poetică originală 
constituită de-a lungul 

timpului, (Sensul iubirii, O viziune 
a sentimentelor, Dreptul la timp, 
11 elegii. Oul și sfera, Laus Ptole- 
mei, NecnvinteM, In dulcele stil 
clasic. Măreția frigului).și clasici- 

‘ i același 
unui 

avînd 
continuarea

aici, 
oferă

Luceafărul

Statuia lui AVRAM IANCU dezvelită duminică 12 noiembrie 1978 la Tirgu Mureș, operă a sculptorului 
Florin Codre

PROTOCRONISM Șl SINCRONISM

Un alt Maiorescu
-a spus că procesul care
uzurpă sau uzează vocile
criticii e destul de rapid si 
ireversibil. Maiorescu al lui 
Eugen Todoran infirmă cu

argumente" acest silogism. Bazată pe o 
substanțială cercetare' hermeneutică, 
recenta monografie decupează acele 
întrebări și răspunsuri, care, deși a- 
parțin „structurii junimiste", așa cum 
a definit-o Tudor Vianu, depășesc ra
mificațiile junimismului și ale pro- 
geniei maioresciene, ureînd în vasele 
comunicante ale marii critici interna
ționale, pină in zilele noastre. Roo al 
credinței în perenitatea ideilor critice, 
lectura propusă de Eugen Todoran e 
comparabilă cu introducerea perspec
tivei tridimensionale în pictură. Din 
păcate, noul tip de abordare si adu
cere în contemporaneitate a Criticelor 
maioresciene a fost 
meritat

De la început studiul 
damentul lingvistic al

lipsit de ecoul

reliefează fun- 
criticii maio-

MIHAI BENIUC

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

resciene, lăsat în umbră de cercetarea 
cu prioritate a bazei filozofice a este
ticii sale ori frecventarea, adesea uni
laterală și epidermică a polemicilor și 
ideologiilor. Dintr-odată autorul Di
recției noi... e plasat intr-un unghi 
extrem de actual de dezvoltare a cri
ticii literare, internaționale. Cum bine 
se știe, aceasta trăiește de cîteva de
cenii un proces de remodelare și re- 
definire al propriului statut, ținind 
seama de rolul lingvisticii în episte
mologia contemporană. în aceeași or
dine de idei suportul „funcțional al sti
listicii lui Maiorescu, înțeleasă de el 
ca O bază a poeticii, și deci a criticii 
literare în ansamblul ei“ pune în evi
dență actualitatea și modernitatea 
mentorului Junimii, dacă avem în ve
dere faptul că „studiile contemporane 
de poetică nu stau pe alte poziții fun

Doina Uricariu
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zase a formulă lirică. -în 
timp anunțau 
drum, epuizarea 
drept consecință 
stilului prin autopastlșă manieristă 
și sterilă fie necesitatea unei mu
tații (radicale) în cîmpul sensibili
tății și limbajului poetic. Din feri
cire. Nichita Stănescu a avut forța 
(lucru mai mult decit dificil la un 
poet cu un limbaj ce a făcut școa
lă) să se contrazică într-un fel pe 
sine și desigur imaginea noastră 
despre el prin ultimul său volum 
„Epica Magna" pe care l-aș jntitula 
și „schimbarea la față", 
aceste afirmații nu trebuie înțelese 
exagerat, in sensul unei 
totale cu creația anterioară (Laus 
Ptolomei. N ecu vin tele și cele „11 
elegii" pot fi considerate unele din 
rădăcinile actualei cărți) ci ca o 
reînnoire și primenire poetică ase
meni sărbătorilor sacre' ce redau 
periodic ciclurilor un suflu nou, vi- 
vificator.

Două sint motivele care structu
rează la toate nivelele (text, sub
text. context) materia cărții, cuvin- 
tul și obsesia morții. Le vom ana
liza atit în sine cit și în țesătura 
complexă de reciprocă determinare. 
Meditația asupra cuvîntului nu mai 
este demult o surpriză la Nichita 
Stănescu (un întreg volum, Necu- 
vintele îi este îndatorat) dar acum 
s-a modificat viziunea asupra lim
bajului. Accentul nu mai cade pe 
virtuțile prodigios expresive și 
creatoare între și dincolo de limite 
(necuvîntul) ci pe calitatea lui de 
semn, de literă „II opun pe A lui I / 
Nori peste semne". Ceea ce în
seamnă trecerea cuvîntului de la 
matrice și potențialitate la rolul de

intermediar care poate opaciza 
(„Credeam că totul vorbește / A, 
m-a despărțit de auz") sau deschi
de porțile comunicării : „Templu al 
cuvîntului, A / rugarea trupurilor 
noastre fumegînde. — / vulturul ți. 
l-am ucis / schimbîndu-te în lu
cru. / Gindire devenită strigăt. / 
înzdrăvenind un mormînt". Ca re
flex imediat al naturii ambivalențe 
a semnului, a instabilității sale, a, 
in ultimă instanță, neputinței sale 
de a crea ca logos, se manifestă 
setea de real, de trăire în act și 
pentru act, pe care o vom indexa 
printr-un termen heideggerian, si
tuarea în existent. „Nu trebuie in-

Paul Dugneanu

Iubire tirzie
„Ca umbra-s după tine* — ea mi-a spus. 
Se-ntunecase, umbrele s-au dus.
Dar chipul ei cum rămăsese incă 
O perlă-n scoica inimii adinei 
Și-așteaptă ca $-• scoată la lumină 
Un iscusit pescar ți de rutină I 
Eu te iubesc, am ani ee-i drept, cam mulți. 
Dar dacă vrei șl poți să mal asculți 
Sărută-mă făr* să-ți mai fur lumina 
Ce altora le va-nflori grădina.

Așteptare
Dc-aici incolo-ncepe-a fi departe 
Dar nu chiar așa mult pină la moarte 
Și cite-odată chiar de lingă mine
Cu glasul blind imi zice : Vii, vecine f

Se miră poate că mai stau pe gînduri. 
Ii spun : Mai am de scris citeva rinduri... 
Ea dă din cap : De-acuma codru-i vested. 
Nu vezi ce nea ți s-a lăsat pe creștet I

INSTANTANEE

Poezia stepei
unoșteam, din literatura ucraineană a

C
 secolului trecut, cite ceva despre ma
rele poet revoluționar Taras Sevcenko
(1814—1861), firește, atit cit s-a tradus 
în limba noastră. Sint bucuros să pre

zint cititorilor noștri recenta culegere bilingvă 
de poezii. Focurile inserării (in ucraineană, 
Bogni smerkannia), de poetul Kiril Kuțiuk- 
Kotrzynski, in excelenta versiune a poetei Livia 
Bacâru. Cartea a apărut în Editura „Litera" cu 
această scurtă notă biobibliografică :

„Kiril Kuțiuk-Kotrzynski, autor a 2 culegeri 
de poezii în 1. ucraineană „Cîntece de seară" 
(1974) și „Aroma cerului" (1977)... s-a născut la 
8.VII.1910 în corn. Iakimovți, reg. Tarnopol în 
Volinia (U.R.S.S.). Este de profesiune inginer. 
A funcționat ca inginer principal la Trustul de 
Lucrări Speciale ale Ministerului Construcțiilor 
Industriale din București. S-a pensionat în 1975. 
Locuiește în București".

Marelui înaintaș. poetul îl închină poemul 
Drumurile lui Taras, amintind de epocalul lui 
volum de versuri. Cobzarul (1840), de închisorile 
Iui și de îndelungatul său martiriu.

Un alt ilustru scriitor ucrainean, Ivan Franko 
(1856—1916), poet, nuvelist, romancier, gindîtor, 
om politic, istoric literar, etnograf și folklorist, 
este evocat cu ocazia aniversării lui.

In sonetul Antonici, este slăvită amintirea 
poetului Lemko, „tinăr, plin de har", poate 
stins înainte de vreme.

„Lăsind o urmă-n veci scînteîetoare".
O serie de trei sonete, cu titlul Dimitrie Bo- 

lintineanu, stăruie în deosebi asupra poeziei lui 
eroice, a evocării lui Ștefan cel Mare și a lui

Șerban Cioculescu
Continuare în pag. a 7-a

u știu dacă și in ochii al
tora o veste cum este cea 
de mai jos trebuie să se 
bucure de un comentariu 
scris, dar eu, care aștept

de mai bine de zece ani și care am 
insistat mai mult decît deputății 
acelei circumscripții să se rezolve 
o cerere veche și justă, eu sint 
fericit să consemnez că în satul la 
care țin cel mai mult a început să 
circule de curind un autobuz. Mare 
lucru, vor spune unii sau alții, 
un autobuz! Acum cînd circulă in
tr-adevăr nu mai este atit de mare 
lucru, dar înainte era un vis. Mai 
mulți muncitori și copiii de școală 
aveau a străbate zilnic 10 (elevii) și 
16 (muncitorii) kilometri pe jos, a- 
dăugîndu-se la aceasta intemperii
le de care înaltele dealuri din ves
tul Apusenilor nu sint scutite. Am 
ajuns, cu timpul, ca ambiția mea 
socială cea mai înaltă să o consti
tuie aducerea apei potabile de la 
4 km, din munte pînă în sat, con
struirea unui drum modern din 
orașul Beiuș pînă la noi și, bine
înțeles, introducerea curselor regu
late de transport. Spuneam mereu 
prietenilor că în schimbul asigu
rării apei și drumului (pentru sa
tul nostru) personal aș renunța la 
cele mai nevisate avantaje dacă mi 
s-ar oferi ; pentru că vara, cind e 
secetă și pe cursul văii de la poa
lele dealului vina de apă dispare

Mă string in mine insumi ca o ghindă 
Și nu vreau să mai caut in oglindă 
Pe cel ce-am fost - eu știu că e-n zadar. 
Aștept pin* voi fi iarăși un stejar.

Cort de azur
Mă simt ca o cetate pe un pisc 
De munte intre turmele de munți 
Simt insă lipsa unui obelisc 
Să-mi razim lotca grelei mele frunți.

Puteam fi păcurarul de pe Crisuri 
Ori arătorul din crisene lunci î 
Se deschideau in față-mi noi suișuri 
Și drumuri tot mai lungi si tot mai lungi.

Că sint același, veșnic răzvrătitul, 
Se știe doar si peste graniți tot, 
Nu-s omul care umblă cu cuțitul, 
Dar nedreptatea eu s-o rabd nu pot.

Mă osindiți ori spuneți că sint lotru, 
Deși eu numai dau, nicicind nu fur, 
Dar cred in strămoșescul nostru codru, 
Cu falnicii-i stejari sub cort de-azur.

Gheorghe Pituț
Continuare în pag. a 2-a

CARTEA CU PRIETENI

Ne-or dobori nevremi de vrăjmășie 
Pe unii, dar vor răminea destui 
Să ținâ-n brațe-această omenie 
Ce nu se ploconește nimănui.

Mircea Dinescu
A n elita hoților de cai de la Dună- 
Ire, în miezul ei amețit, Slobozia 

însemna ospăț și trei zile de jaf, 
tot așa cum satul Bisoca, unde 
munții Buzăului se varsă în Ar

deal însemna dragoste desfrînată, ascunză
toare de nedescoperit, loc ideal pentru cine . 
nu știa să minuiască bine arcul și vroia să 
învețe.

In caietul neuitării, care e copilăria, ci
tesc aceste însemnări tulburătoare. La Slo
bozia e un lac plin de lebede negre — eîntă 
în nopțile cînd sint spintecate iepele și li 
se fură mînjii nenăscuți, la mînăstirea din 
Slobozia. în a doua zi de Paști, care e ziua 
iertării păcatelor, se întîlnesc căpitanii ce
telor de hoți, se duc unul pe altul în spi
nare pînă la altar, acolo, călărețul sărută 
mina Maicii Preciste, iar calul piciorul 
copilului Isus, apoi beau împreună, strecu- 
rîndu-1 prin liliac și prin iarbă crudă, vin 
roșu, vin alb și argint viu ca să nu 
prindă ură între ei și să nu se vîndă jan-

darmilor ; la Slobozia, în noaptea cînd în
florește secara, vin toate drumurile cîmpiei 
și aduc plocoane rîului Ialomița pentru că 
așează pîclă pe zăvoaie în clipele de spai
mă... Poveștile astea se spuneau de obicei 
seara și atunci, în dedesubtul casei, se au
zea tropot de . copite, în odaia din Crivăț, 
rezervată oaspeților de seamă, s-auzea 
vintul ca un nechezat de cal cu 
nările rupte și smocul de pelin de la icoa
ne scutura dor de ducă. Trebuia să-i vezi 
pe hoți cînd plecau spre Slobozia. Se urcau 
șapte-opt inși într-o căruță fără scoarțe, 
așezați spinare in spinare și cu picioarele 
atîrnate, ingînau un fir de cîntec și săru
tau o ploscă plină cu rachiu șl toți rideau 
și făceau cu ochii femeilor și ele, ațițate 
de fărădelegea aventurii, care e sîngele 
vieții, azvîrleau cu bolovani, prefăcîndu-se

Fănuș Neagu
Continuare în pag. a 6-a



levată, trufașă șt fără 
e concesii, lirica lui

Dan Laurențiu iși con
servă, de la volum la 
volum, un fond dis

tinct, aproape imperturbabil, de 
meditații. Supremul ei adevăr, 
adevărul ei apodictic mai bine 
spus, rezidă în celebrarea func
ției demiurgice a poetului și, 
bazată pe această convingere 
inflexibilă, emblematică, ani
nată ca o sabie a lui Damokles 
deasupra fiecărui vers, poezia 
este, pentru autorul Zodiei leu
lui, „iubire fără cunoaștere, 
trăire pură in iluzia nemuririi, 
în perpetua devenire a informu
lui către o substanță formală 
prezentă și indestructibilă". Poe
tul modern, afirmă Dan Lau- 
rențiu intr-un text critic ce des
chide ultima lui carte, trebuie 
să fie un nou Orfeu, dar un Or- 
feu aflat dincolo de dubii, neîn- 
doindu-se nict o clipă că aceea 
care îl urmează este chiar Eu- 
ridice și apt astfel, prin nealte
rată pasiune, „să asculte 
straturile geologice 
epocile succesive 
dinții, auroral al 
fluxul vital capabil 
lumea discordantă 
invincibilă a iubirii". O aseme
nea normă se confundă cu nor
ma însăși a „ordinii, măsurii și 
echilibrului", tot așa cum lim
bajul poeziei se confundă cu 
limbajul iubirii, amindouă la 
un loc reprezentînd forme abso
lute de exorcizare a morțli. Din 
același text avintat, el insuși de 
o fină și mîndră poezie a sen- 
tențiozității, mai reținem urmă
torul pasai care descrie de fapt 
una din temele obsesive ale li
ricii lui Dan Laurențiu : „Stă
rile fundamentale, aspirațiile 
noastre dominante sînt prefigu
rate intr-un trecut mftlc dato
rită unui reflex natural al me
moriei de a retrăi cu emoție 
ceea ce au trăit părinții, gene
rațiile anterioare, iar participa
rea la această istorie imaginară 
ca la una reală nu poate fl declt 
un semn al măreției omului, a! 
ideii perfecte pe care și-o face 
despre el".

După cum se vede, chiar cu 
reminiscențele de rigoare, pro
gramul poeziei nu este, pentru 
Dan Laurențiu, deloc unul obiș
nuit șl aprofundindu-și ideile, 
poetul dă la iveală versuri de o 
marcată originalitate, cu o ges
ticulație amplă, fastuoasă, pe cit 
de acerb personală și recognos- 
eibilă de la prima ochire, pe atit 
de in stare de a produce epi
goni. El se așează in punctul 
cel mai inalt posibil de cuprin
dere a lucrurilor și in tentativa 
de captare a absolutului pe 
care i-o conferă poeziei nu se 
ferește de a folosi nici unul din 
„marile" cuvinte ce Însoțesc 
mitologia poetului înscris cu 
majusculă. Dar pe cită vreme o 
asemenea privire astrală, do 
sus, in lipsa fondului adecvat, 
riscă in multe cazuri să pro
voace în cititor efectul exact 
contrar celui scontat, instalin-

prin 
depuse de 

murmurul 
cuvintului, 

să ordoneze 
după norma

d
ebutul editorial ♦) în- 
ttrzlat al Iui Adrian 
Anghelescu este pre
cedat. dr o relativ fn- 
■ delungată —- e adevă

rat, fntrucitva, și sporadică — 
activitate publicistică, pe de o 
parte,, șii fctoric-literară, pe de 
alta. Dealtmintert, volumul 
Creație și viat* învederează în
deajuns de clar însemnele aces
tor experiențe prealabile. Dacă 
ne gîndim. prin comparație cu 
alte cărți de critică aparținind 
debutanților, doar la completa 
absență a orgoliilor absolu
tist-juvenile din acest volum ne 
observăm numaidecit că ne 
aflăm in prezența unui in
terpret lucid și ponderat, edi
ficat in bună măsură asupra pro
priilor posibilități. Departe de 
a exprima o presupusă adapta
bilitate confortabilă, respectiva 
stare de lucruri pare mai degra
bă să Indice justa intuire a func- 
ționalităților reale pe făgașul 
cărora e potrivit să se orienteze 
travaliul critic. Problema, deci, 
este de a aborda subiecte si 
teme apte să permită exploră
rile pe cit de utile tot pe atit 
de meticuloase, dai’, in același 
timp, degajate, adică eliberate 
de complexul unghiului de per
cepție dobindite cu prețul deli
mitării de interpretările anteri
oare. în această privință, cel 
puțin în cîteva rinduri. Adrian 
Anghelescu dovedește un remar
cabil spirit de orientare. Și nu 
încape îndoială că dovada cea 
mai concludentă a formulei cri
tice adoptate de el o constituie 
cele două excelente studii de
dicate plurivalentei personali
tăți creatoare a lui G.M. Canta- 
cuztno. intitulate Un argument 
al supremelor armonii și Lungul 
drum al spiritului către cunoaș
tere. De fapt, masivele incursiuni 
analitice întrunesc întrutotul 
însușirile unei posibile schițe 
monografice șl e de mirare că 
autorul n-a procedat în conse
cință, Cu un efort in plus, 
Adrian Anghelescu ar fi putut 
lesne elabora o atare lucrare de 
sine stătătoare, o lucrare al că
rei succes de public ni se pare 
absolut sigur. Dar și așa, lectura 
celor două ample interpretări 
este nu numai deosebit de in
structivă, ci realmente pasio
nantă. Calitatea cea mai de 
seamă a ambelor texte rezidă, 
indiscutabil, in acuitatea și acu
ratețea expunerii. Vrem să spu
nem prin aceasta că Adrian An
ghelescu practică, în deplină 
stăpînire a mijloacelor, exegeza 
de tip stringent descriptiv, în 
sensul continuei raportări a 
punctelor de vedere cu finali
tate evaluativă la argumentele 
palpabile propuse de materia 
literară supusă analizei. Impre
sia, statornică, de soliditate a 
demersului exegetic aici isi are 
sursa, căci autorul nu mizează 
niciodată pe credibilitatea sim
plelor impresii, eventual parado
xal formulate. Cită argumenta
ție irecuzabilă, atita indreutătire 
a îudecății critice. Cind, spre 
exemplu, autorul ajunge la 
punctul în care definește după 
cum urmează specificitatea 
psihico-intelectuală a cărții de 
călătorii Pătrar de veghe, să 
fim siguri că demonstrația 
bizuită pe dovezi de necontestat, 
este deja încheiată : „Dacă <ele- 
lalte memoriale (al lui M. Ra- 
lea ori al lui Camil Petrescu, 
de pildă, n.n.) pot fi socotite 
niște cărți ale plecării, ale 
unei neliniștitoare desprinderi 
de țărmul un°i lumi care, 
atit din punct de vedere spiri
tual cit și afectiv. îi era autoru
lui reazem și nunct vital de re
ferință. ale familiarizării cu un 
necunoscut Dină atunci nrevizi- 
bil. Imaginabil doar prin datele 
culturii, Pătrar de veghe este.

cronica literară
Dan

Laurențiu:

„Zodia 
leului"

du-l intr-o stare de indiferență 
la pretențiile absolutiste, aici, 
la Dan Laurențiu. gesturile cele 
mai sacerdotale cu putință su
portă, de cele mai multe ori, 
investitura și rezistă cu succes 
la proba „deconspirării" lor 
nereținute. Căci, deși turnura 
poemului caută, in genere, să 
înnobileze tot ceea ce privește 
prea îndeaproape pe autor, ru- 
pindu-se, dintr-o intransigentă 
pudoare, legăturile cu trama o- 
bișnuită a vieții și cu abruptul 
confesiunii, la suprafața „rosti
rii" se Înalță, din frinturi și sa
cadări, liniile unei biografii e- 
sențializate și palpitul unei vii 
pasionalitâți : „Dormi liniștită tu 
care ai plecat impodobită cu 
miraculoase petale / de tranda
firi pe roțile automobilului ' 
dormi liniștită îngerii să te aibă 
in pază '/ eu voi sta aici și voi 
glndi / la tine așa cum ești o 
tinără femeie / așa cum sint un 
bărbat / căruia-i crește barba 
albă // și voi ride fericit voi 
ride ca un blestemat pușcăriaș 
fumind din țigara aproapelui 
său / voi ride vai ca dracul pe 
comoară // tu du-te și dormi 
liniștită / ca norul coborând o 
clipă / pe botul acestui tran
dafir / speranța mea și arta 
mea" (Speranța mea).

„Realitatea obiectivă trece pe 
lingă noi / cu indiferența geniu
lui", declară Dan Laurențiu, în 
stilul său atit de propriu, in
tr-unui din poeme ; și cu toate 
astea, simțim, presimțim in- 
tr-un mod indubitabil că lucru
rile nu stau tocmai așa și că 
este bine, favorabil poeziei, că 
nu stau așa, că există aici, din 
fericire, mai multă viață, in sen
sul ei adevărat, uman, decit se

acceptă ori decit se admite „sot- 
to voce" și că in definitiv, nu 
ni se descrie altceva decit „rit
mul profund al unei vieți", 
chiar dacă ea este orgolios o- 
rinduită „sub zodia mindr* a 
leului". Sint suficiente cel mai 
adesea un mic accent în poem, 
un mic amănunt de nebăgat in 
seamă la prima vedere ca să ne 
convingem că vocea care ne 
vorbește nu ne vorbește de la 
reci altitudini, necoruingente cu 
climatul nostru sufletesc, d se 
rostește dintr-o imediată apro
piere. cu inflexiuni de caldă 
familiaritate. 3cu plauzibilă tan
drețe și duioșie, chiar atunci 
cinci aparent, se afectează □ ca
tegorică distanțare de rosturile 
intim lumești : „Aș vrea să-mi 
aduc aminte de line / dacă s-ar 
intlmpla acest miracol I ei bine 
eu care trăiesc in balonul albas
tru / în sfera neagră a unui cu- 
vint II ar trebui să intonez cin» 
tece de înviere / cu moartea pre 
moarte călcind / îndrăzneala 
mea de a glndi nu de a visa / 
la tine mi se pare deja un in
cest / atita timp cit pe strada / 
pe care eu trec mereu cu au
tobuzul / zboară porcul și înflo
rește portocalul / atita timp cit 
eu te iubesc II tu nid nu bănu- 
iești frunză pleoapă / de soare 
de zi și noapte și apă ce ești / 
cit de fericit este bradul in pli
nă vară / In pîntecul imaculatei 
zăpezi // aș vrea să-mi aduc a- 
minte de tine" (în sfera de oțel).

Există un firesc al poeziei lui 
Dan Laurențiu, un firesc care 
se impune treptat șt in condiții 
nu dintre cele mat prielnire, 
pentru că nu este ușor de ac
ceptat, din capul locului, o poe

zie ce-șf propune, Ia prima Im
presie în „nesocotirea" altor 
teme, numai atacarea notelor a- 
cute. Poetul izbutește, însă, să 
facă să colaboreze elemente pro
fund disparate, chiar divergen
te. El reușește să fie grav și in 
același timp să nu-și ascundă o 
anumită „cochetărie" in mijlo
cul celei mai convinse, mai pli
ne de sine gravități ; reușește 
să fie, deopotrivă, glacial și vul
nerabil, tandru și crud, intran
sigent și comprehensiv, după 
cum poate să reconcilieze in 
cele mai bune condiții profun
zimea sa structurală cu un cert 
gust al prețiozității. Spațiul po
eziei sale se dovedește atit de 
elastic incit aceste elemente se 
omogenizează parcă de la sine, 
Iși răspund și iși tocesc reciproc 
asperitățile, întregind in cele din 
urmă o emisie convingătoare, 
bine pusă la punct In toate ar
ticulațiile ei, o emisie in care 
poetul iși permite să fie el în
suși, complet și liber de orice 
prejudecată. Or, acest firesc re
zidă tocmai in surpriza de a 
vedea cum o rostire, in aparen
ță capabilă numai să înnobileze 
lucrurile și să le împartă în ie
rarhii clare, redevine înduioșător 
de păminteană. mediu dintre 
cele mai prielnice pentru dure
re și tristețe, pentru nostalgie și 
amintire, pentru reculegere și 
speranță : „Vintul azi te sărută 
cu o grație nouă / cerul aurit 
de căderea sărbătorească I a unei 
stele iți spune că ' există o spe
ranță a sflrsitulul II frunzele 
care au fost verzi / in lumina 
soarelui te acoperă / cu murmu
rul extatic / al epidermei in 
somn // o pace decivirșiti co
boară / in vocea tnimii tale va 
trebui să-ți aduci aminte că al 
fost tinăr ! și c* ai mai trecut 
pe drumul acesta H nimic nu-ți 
mai este strein / e bine acum 
să scoți / din sin steagul pasiu
nilor de vară / și să-l îngropi 
e tocmai timpul H să privești 
cu un ochi tolerant / promenada 
micilor, demoni / asteptind sub 
crengile tale / să le cadă un 
fruct amar..." (Franzele).

Monolog lăuntric conservând și 
resuscitind cu intensitate o a- 
mintire ideală, consolatoare 
(multe poeme tncep prin invo
carea acestui trecut Imaginar : 
„aș vrea să-mi aduc aminte..."), 
poezia lui Dan Laurențiu pose
dă totuși știința de a trăi In 
prezent, intr-un prezent pe care 
memoria „imemorială* nu-1 poa
te trece sub tăcere, și de a uni. 
In același timp, solemnitatea cu 
faptul de viață, punind dimen
siuni esențiale acolo unde tre
buie și mai alea, intr-o căutare 
patetică a fericirii și armoniei, 
aventură cu morală victorioasă. 
In duda obstacolelor ee-o înso
țesc, din care poetul iese de două 
ori consolidat : prin inlilnirea o- 
menescului necesar țt prin in» 
tilnirea expresiei ferm te.

Dan Cristea

CARTEA DE DEBUT

Intre 
„contribuție" 
și interpretare

Intr-un fel, o carte a întoarce
rii. a revenirii șl re-descoperirii 
unui spațiu spiritual și artistic, 
în ipostaze dintre cele mai ne
așteptate și semnificative, toc
mai in necunoscut. Experiența 
aceasta de cunoaștere se va 
transforma astfel într-una de 
autocunoaștere, de autodefinire 
și îmbogățire spirituală, atit in 
sens individual cit și in generai, 
de intuire mai exactă a valori
lor propriei spiritualități, în 
contactul stimulator cu acelea 
ale altor lumi. Blindă Iscodire 
a destinului, adresată sieși sau 
poate unui interlocutor nevă
zut. interogația autorului din 
final — „De ce mă întorc 7“ — 
iși află astfel o posibilă dezle
gare".

De altfel, citatul de mal sus 
este semnificativ si sub al aspect 
esențial. Este vorba de plauzi
bilitatea evaluărilor și a carac
terizărilor obținute prin rapor
tarea asociativ-disoriatlvă a 
personalității „eroului" din cele 
două studii la exemplul unor 
personalități artistice de anver
gură universală. Sobra, grava și 
fireasca deschidere spre aseme
nea parametri interpretativi 
este constantă șl, ca atare, frec
venta prezență a unor nume pre
cum Proust. Palladio. Goethe, 
Ruschin. Herbert Red. Glullla 
Carlo Argan, Bramante, Ortega 
y Gasset, Malraux. T. E. Lavi- 
rence, de o parte. Hașdeu, Odo- 
bescu. Torga. PArvan. G. C6H- 
nescu, M. Eliade, de alta, nu 
stirnește nici cea mai mică sus
piciune. O singură excepție, to
tuși : aceea din post-seriptumul 
celor două studii, unde, printr-o 
stranie eludare a ierarhiilor va
lorice, originala carte Pătrar de

veghe este comparată — aproape 
ad litteram ! — cu Divina Co
medie : „Cu tot aspectul de me
morial de călătorie, tributar deci 
fluxului impresiilor șpontane. 
Pătrar de veghe dezvăluia, la 
un examen mai atent, solide ar
ticulații lăuntrice, o uimitoare 
unitate de structură. Cele trei 
„cărți" care ii compun — De
sertul, Grădina. Izvorul — sint. 
asemenea Infernului, Purgato
riului și Paradisului din marele 
poem dantesc, tot atitea etape 
și experiențe fundamentale trăite 
de Spirit in drumul său anevoios 
către cunoaștere. Caracterul 
simbolic al acestui Itinerar se 
impune de la sine". Si mai pe 
față: „Revelația -Izvorului- pe 
muntele Silpius poate fi privită 
astfel și ca expresia acestei în
fiorate apropieri din -inima ră
coroasă a vieții-, odată cu pre
simțirea sflrșitului posibil. Pe
lerin, asemenea unui Dante, prin 
limburile și sferele unor lumi 
de infern și de azur. Ia capătul 
călătoriei sale G.M. Cantacuzino 
va fi îndreptățit să constate : 
.Am trăit multe lumi în țara 
umbrelor»".

De mai redusă Întindere dar 
de un indiscutabil interes, 
„incursiunile în lumea teatrului" 
(Un analist — Mihail Sebastian 
si Traian Chelarin — drama
turg) se Înscriu și ele in sfera 
criticii de „reconsiderare", ase- 
mena studiilor despre G.M. Can- 
tacuzino.

Pe Adrian Anghelescu ti ten
tează insă și acele teme a căror 
rezolvare nu presupune atit de 
mult un efort recuperator cit 
mal ales unul de interpretare 
mai mult sau mai puțin ine
dită. La un asemenea privilegiu 
aspiră fără doar și poate eseu

rile Csrnavaleoral ta -sraia Ini 
Caragialc. „Draraat* in epocal 
sadoveaiau 4 Despre aablimal 

hnraMralal (Taăar Arghexi). 
g^onțmind ataBvr de detaliu 
uneori pătn—rătoaru si pasaje 
•analitice de ftrtețe. pe
ar. va—teu. cele tre-. eseu- —j 
oe^ăsesc rianjtssl unor oneste 
unarginali:". Inte-ecantă te sine 
tema carnavalescului ta proza 
lui Caragtaie (la pori da spriji
nirii cam obediente pe aserțiu
nile hit M Bahun din Prable- 
mela poeticii lai Daslalerski) 
este tratată diatr-un unghi apă
sat unii»tera Itzant — cel psiho
social «i ps:ho-storâe —, in asa 
fel lr.cit implicațiile ei tragi
comice, etem-umane, strălucit 
relevate de critica modernă in- 
cepind cu G. Călinescu. scapă cu 
totul din atenția autorului. Ducă 
părerea noastră, la rândul lui. 
eseul despre Sadoveanu suferă 
fundamental de pe urma con
tradicției irite Intre enunțul te
mei si categoria de opere solici
tate să Riâtină In planul anali
zei tema in cauză. Căci e 
aproape un non-sens să te ocupi 
de fascinanta temă a „drumului* 
In eposul sadovenian situlnd in 
prim plan romanele Strada Lă- 
pnșneana. Oameni din lună si 
Morminte, in timp ce Creanga 
de aor. Frații, Jderi, Hanul An- 
rutci. Zodia Cancerului, Nieoară 
Potcoavă etc. sint în treacăt dis
cutate. Am spune că In eseul 
despre Sadoveanu cauza nereu
șitei stă In procesul de imixtiune 
a criticii „de recunoaștere* in 
sfera criticii de disociere strict 
ideatică. în fine, handicapat si 
de clasica interpretare a lui 
Tudor Vianu, eseul despre Cân
tare omului a lui Arghezi face 
prea mult loc expunerii didac- 
tic-patetice. Chiar dacă un 
anume ceremonial apologetic 
subtil inculcat textului nu poate 
fi neglijat, in schimb, cele sase 
„crochiuri" din partea finală a 
cărții divulgă in chin mult mai 
convingător posibilitățile lui 
Adrian Anghelescu de a se ma
nifesta In aria criticii între
prinsă. așa-zicind, pe cont pro
priu. adică in aria criticii de 
analiză vizind formularea jude
căților de gust și a opiniilor ce 
presupun înfruntarea riscurilor 
dinainte asumate.

Nicolae Ciobanu
• Adrian Anghelescu: „Creație 

și viață", Editura „Eminescu", 
1978.

Veste
Urmare din pag. 1

cu totul sau ajunge să fie doar o șuviță mal 
anemică decit dira ce o lasă in urma Iul un 
copil pe ciment, femeile cară haine și rufe la 
vreo patru km pentru a le spăla intr-un alt sat. 
Apa le-ar da oamenilor, pomilor și vitelor mat 
multă vigoare, rezistentă și putere de a trăi, 
fiindcă pămintul de acolo este bun pentru a 
produce numai fructe (cind nu îngheață) și fin; 
griul este mai mult pai. iar porumbul mai mult 
tulei. Celor ce trăiesc de mii de ani pe astfel 
de păminturi puțin roditoare ar trebui să li se 
plătească anual prime de rezistentă, dar nici 
intr-un caz prin plecarea lor in locuri mai fer
tile deoarece o astfel de hotărire ar fi pripită 
față in față cu rațiunea pe care secolele au im
pus-o viețuitorilor de acolo, neîntrerupt. Din 
cele mai importante puncte de vedere se vede 
clar că trebuie să se construiască drumurj (care 
să aducă odată cu ele confortul) pină la cele 
mai îndepărtate cătune și case. Orice bucată 
de pămint trebuie să fie tot timpul stăpînită de 
cineva, altfel s-ar părea că e a nimănui. în
ceputul oricărei localități, oricit de mici, a con

stituit, clndva, o epopee, deci se reclamă posi
bilitatea ca aceste așezări să dureze. Nici Sinaia, 
nici Predealul, nici toată Valea Prahovei n-au 
avut pe vremuri condițiile, confortul de azi. 
Toate cătunele din munți și de pe dealuri pot 
fi transformate in localități de unde să nu-ți 
mai vină să pleci. Dar cind pleacă oamenii din 
munți și de pe dealuri spre localități mai bine 
organizate e ca și cum s-ar duce munții spre 
confort, pe cind noi trebuie să ducem confortul 
in munți. Apoi este sigur că oricărei astfel de 
localități, dacă i s-ar asigura un drum modern, 
i-ar crește bunăstarea de cel puțin zece ori. Cu 
această speranță imi rămine dorința ca satul 
in care a intrat de curînd autobuzul să aibă 
un drum și apă de băut...

Premiile
revistei „Luceafărul"

— pe anul 1977 —

în codrul ospitalier ol Ateneului tineretului din Capi
tala — luni, 13 noiembrie a.c. — a avut loc o emoțio
nanta manifestare cultural-artisticâ : decernarea, in 
prezența reprezentanților C.G al U.T.C., Consiliului 
Culturii sl Educației Sociollste, Uniunii Scriitorilor, a 
unui numeros public — a premiilor revistei „Luceafă
rul* pe anul 1977. Meritatele distincții confirmă epori- 
ția In rindul tinerei generații de scriitori a unor noi ta
lente. In curs de viguroasă afirmare. Poeți, prozatori, 
critici, reporteri, tinerii scriitori premiați au dovedit 
(paginile revistei stau mărturie) o certă înzestrare li
terară, o sensibilitate proaspătă ce iși caută originale 
formule expresive. Juriul, compus din prestigiqșl scrii
tori și critici, o ocordat următoarele premii ;

Poezie — ARTUR BAD1JA, MIRCEA BRAIUTA, DE
MISA COMANESCU, ADRIAN FRAȚ1LA, MARIN LUP. 
ȘANU

Proză - AUREL ANTONIE, DUMITRU AUGUSTIN 
DOMAN, MHtCEA NEDELCIU, ST EU AN ZAMORA

Critică literară - DAN CONDEESCU, SULTANA 
CRAIA, DAN G MIHAIlESCU

Reporta] - ION LONGlN POPESCU.

viata cărților

• Afiat la ed de-al doilea volum •) Eugen Evu acrie o 
poezie diacre’.a. exprese nu atit a meditației aau a cele
brării. dt a contemplației unui peisaj subiectiv, ale cărui 
imagini reverberante ae Integrează unei subtile mișcări 
interioare. Eugen Evu ae dovedește un poet echilibrat, 
sedus mal eurind de armonia estompată a vibrației inte
riorizate decit de gest șl declamație : .J&râ strigăt se 
naște acum poezia, l in urmele focurilor departe de timp 
parcă zac I In iarba adlncă pe care se zbat / fluturi grei 
de Întuneric". Echilibrul poetului pare să fie rezultatul 
consonanței temperamentale cu opțiunea estetică, formu
lată de altfel in ultima poemă a volumului : „Pentru el 
nu mai vine nici o sărbătoare, / El a deprins băutura 
cuvintelor esențiale, / Fulgerat de viziuni se uimește de 
fiece lucru simplu ’ ptnâ la lacrimi cutremurlndu-se (...) / 
Pentru el nu mai vine nid o durere / miezul vieții lui s-a 
contopit cu miracolul. / O poetică simplă și direct de la 
sursele inefabile z 11 ocrotește de patimi pe pămint / Ast
fel așteaptă in tăcerea asurzitoare poetul / cu slngele 
gravltlnd Înspre lume / zborul final de atingere / a pa- 
triei-mume". Un echilibru Interior care vine din conștiința 
poezld ca privilegiu și har. Spiritul contemplativ întors 
către stne definește acea parte a llridl lui Eugen Evu care 
s-ar putea numi erotică dar care este numai invocare 
a Iubitei pentru a i se tncredlnța confesiuni care nu pri- 
veac atit iubirea dt și o stare lirică difuză uneori vag ele
giacă : „Iubito, spulberat voi cobori In' flori de dmp / In 
freamăt de fin auriu necosit pentru lamă. I dincolo de ar
borii aceștia răsucindu-se in aer / după rădăcinile lor 
ce-ar muri de lumină. / In florile de ctmp voi adia ne- 
pllna ,i deasupra mea doar umbra norilor 1 alunectnd 
însetată șl fără lumină f Îmi va iubi mlresmele-n sălbă- 
tide. Spulberat in flori de dmp voi pleca fără trup ! 
In fagurii vremllor lumintndu-ml uitarea". Peisajul inte
rior al poetului este reflexul transfigurat al spațiului na
tal. proiectat și imaginar, redlmensionat mitic: „îngheță 
mlerea-n somnul din știubeie / pe miezul plinii stngertnd 
genuni t bătrlnil scot din frunze la nedele / colad auflați 
cti aur tn cununi i șl la amurg, pe mese lungi de brad z 
aub licărirea Ursei Mari se-ntinde z ospățul zeilor... semin
țe ead. f milenii de cuvinte, din colinde..."

Spațiul interior al liricii lui Eugen Evu este deopotrivă 
supus Înfloririi șl întunecării. Cele două Ipostaze cores
pund timbrului celebram și celui elegiac, egal reprezen
tate In orchestrația lirică : „Adie frăgezimi de miei prin 
muguri i se luminează patria din gind ' șt laptele prin 
ierbun a belșuguri I se Îndulcește ; arborii ae-aprind i in 
horele nuntirii germinate*.

Din acest al doilea volum personalitatea poetului se 
arată deja conturată in liniile tn care lirica sa va evolua 
previzibil, ferită de excese, prin temperamentul echilibrat, 
dar și de sterilitate prin sensibilitatea creatoare de imagini 
ce traduc discrete înfiorări.

Sultana Crai a
•) Eugen Evu : „Cu fața spre stea*, Editura „Facla", 197S.
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• Cărți originale tn Ideea că știința, tehnica șl arta „nu
mai unlndu-și torțele vor reuși să cucerească VIITORUL 
omenirii" au apărut și vor mai apărea la noi șl aiurea. 
Care poate fi. atunci, coeficientul de intere» șl, respectiv, 
de originalitate, al culegerii de eseuri •) de Mircea Heri- 
van 7 Se cuvine observat, intli, că o primă diferențiere 
stă tn atitudinea autorului față de problematica •mnllcată. 
Scepticismul sau pesimismul pot eroda bune intenții, după 
cum pot justifica tentative elltiste, conservatoare sau reac
ționare. Optimismul, singur, nu încurajează obiectivitatea ; 
se pot oficia osanale unui statu quo anomic, anacronic, ca 
șt unor tendințe de supralicitare a unuia sau altuia dintre 
Indicatorii luați tn discuție — privitor la tehnică, știință șt 
artă — sau, In sttrșlt, tot optimistă poate fi și pledoaria 
strict imaginativă, metaforică și analogică, situată dincoace 
ori dincolo de cadrele reale ale prognozelor vlltorologlce. 
Este loc. In spațiul literaturii vlltorologice — pentru că aci 
se Înscriu eseurile lui M. Herfvan — și de un A. Huxley 
dar șl de un DtSnicken, de un Marcuse dar șl de un rou- 
rastie, de un Malița dar și de un Rostow ș.a.m.d. sint 
numeroși mult mai numeroși decit autorii citați, factorii 
âe tensiune privind (ne)convergența dintre artă-tehnică- 
știlnță șl faptul că. după cum subliniază M. Herivan, „nu
mai în cadrul gîndirll materialist-dialectice și al sistemului

Felicltlndu-i pe cei premiați, poetul Nicolae Drago;, 
redactorul șef al revistei „Luceafărul” și președintele 
juriului, a subliniat calitatea demersului lor artistic, 
polivalența preocupărilor creatoare ale acestora. „Dis
tincțiile acordate vin să încununeze o prezență stator
nică, de ținută în paginile „Luceafărului" a unor tineri 
scriitori din toate regiunile țării, pentru care literatura 
înseamnă un chip fericit de întregire a personalității, 
o modalitate de dialog cu contemporaneitatea. Munci
tori, profesori, economiști, redactori, cercetători, numi
torul lor comun e reprezentat de pasiunea pentru artă 
Înțeleasă ca mod de existență, de intervenție activă in 
realitate*. Noilor loureați și celorlalți participant la 
festivitate le-au fost, de semenea, adresate cuvinte 
de sinceră laudă, felicitări, de către tovarășii Nicolae 
Croitoru, secretar al C.C. al U.T.G și prozatorul Lau
rențiu Fulga, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Ti
nerii poeți și prozatori au citit din lucrările lor. Festi
vitatea s-a încheiat cu un deosebit de izbutit recital 
muzical-poetic susținut de tinerii interpreți Benedict 
Popescu și Adrian Antonescu.

Cronicar

socialist, factorii de tensiune Iși pot găsi deplină rezolvare 
fii conceptul șl acțiunea umanismului revoluționar", nu 
Împiedică, sau nu ar fi trebuit să Împiedice vreodată, re
discutarea critică obiectivă a teoriilor concepute și dez
voltate tn sisteme referențiale ne- șl antimarxiste, sau al 
căror autori susțin (fals, altminteri) că nu sint exoonentii 
vreunei ideologii. Deoarece flecare gruoaj eseistic din 
prezenta culegere conține, explicit șl imolicit, o atare 
critică, bazată pe fundamentele materialismului dialectic 
șl istoric, constituie un prim argument de originalitate și 
probitate științifică al „Argonauților..." Numai In confrun
tarea cu vechile, și recentele curente ideologice și cu 
individualitățile lor marcante, se dovedește, o dată In plus, 
caracterul creator al marxismului, deschiderea Iul revo
luționară, democratismul și Înaltul său umanism. Mircea 
Herivan reușește să convingă — pe aceia care încă șovă- 
iesc — de lipsa fundamentului real, fie psihologic, fie ide
ologic, al opoziției ferme, intușablle dintre artă, tehnică sl 
știință. In registru grav, nu pedant, presărat cu ironii dar 
evitlnd pamfletul, autorul desferecă pas cu pas prejude
căți vechi șl noi. Ipoteze false, rigidități și exagerări. Ma
terialul consultat este enorm.

Cele mai atent supuse analizei - ț de altfel una dintre 
nolmele „Argenauțflor..." — sint „pseudoprognozele desnre 
un vii or fări- speranțe". BuBliniln numaf asta, sl cred ci 
ae poate imediat observa că autorul nu și-a propus o sar- 
rida ușoară, nid lipsită de interesul contemooraniior. Pen
tru ea Intr-adeylr tahăiă. celor" că re brobotleacț viitorul, 
f. ..turti șt crvirttatim omenirii nu tlpaesc reput3țî" savanțl, 
ii uși:1 artiști, infiltrați politologi, economiști și ideologi. 
Prestigiul lor a marcat sl marchează milioane de conștiințe 
tinere. Nu e. așadar, absent interesului să fie confruntată 
viziunea comunistă, revoluționară șl democratică, cu ideo
logia guvernantă a acelora în chiar epoca „industrializării 
intelectuale a profeției sociale". Identiacindu-se ferm cu 
aceea că „studiile viitorologlce au valoare, cu condiția să 
fie privite drept niște schițe ale uneia dintre (foarte mul
tele) opțiuni posibile", M. Herivan transformă, tn eseurile 
sale, metoda tntr-o pledoarie pentru curajul optimismului 
lucid, In favoarea Încrederii într-o lume a realei conver
gențe dintre tehnică, știință și artă. Este meritul funda
mental al culegerii sale de eseuri. O glndire consecvent 
comunistă pledează pentru Ideea „ca omul de știință șl ar
tistul să se înțeleagă sau cel puțin să nu se ignore" de
oarece „prin literatură, ca sl prin celelalte arte, oamenii 
au dobtndlt un mijloc specific de a cunoaște, de a defrișa 
spațiul a tot ceea ce nu poate fi cunoscut prin intermediul 
științelor exacte «verificabile și certe»" și Intrucit „In ca
drul literaturii nu sintem confruntați numai cu forme soe- 
ctfice de cristalizare a gtndirli științifice, cl și cu un mod 
de regtndire a științei, de reflecție asupra evoluției posibile 
a acesteia prin prisma unei înalte responsabilități pentru 
destinele omenirii." sint, acestea de mai sus, numai două 
dintre demonstrațiile citabile din ansamblul unui volum 
extrem de lncitant șl prin care viitoralogla romanească 
lese in lume competitiv.

Mircea Constantinescu
•) Mircea Herivan î «Argonauți pe marea cenușie". Con

vergențe tn gindirea contemporană. Editura „Eminescu", LITU

• Cartea Passionariei Stoicescu •) este aranjată de o 
asemenea manieră ineît primul vers al fiecărui text să 
înceapă cu cite o literă a alfabetului, autoarea epuizînd 
astfel toate literele. Nu am reușit să întrezărim scooul 
acestui joc. Manierismul cuprinde multe modalități ludlce, 
Insă acestea sînt puse întotdeauna în slujba anumitor 
forme mentale cu care se armonizează. Pe lîngă acest 
lucru titlurile pe care și le alege sînt de o dezlînare desă- 
virșită ; culegem cîteva la întîmplare : Fărlmizez, formez, 
foșnesc..., Hoțesc, hrănesc, hotărnicesc..., Rămin, repet, 
rodesc, răspund... etc. Cu oarecare indulgență le-am putea 
socoti jocuri de-a gramatica, dar și pentru a clinti gra
matica din firescul ei îți trebuie stil.

Cele spuse despre titluri se repercutează șî în texte 
propriu-zise, dar la nivelul sintaxei care, recalcitrantă in 
cazul Passionariei Stoicescu, nu se lasă convertită în act 
poetic t *Strajă-coajă Înspre miez / zac în simbur și ve
ghez / cum matrioșcîle (pluralul de la matrioțcă nu e in 
— șei, ci, cel puțin in limba română, în ști — n.n.) ascund 
/ trupul tainei cel rotund : '/ in cea Casă stă cea Drum, / 
tn cea Flăcări stă cea Fum, / tn cea Multe stă Nici una, / 
In cea Noapte stă cea Lună*. Partea proastă e că poezia 
nu permite mimarea a-stilistlcă a esoterismului. Dar cu 
această observație am trecut deja pe tărtmul formelor In
terne. O deprindere care deservește schițele de poezie ale 
rolumului de față e imitarea unor conținuturi psihice 
(iubirea, devoțiunea. sentimentul de însingurare etc.) cr 
se tocesc ca niște cuburi de zahăr tn marea de Imprecizie 
verbală : «Lumina mă gonea din rai... / Ploua de cite ori 
plecai, f Luai cu tine, călătoare / clipa zănatică de soare / 

ferecat în dor de cercuri t descînt de vineri și de 
miercuri...* (Doresc, dispar, devin, descînt»..)

Din punct de vedere uman, altminteri, autoarea pare 
animată de cele mai curate Intenții. Comunicate de cuvin
tele pentru care a optat ele însă nu-și sporesc caratele 
poetice. O critică a eticului implicat în bucățile volumului 
Reverberata nu ar avea ce să epureze, ce să respingă, dar 
o critică a poeticului da. Iritate de unele demersuri sin
taxa șl semantica se răzbună pentru că aceste două coor
donate circumscriu noțiunea de stihie lingvistică, tar cu 
stihiile nu te joci adoptînd o atitudine nerespectuoasă șl 
mecanic-nonimaginativă.

tn sfîrșit, toate titlurile înșiruite de-a lungul cărții sînt 
sdunate intr-un conglomerat final cu titlul RE-VERB- 
ERATA. Dacă P. Stoicescu ajunge cu aceasta In pragul 
autoconștiinței critice, tot binele...

Dan Arsenie
*) Passionaria Stoicescu : „Reverberata". Editura „Alba

tros", 197â,
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imic din ce susține Ileana Vrancea nu 
nrămîne în picioare, dacă verificăm și 

restituim citatele trunchiate și ajusta
te. Iorga nu vorbește în ale sale Gene
ralități decit de istorie, nu se referă 

niciodată la istoria literară, conceptul său de 
istoria poiesis n-are nimic comun cu conceptul 
de sinteză epică al lui G. Călinescu. Reluăm un 
ultim citat : „Oamenii trecutului — scrie Iorga 
în 1897 în lecția Frumusețea in scrierea isto
riei — nu era însă de marmoră albă și nici nu 
locuiau pe scîndurile unei scene, cocoțați pe co- 
turne. Pentru a ni-i înfățișa, trebuie să cunoaș
tem cît se poate (Ileana Vrancea omite se poa
te) mai multe amănunte asupra vieții lor. (aici 
I. V. pune un și) pe scenă ca și în culise" (ur
mează la I. V. croșete). „In felul acesta, se sfar
mă nenorocita distincție (la I. V. : distanță) care 
se fixase între realitatea umană organică și vie, 
și istoria omenirii moarte, palidă, artificiala și 
fatală". Iorga are în vedere învierea figurilor 
istoriei, nu judecata de valoare asupra operelor 
literare. Citatul din Călinescu pe care Ileana 
Vrancea, îl aliniază în continuare („Istoricul însă 
nu poate nara ce nu-1 interesează"), se referă la 
cu totul altceva, la stabilirea prin retrăire (în 
sensul preconizat de Rickert) al valorilor este
tice : „Intr-un cuvînt, adaugă imediat Călines
cu, istoricul nu e un contemplativ, ci un parti
cipant activ la determinarea valorilor".

Mai departe, Ileana Vrancea acuză pe G. Căli- 
nescu că, vorbind în Istoria literaturii române 
de Iorga, nu citează cartea Generalități cu pri
vire Ia studiile de istorie, apărută într-o primă 
ediție în 1911 și în ediția a doua în 1933. Răs
punsul este că, din moment ce se ocupă de li
teratură, Călinescu nu avea de ce să citeze o 
carte, de, să zicem, filozofia istoriei. Respecti
vele Generalități nu tratează despre tehnica cri
ticii și a istoriei literare și nici Ileana Vrancea 
nu citează din ea decit (trunchiat și desfigurat) 
șapte articole dintr-un total de 29, numai 81 de 
pagini dintr-un total de 348. Dacă ar fi folosit 
ediția din 1933, care-i stătea la indemînă in 1941. 
Călinescu trebuia să citeze mai puțin cu două 
articole, numai 61 de pagini. Dar. continuă te
muta autoare. ..fapt cu totul neobișnuit — titlul 
și data apariției volumelor consacrate de Iorga 
literaturii vechi nu sînt absente numai din tex
tul istoriei, ci și din bibliografia operelor lui 
Iorga, singurul loc in care figurează parțial și 
fără indicarea anului ediției princeps (sic) — 
este locul rezervat bibliografiei de generalități ; 
dar chiar și aici se trece sub tăcere Istoria li
teraturii române, in secolul al XVIII-lea in două 
volume apărute in 1901".

Pariem că Ileana Vrancea confundă epoca ve
che din istoria literaturii române cu secolul al 
XVIII-lea. altfel ar trebui să știe că Iorga a pu
blicat, ce-i drept, intîi in 1901. in două volume 
Istoria literaturii române in secolul al XVTII-lea 
(Epoca lui Dimitrie Cantemir, II, Epoca lui Pe
tru Maior) și numai după aceea, în 1904, Istoria 
literaturii religioase a românilor piuă la 1688. 
Aceste trei volume și numai acestea au fost re
văzute, larg întregite și reeditate de autor după 
cum urmează ; Istoria literaturii românești, I, 
Literatura populară. Literatura slavonă. Vechea 
literatură religioasă. întîii cronicari (—1688), 
București. 1925 : Istoria literaturii rom&nești II. 
de la 1688 la 1780, București, 1928 ; Istoria lite
raturii românești, III, Generalități, Școala arde
leană. București, 1933. De ce Călinescu citează 
la p. 888 a Istoriei aceste ediții ale operei și nu 
primele, credem că nu mai este nevoie să ex
plicăm. Pentrucă de ele trebuie să ținem seama 
în primul rînd, de ultima voință a autorului care 
le-a revăzut ! De ce procedează altfel Ileana 
Vrancea ? Pentrucă așa citează E. Lovinescu in 
Istoria literaturii române contemporane, II. 1926 
(cînd nu se reeditase decit Istoria literaturii re
ligioase a românilor pină la 1688) și din 
și în compendiul din 1937.

Compararea lui Călinescu cu Iorga ca istorici 
ai literaturii române de la origini pină 
trebuie să țină seama mai întîi de proporții, în 
sensul că Iorga acordă acestui spațiu aproape 
jumătate din întregul text al Istoriei literaturii 
sale care merge pină în 1934, In vreme ce Căli
nescu numai a noua parte din textul care mer
ge pînă în 1940. Apoi Iorga fiind un istoric al 
culturii în înțeles larg nu analizează aproape 
niciodată literatura spre a-i dovedi valoarea ar
tistică, ci numai spre a extrage din ea spiritul 
epocii, felul de a simți și a gindi al unei lumi. 
Niciun alt Istoric literar român nu se ocupă, ca 
el, de Ștefan Bergher, Nicolae Roset, State Leur- 
deanu, Daniil din Cluj, Vlad Boțulescu, Meletie 
Ursachi, Toma Costin, Gheorghe Montan, Ema- 
noil Băleanu, Moise Nacul, Petru Furdui ș.a. 
Iorga a scris bine despre Cantemir și Neculce, 
dar inadmisibil despre Budai-Deleanu și Cona- 
chi. A făcut un cronicar din Nicolae Muște, 
simplu copist, a atribuit cronici lui Stoica Li- 
descu, Constantin Căitanul, Alexandru Amiras, 
Enache Kogălniceanu, Tudose Dubău Și Vasile 
Damian. Credea că Muntenii (Menehmii) sau 
frații de gemene e operă de Ion Budai-Deleanu. 
A trebuit să recunoască singur că pamfletul Cu- 
vintul unui țăran către boieri, pe care il credea 
de Vartolomel Măzăreanu, e de Ionică Tăutu, că 
Panegiricul lui Ștefan cel Mare, socotit al ace- 
luiaș, e apocrif. Ileana Vrancea citează ca model 
pentru Călinescu portretul pe care Iorga i-1 face 
lui Dimitrie Cantemir după o pictură anonimă 
reprezentînd un nobil european de la finele se
colului al XVII-lea din Muzeul de artă și cera
mică din Rouen, care în mod sigur nu e al lui 
Cantemir și n-a fost preluat în ce privește de
scrierea fizionomiei („ochi de o nevinovată pri
vire dulce, cu mustăcioara mijindă") de Căli
nescu.

păcate,

la 1821

• orga, crede Ileana Vrancea, a fost pri
mul care a relevat valoarea artistică a 
cronicarilor munteni, înainte de Căli
nescu, și ne și arată cum, vorbind de 
Radu Popescu, Iorga vede în opera 

acestuia neapărat, o înjosire a tonului po
vestirii istorice", o „scădere din punct de ve
dere moral", dar și „aprindere" și un „zel în
focat" care fac din lucrarea sa oficială, „o operă 
literară cu mult superioară ca expresie și in
teres" celei a lui Axinte Uricariul. Aici este 
vorba de cronica lui Radu Popescu privind dom
nia lui Nicolae Mavrocordat, cronică encomiasti
că, de curte, valoroasă, într-adevăr, prin violen
ța pamfletărească. O recunoaște și Iorga, de pă
rere totuși că, „în violența lui, care se coboară 
totdeauna pînă la trivialitate, se răsfrînge tur- 
burarea sufletească a trădătorului, graba și fo
cul neofitului care vrea să dovedească, să se a- 
firme". Așadar Radu Popescu e cu mult superior 
lui Axinte Uricariul care nu-i decit „palid", dar 
dă pe față un suflet de trădător. Cine să mai 
aprecieze scrisul său ? Mai departe acest „isteț 
ambițios fără scrupul" devine, în credința lui 
Iorga, ceea ce Ileana Vrancea nu observă, titu
larul cronicii brîncovenești, cu autorul necunos
cut al căreia caracterizările anterioare ale omu
lui Radu Popescu nu se potrivesc deloc și tot 
așa nu se potrivesc nici cu cele finale privitoare 
la Radu Popescu, „cărturar ales și om fără ca
racter". Chiar recunoscind meritul literar al lui 
Radu Popescu, Iorga nu iartă omului sufletul 
de trădător. Sînt compatibile noțiunile de căr
turar ales și om fără caracter ? Iorga nu era 
totdeauna de această părere. în tot cazul face 
trădător in chip gratuit pe Anonimul brîncove- 
nesc, deși in cronica acestuia nu există niciun 
motiv pentru asta. Este riscul de a interpreta 
opera prin om.

Nu am dori ca prin restabilirea unor adevăruri 
să se creadă că vrem să infirmăm pe Iorga, 
pentru a înălța pe Călinescu. In istoria culturii 
și literaturii românești aceste strălucite spirite 
se împacă foarte bine, fiecare cu al său. Istoria 
literaturii românești în opt volume de Nicolae 

Iorga este numai o parte din monumentala Is
torie a românilor (1936—1939) in zece volume, 
opera sa capitală. Să fie adevărat insă.
pretinde Ileana Vrancea, că atit ..emiiîcatul cu
noscător al operei lui Iorga", Barbu Theoăt-re-- 
cu, cit și „un cunoscut specialist in stuc:1-1! li
teraturii române vechi". I. D. Lăudat.
cînd susțin că la p. 542 din Isteria literaturii ro
mâne de la origini pină in prezent de G. Ci! - 
nescu se află o mențiune elogioasă d<«pre Is
toria literaturii române in secelnl al XVIII-lea 
de N. Iorga? „Oricine deschide carxa ia r-t-- 
na indicată, scrie învățata noastră L’-aaoccia- 
tră. vede bine că nici acolo, niss :n alia parte. 
Istoria literaturii române in secolul al XVIII- 
lea nu este menționată in nid un fi că G. Că
linescu nu o „recunoaște* : cit decpre fraza 
care Călinescu ar susține că Istoria literaturii 
române in secolul al XVIII-lea rămtnc -uni. â 
în patrimoniul culturii noastre- — această opwue 
călinesciană este in întregime inventată. Ciu- 
nescu nu a formulat-o nicloua-â. r.icf.i-ari*. Des
chidem și noi la pagina 542. Despre istoriile lui 
Iorga privind relațiile, armata, comerțul, tipări
turile, literatura, Călinescu spune că nu sint 
simple îndreptare, ci lucrări complete, exhaus
tive, „uneori disperant de amănunțite, egoiste 
în note, pînă a nu lăsa altuia bucuria ur.m 
adaos". Refăcute tipografic științificește. emen
date pe ici pe colo, „in substanță ele râminind 
monumente definitive de care trebuie să *e țînâ 
seama". Istoria literaturii române vechi ține la 
Iorga pînă la 1780. după care urmează o fpza 
de tranziție, iar de la 1821 epoca modelă. Ci
tim la p. 542 in Istoria lui Călin '-», : -Tn rr_- 
diile (lui Iorga) despre literaturi rv-r.ir.ă vrrbe 
toate citatele sînt excelente, istericul gura cu 
o mare justeță arta caligrafică a cre’inn''». 
Abia intrat in epoca rorr— ttriră ‘ simt? stân
jenit". Se știe că romantismul incepe la noi 
în epoca modernă, in jurul aoeta: 1338. Prin 
urmare Călinescu apreciară superlativ Istoria 
literaturii raiaâue tu secuiul al XVIII-lea de 
Iorga. dar are in vedere ediția a doua a acestei 
opere care poartă tt’lul simplu Istoria Usecala
rii românești. Ileana Vrancea nu a văzut aceas
tă operă și nu ce se înțeleg? la no, prtn 
literatura română veche. Lovim î care in lș- 
toria sa citează numai prima ediși* din Istoria 
literatorii românești de N. Icrga. la bibliogra
fie. nefăcind nici > mențiune in text asupra ei, 
nu i-a fost de data aceasta de folos. De altfel, 
opinia iui Lovinescu era că talentul lui Iorga 
„nu s-a manifestat decit în lucrările mici", iar 
Istoria literatorii roaaaaeșt e o lucrare mare, 
ca și O viață de aos (3 volume. 1934), una din 
puținele opere care, dup Lovinescu. „vor ră- 
mine mai neatinse de dintele vremii*.

u privire la htoria literatorii române 
de la origini pină in prezent. Ileana 
Vrancea preia cele mai vehement nega
tive opinii critice, sub cuvînt că G. Că
linescu are geniu ca romancier, dar

nid o însușire de istoric literar. Terenul 
i-1 desțelenise mai înainte Iorga și Lovinescu, 
tot ce-a făcut el mai departe e haotic și mini
malizator. Cu astfel de diatribe se explică dSf 
ce marea istorie literară nu se reeditează.

Să vedem În6ă care și. unde este adevărul 
în 1932 Călinescu venea cu Viața lui Emindscu, 
ajunsă în 1938 la a treia ediție și reeditată abia 
în 1964, după 26 de ani I între 1934—1936 apă
reau cinci volume despre Opera lui Mihai Emi- 
ncscu, întîlul studiu amplu asupra poetului na
țional. Refăcut, de autor după război, apariția 
lui. anunțată în 1947 a fost aminată pină in 
1969—1970. cînd în fine a fost publicat in cu
legerea de Opere, în două volume. Ileana 
Vrancea susține că autorul și-a prefăcut, după 
observațiile care i s-au adus. Viața lui Emines- 
eu și face o comparație intre ediția I și ediția 
„aflată astăzi in circulație". La Opera lui Mihai 
Eminescu insă unde Călinescu arată singur (in 
1947) că și-a revizuit in noua ediție in două 
volume textul primei ediții, nu mai consideră 
necesar să se oprească asupra textului aflat 
astăzi în circulație. I se obiectează lui G. Că
linescu că nu s-a ocupat in Viața lui Mihai 
Eminescu de opera publicistică a poetului. De
sigur, Ileana Vrancea n-a văzut primul volum 
din studiul Opera lui Mihai Eminescu, ediția I 
dedicat in mare parte jurnalisticii, nici capi
tolul Filozofia practică din volumul al doilea, 
ediția a Il-a, de peste o sută de pagini, despre 
această problemă. Referindu-se la cele cinci 
volume ale primei ediții. Ileana Vrancea se 
face a nu observa reducerea lor la două in edi
ția nouă și cere în continuare, împreună cu 
E. Lovinescu, „acea sută de pagini de sinteză 
interpretativă" ignorlnd că și aceasta, exact de 
o sută de pagini dactilo, există in Istoria lite
raturii române de la origini pină in prezent 
(textul a intrat și in Istoria literaturii române, 
III, tratatul Academiei din 1973 de care a răs
puns Șerban Cioculescu).

Nici Viața lui Ion Creangă n-a convins-o pe 
Ileana Vrancea, fiindcă, ce neșansă, tocmai 
atunci a scris și Vladimir Streinu un articol 
despre același autor. Nu mai vorbim de faptul 
că Lovinescu prefațase anterior o ediție din 
opera lui Creangă în trei volume. Caragiale ? 
Călinescu i-a „eliminat" teatrul din Istoria li
teraturii române, probabil sub influența ace
luiași Lovinescu care într-un articol din 1913 
arătase că tipurile lui Caragiale sint resturi ale 
societății, „puțin interesante, prin lipsă de con
ținut sufletesc", teatrul său avînd o valoare 
„mai mult documentară". Maiorescu ? Aproape 
nu mai e nevoie de argumente. Călinescu l-a 
„decretat" critic cu „gindire plată" și „estetică 
strimtă", cu toate că în 1940 Lovinescu publi
case monografia sa în două volume Titu Maio
rescu. cap de serie a ciclului junimist. Ileana 
Vrancea practică imperturbabil izolarea cuvin
telor și citatul trunchiat, cu care se poate do
vedi orice. în realitate capitolele din Istoria li
teraturii române despre Eminescu, Creangă. Ca
ragiale, Maiorescu sînt cele mai bune sinteze 
despre acești autori existente pînă în 1941 la 
noi și, citite de la un cap la altul, dau senti
mentul deplin al existentei unor valori indubi
tabile sub raport național și universal. „Maio
rescu — scrie, ca să dăm un singur exemplu, 
Călinescu — a făcut un mare serviciu contem
poranilor. atrăgîndu-le atenția că simpla versi
ficare de știri istorice ori de judecăți nu este 
poezie. El are noțiunea gratuității artei pe care 
cu vorbele d-nei de Stael o numește une noble 
inutilite. înlăturarea din sfera artei a conside
rațiilor impure, mai ales intr-o vreme preocu
pată de valorile relative, este un titlu de glorie 
al criticului. Și azi poziția lui strict artistică 
mai are de învins obstacole ce se ridică mereu".

Mihail Sadoveanu. Liviu Rebreanu, Hortensia 
Papadat-Bengescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, 
prezentați de Călinescu ca nimeni altul înain
te. beneficiaserâ. ne încredințează Ileana Vran
cea. de examenul critic al lui Lovinescu. Nu 
contestăm, și n-am vrea să cădem în obsesia 
preopinentei noastre de a opune mereu pe Că
linescu lui Lovinescu spre a cobori sau Înălța 
pe unul în favoarea celuilalt. Lovinescu, și Că
linescu sînt personalități proeminente in istoria 
literară românească, fiecare in felul și la tim
pul său. Dar Lovinescu a scris prea puțin și 
numai despre 34 de opere, apărute pină în 1936, 
de Mihail Sadoveanu, obiectindu-i „insuficiența 
creației", „lipsa de psihologie", „lipsa de relief 
a tratării" vieții de provincie, zugrăvirea iubirii 
„numai in aspectul el fizic*. De adăugat că 
încadrînd pe Sadoveanu in 1929 la sămănăto
rism, in 1937 la sămănătorism și poporanism. 
Lovinescu a impus în critică opinia că sămănă
torismul a fost o mișcare literară minoră și re
trogradă, cu toate că reprezentată și de Iorga 
și Goga, viziune pe care abia G. Călinescu a 
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■ i ■ l>« corrpaiu nu Istoria litera tarii 
raanâae de la ■rigtai pină in prezent (in part-a 
c, -pre e pote—pc-^r.;) cu Istoria literatorii ro
mane eoateroperane I—IV. de K Lovinescu. ci 
romaenfiul de Istoria literaturii române (de la 
can. Xt III pină la șfîrșit) de G. Călinescu cu 
Istoria literatorii române contemporane 1***— 
1937 de E. Lovinescu observă ce transformări 
a suferit istoria literaturii române la o distantă 
de numai 4—8 ani, cite sensibile rectificări și 
rerratadrt.

Lovinescti a trăit puțin, numai 62 de ani, a 
murit in 1943, n-a mai avut timp să se con
frunte in continuare- cu operele marilor eoa- 
temporani. eu Sadoveanu. Arghezi și Călinescu. 
Despre Viața lui Mihai Eminescu de acesta 
*cnsese in 1937 că e o „simplă improvizație", 
despre Opera lui Mihai Eminescu că e un „la
birint hipogeic". își va formula observațiile 
Săi* cu privire la Istoria literaturii române in 
revista Curentul literar din 13 septembrie 1941 
(articol reprodus in Titu Maiorescu și posteri
tatea Ini critică. 1943), făcind o distincție față 
de lucrarea similară a lui Iorga : „Prin întin
derea spațiului Îmbrățișat, ea n-are echivalent 
decit in cele opt volume ale Istoriei literaturii 
românești ale lui N. Iorga, monument de eru
diție informativă, greu de descifrat din pricina 
amestecului de planuri, culturalul fiind confun
dat cu esteticul, esențialul, semnificativul fiind 
Înăbușite de vegetația amănuntelor moarte, ru
megușul unei memorii prodigioase, fără capaci
tatea de a selecta..." în rest, articolul nu era de 
apărare a lui G. Călinescu, violent atacat în 
același timp de presa fascistă, și este inexact, 
cum pretinde Ileana Vrancea, că Lovinescu ar 
fi făcut o a doua intervenție în apărare; cole
gului său mai tînăr la 16 noiembrie 1941. în 
ziarul Evenimentul zilei cu această dată care

Ion Andreescu : 
^Pădure de fagi"

ni se indică, E. Lovinescu dă un interviu lui 
N. Jianu unde fixează locul lui Călinescu in 
„critica actuală" (in a treia generație de critici 
maiorescieni, în dependență de el).

In Istoria literaturii române contemporane, 
III, 1929 E. Lovinescu consacrase trei pagini 
poeziei lui A. Toma. în compendiul din 1937 
caracterizarea se menține in aceeași termeni. 
Toma moștenește pe Eminescu și Coșbuc, „res
piră o mare și onestă conștiință profesională" 
scrie o poezie „de calitate intelectuală, desfășu
rată în ample volute impecabile". Călinescu nu 
a acordat credit acestei opinii a lui Lovinescu, 
și in a sa Istorie a literaturii române nu inse
rează pe A. Toma decit la bibliografie. A. Toma 
revine cu patru volume de versuri între 1944— 
1949 și e elogiat în Contemporanul nr. 123 din 
1949 de Ion Vitner căruia i se raliază Dumitru 
Micu în Steaua nr. 4 din 1950. Poetul lăudat 
mai înainte și de Tudor Vianu și Mihai Ralea, 
devenit academician, va fi sărbătorit de Aca
demie la aniversarea a 75 de ani de viață de 
Traian Săvulescu, G. Călinescu și Mihai Be- 
niuc, G. Călinescu vorbind despre A. Toma, 
poet combatant. Eram acasă la G. Călinescu 
cind. cu o zi înainte, A. Toma a venit să-i vadă 
discursul. Deoarece vorbea despre multe și prea 
puțin despre el, i-a cerut să-i adauge o propo
ziție : „Mihail Sadoveanu e cel mai mare poet 
in proză și eu cel mai mare poet în versuri". 
Nu degeaba scrisese E, Lovinescu : „M. Sado
veanu este un mare poet liric in proză".

Călinescu. mai pee in fine Ileana Vrancea, 
n-a scris nimic de bine despre Maiorescu după 
1945. A scris lotuși, nu articolele indicate de 
temuta autoare doar prin dată, fără titlu, și 
care sint despre altceva (Eminescu și clasele 
pozitive. Realismul), ci Maiorescu și toleranța 
in Lumea din 17 februarie 1946 (despre Einiges 
Philosopische._), Logica lui Maiorescu in Na
țiunea din 12 ianuarie 1948. a adus completări 
de date la Istoria literaturii române în cadrul 
Eseului Poezia realelor (Jurnalul literar, nr. 
4—5 1968). republicate ca Material documentar 
in revista Studii și cercetări de istorie literară 
și folclor 1960, nr. 4. Datele proveneau din cel 
de-al treilea volum de însemnări zilnice maio- 
resciene, apărut in 1943 și de care nu putuse 
face uz nici E. Lovinescu in monografia sa
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■Mfrocu — Radu StoZKa. Va rana epistolar, 
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fctsrată. r«> mterr^ează aio pentru noua, sur- 
pr-nzâtsarea Ltriină tub care ne dezvăluie re- 
iaîia ’•? Biaga cu Cercul trierar de la Sibiu. 
Exte r:uta M Ii-ann- apreejt* contribuția 
MXBMMta; kt acești am tfin Urină, la reali- 
taroa taMaaasei ilarități a poetului, atit
p-tn «radii de analiză fecurxsă at si prin ar- 
txoăe de elogiere sărbătorească. Numai că pu- 
biscarea corespondez:tei attrire L Negoitescu și 
Radu Stanca pune in evidență faptul ri înainte 
d* a începe pociumriatea operei im Blaga. ra- 
poriurue dintre poet ri cerchisri erau de altă 
șemnificaî:-. Meritul sir-cerriătu. al curajului 
de a tiazTâkri adevărul bine ascuns pini azi. pe 
nare H are aurarul acestei apariții editoric’e. 
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Există, msi t.-.tii, ca o certă realitate istorico- 
îiterară. ncTStsnitata Blaga — Cercul literar, 
manifestato. printre altele, prin schimbul de 
opinii despre lucrări aflate 'n fază de manu
scris: -De aaemer>ea se: primi. (...). partea tra
dusă de Blagn din Fatzst r? 3). din care voi tri
mite un exemplar și hH Doinaș.-, sau: „Blaga 
se interesează mereu dacă ti-a plăcut Faustul". 
Or. intre poet și until sau silui (prea puțin 
semnifirativ care) dintre cerchiș:» se stabilesc 
ți raporturi mai deoeebtte. în aparentă de apro
piere sufletească : _Dtn tind in cir.d. inchipuin- 
du-f», desigur, o poseură Goethe — Erttermar.n. 
Blaăa Îmi face confidente-. L?-wguz. nu atit de 
importante pentru cel mai p’.în de fervoare par
tizană dintre cerchiști. incit să siastă nevoia de a 
le împărtăși. De altfel, el șrie ră : „în camera lui 
de lucru (a lui Blaga — run.), unde are loc 
dialogul, suntem ca in turnul cetății asediate". 
Adică. această conștiință a asediului căruia 
erau supuși și unul și altuL ea nu mai făcea cu 
putință comuniunea, nu insă pină la realizarea 
unei uniri in fața primejdiei istorice comune, 
ci numai ca o reducere a ostilităților Înspre o 
tonalitate surdă. Altădată, găsim notată, tot 
așa. ca pe un fapt comun, aproape că enervant 
de banal: ,„.jn-a chemat Blaga să-mi citească 
poezii, că-i era -urit- ; zi de toamnă sfîrșită, 
cu ploaie deasă...*, și nici o impresie, dar abso
lut nici o impresie ca o consecință a întimplării. 
Să Îndrăznim, oare, comparația, și să spunem 
că productele unui cerchist ar fi stîrnit ce! diti
rambi critico-metaforici? Iar cît privesc aceste 
conversații, din desfășurarea cărora tînărul in
terlocutor nu reține absolut, dar absolut nimic 
demn de a fi consemnat și apoi împărtășit, aș 
cuteza să avansez presupunerea că interesul 

acestuia mergea mai puțin spre idee, cît spre 
alte zone, precum o și recunoaște: „Trecutul 
lui (al lui Blaga — n.n.) mă interesează ca tac
tică". O tactică, evident, a ascensiunii sociale. 
Căci, dacă așa cum urmează să arăt, Blaga este 
disprețuit ca exponent cultural, în schimb, el 
este întrebuințat ca instrument cu eficiență so
cială: „Au încercat să mă scoată de la Tribuna, 
dar de acolo li s-a răspuns că... am «fost im
pus de Blaga»", sau altădată : „Din recomandații 
nu e folosibilă decit aceea a lui Blaga".

Cum anticipam, la baza relațiilor dintre poet 
și cerchiști stătea disprețul acestora, plin de su
ficiență adolescentină — uneori, alteori bazat pe 
prejudecăți curente în unele cercuri snobe ale 
respectivului moment literar, altădată luînd for
ma unei combateri programate, purtată cu dis
perarea autoafirmării; dar, peste tot — suveran 
disprețul. Astfel, despre includerea (pur ficti
vă!) a lui Blaga într-un repertoriu teatral: 
„.. deși nu merita să-i fac acest serviciu, l-am 
fixat și pe Blaga cu Arca lui Noe!" Omul sau 
opera nu meritau, sau și unul și alta — de
opotrivă? — Răspunsul îl avem în paginile 
acestei corespondențe, ca și în paginile întregii 
creații a lui Blaga, mai ales. Căci, înlăturarea 
lui de la Universitate este notată cu abia disi
mulată satisfacție: „Blaga a rămas în aer". Iar, 
mai apoi, dăm și peste drastice, însă nede
monstrate, caracterizări ale creației blagiene. 
Deoarece, despre piesa Anton Pann, un cerchist 
spune altuia: „Vezi de-1 citește și mai corec- 
tează-l.“ Adică profesorul este pus la colț de 
chiar școlarii săi și admonestat cu nuiaua unei 
severități pline de cruzimea de care sînt în 
stare uneori copiii. Și, tot așa, altădată : „...i-am 
spus (lui Blaga — n.n.) că nu mi-a plăcut con
ferința lui despre Titulescu". Apoi, iarăși, de
spre alte sectoare ale operei lui Blaga: „Am ci
tit prin Fundații niște anoste aforisme blagiene. 
Cotruș mi-a vorbit despre plictiseala pe care a 
incercat-o ascultînd din Hronicul virstelor. Cit 
de neinteresanți pot fi unii oameni!!!" Să ai 
privilegiul de a cunoaște ceea ce posteritatea 
convine apoi a fi o capodoperă, și aceasta în 
chiar lectura autorului, iar după aceasta să 
exclam cum a exclamat mai sus cerchistul 
nostru, ce putem spune. Dar intransigenței cer- 
chiste nu-i scapă nimic: „Incursiune doar in 
Faustul blagian, atît de inegal și în general

tom.* Or. iat* rwa iktrfi lectura unei singure 
cârti aptrunlad M Fr. (cu adevărat
na tnl»Ti «aii care, bstr-atit judecata este 
arbitrari). Întreacă operă fi'roaofică a lui Blaga 
ertc cukatâ ta pâmlnt- „Blaga al nostru ii e 
•tlt Ar fidel di'CTpnl (lui Nietzsche — n.n.), in
cit „ramt* tai (auavâ a'uzie la pamfletul lui 
Dan Botta — njț.» mi m pare, pentru cel ce va 
«rw la vator o nr.entată istorie a literaturii 
racnâae. reaotvat.*

Toata arv^tâ adversitate, aș spune că fun- 
t=ră a-i nc-ga puterea de nuanțare, cris- 

m»r-o scrisoare revelatoare pină la ul- 
timeîe • ,-~<;r,țe pe-mru atitudinea luată în 
discuție, lat-o:

(...)
„De cînd lucrez in ne !=si serviciu eu Blaga 

?• ne vedem zilnic, mi-am dat seama și mai 
bine de faptul cit de străini suntem noi de el, 
adică mai bine zis cit de op»c e el la generația 
noastră: nu poate distinge intre noi și ceilalți 
cu care vine ir. contact. Nu are nici un simț 
pentru cu&Xiiter-a oamenilor ți ierarhizarea 
lor. E atit de preocupat de persoana sa incit 
nu-1 interesează real decit ceea ce poate servi 
această persoacă. Ne ințelegem foarte bine, dar 
niciodată nu simt nevoia să-i comunic ideile 
și problemele care mă preocupă. Relațiile din
tre noi sunt a;-_: eu respect opera lui (chiar 
dacă o combat, ccssiiderind-o insă ca realizarea 
cea mai tipică și importantă a culturii noastre), 
fără ca pers-sna! să mă angajeze, iar ei pre
țuiește in mine faptu! că știe că il ințeleg per
fect și ii dau considerația totală și mai ales 
calculează cu viitorul, cind voi fi unul din cei 
care vor scrie și vor râspindi opinii despre 
opera lut

Ca om este oocnplet rece, și daca eu nu aș 
avea în general un puternic sentiment pentru 
opera de cultură in sine, nu aș putea stabili 
nici un fel de comunicație cu eL El nu are en- 
tuziasme. ci numei interese, chiar și in cele mai 
acute situații spirituale. Opera hii este complet 
lipsită de iubire. Lucrurile il interesează nu se 
dă niciodată k>r. Iată de ce nu are Dumnezeu 
și nici nu-1 caută.*

(...)
Se poate spune că toată acestea sînt capricii 

ce țin de teribilismul virstei. ori că printr-o o- 
rientare mai specială a gustului s-a ajuns aici 
(că adică gusturile nu se discută etc., etc.), sau 
că ar fi vorba de absența unui organ de recep
tare a operei lui Blaga. — că prin aceste si
tuații toți acești studenți ai lui se coalizează 
Intr-o frondă a miniei demolatoare. Or, prin
tr-o reducere la absurd, să acordăm credit 
per^jectivei cerchiste și să admitem că obser
vațiile k>r critice sint adevărate, și atunci chiar 
ele au vina de a reprezenta o descriere parțială, 
consacrată exclusiv întunericului, evitind cu o 
abilitate rea zonele de lumină, ignorlnd contex
tul istoric, raportîndu-se numai la absolut pen
tru că perspectiva aceasta este imparabil strivi
toare. Dar nu, toate acestea sînt numai simple 
ipoteze gratuite, căci aici în preajma poetului, 
în intimitatea lui socială, avem de-a face cu 
edificarea prin luciditate și consecvență « «nui 
program de îndirjită și oarbă opoziție, cu vădit 
caracter negativ, în măsura In care definirea 
pozițiilor proprii șe face prin delimitare, prin 
negație — adică, și prea puțin dacă au , chiar 
deloc prin afirmare, prin propunere de idei noi. 
Or, tocmai in ce privește negativismul antibla- 
gian al cerchismului, precizările din corespon
dența la care ne referim nu lasă nici un dubiu: 
„în ce constă resurecția noastră? (...) în primul 
rind, ruperea totală și definitivă de acea «sub
stanță românească» ce a culminat în spațiul 
mioritic..." Or, altădată, punctul principal de 
program cerchist se exprimă astfel: „...repudi
erea morbului de sistem filosofic românesc- 
blagian..."

Să adăugăm că aceste opțiuni teoretice se 
clarifică o dată în plus cînd in continuarea lor 
sint dezvăluite și atitudini „civice" (horrlbile 
dictu.. pentru un purist estetizant) cu adevărat 
străine acelei „substanțe românești" ce a cul
minat in blagianism. Căci, iată-1 pe un ilustru 
cerchist visînd să aibă „...chiar domiciliul per
manent in capitala Austriei..." Or, preocupat 
de lărgirea relațiilor maghiare pentru a-și fa
brica mai grabnic ceea ce numește cu o galantă 
prețiozitate: „l’air de l’etranger" (Las’ că a- 
ceasta în anii patruzeci, cînd România trecea 
prin...), ori altădată insinuînd simpatie pentru 
așa-numitul „mitteleuropenismul burghez' al lui 
Slavici", pe care noi ni-1 amintim de atît de 
tristă faimă în vremea primului război mondial. 
Intr-adevăr, discrepanța este totală între gîndi- 
torul organiclst, exaltînd lumea rurală, șl cel 
preocupați de un urbanism de salon și de un 
estetism vid.

Se va fi observat că, pe cît mi-a stat în pu
tință, am evitat sistematic identificarea nomi
nală a autorilor acestor critici, rezumîndu-mă 
la termenul generic. Și iarăși trebuie precizat că nu 
m-am preocupat să aflu dacă Blaga este mai 
mare poet sau mai mare filozof decit cutare 
ori cutare cerchist, urmărind cu precădere nu 
raporturile valoric-estetice, cît cele de ordin 
moral. Aceasta, pentru că ulterior, adică în pos
tumitatea blagiană, corifeii Cercului s-au dove
dit a fi campionii operei de popularizare a 
creației lui Blaga. Pe de altă parte, n-am fost 
preocupat nici de analiza uneia sau alteia din
tre personalitățile Cercului (fără îndoială, de di
vergentă orientare ideologică și nu numai), in
teresat cum eram exclusiv de situația lui Blaga.

Ori concluzia este aceasta, că înainte de a fi 
fost victima unei conjuncturi politice, Blaga a 
îngenunchiat sub presiunea ostilă a mediului 
burghez in care i-a fost dat să-și petreacă ul
timii ani de viață.

îmi amintesc cum, în acei ani care au fost și 
ultimii ai vieții lui Blaga, urcam cu îndîrjire 
mare Dealul Feleacului, împreună cu Poetul 
cel tînăr (căci era în Clujul acelor ani, într- 
adevăr, un poet tînăr), să căutăm pentru o su
premă confruntare „păduricea" în care urca zi 
de zi Blaga să-și scrie ultimele pagini ale ope
rei. Ne spusese chiar el de acea „pădurice" și 
noi o căutam fără întrerupere, pînă cînd în
tr-un tîrziu, la un timp după moartea poetului, 
am aflat că de fapt păduricea era o livadă, li
vada pe lingă care, așa s-a intîmplat, că de cîte 
ori am trecut, merii ei să fie împodobiți de ex
plozia florilor. Iar noi — tenebroși, adolescen
tini și romantici — am privit cu dispreț spre 
florile acelea efemere, albe și rozalii, părîndu- 
ni-se o edulcorare a naturii. Nu ne-a trecut 
prin capetele noastre înfierbintate că chiar acolo 
era ceea ce poetul numea „păduricea", chiar 
acolo, la numai cîteva sute de metri de cu
noscuta șosea pe care, spune Mircea Zaciu. 
„ningea ca-n Evul mediu", unii se dădeau cu 
sania, „A.E.B. era mare meșter în condusul 
săniei", cu toate că era o pantă abrubtă, peri
culoasă etc. Căci Dealul Feleacului se întreru
pea, la un moment dat, într-un scurt podiș, 
pe care forma reliefului îl ocrotea de viscole și 
de alte grele vremuiri, și acolo era livada veșnic 
în floare, in care Lucian Blaga, ascuns de mes
chinărie, se confrunta cu elementele veșnice și 
cu sufletul patriei.
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matei 
gavrîl

Invocație
Cine are urechi de văzut 
Să priceapă, 
Iar cine are ochi de auzit 
Să nu ți-i închidă I

cîntec concret 
sau joc secund 
începe nașterea din nou 
A primului cintec din ou : 
Ar-ba-le-do-no-vi-ret. 
Al-ba-las-tru-vi-o-lent.

Sări din limbă ți mă plimbă 
Pe-o insulă de pămint I 
Lumea-i ca o dimineață 
Albâ-n care se aude 
Țipătul infipt la culme 
Al unui nou născut.

doină (aliterație)
Doină, doină, două doine, 
doi o, doi pe, doi re, doi zet, 
doi ce, doi be, dube duble. 
Douăzeci de doine duse 
După dorul de demult. 
Du-te, doamne, după cergă, 
Duroflex, dagherotip I 
Damigeana, dâ-mi o geană I 
Doamnă geană I Domn distih I

șah (ideogramă)
Turn, cal, nebun, regină, rege, nebun, cal 

turn,
Pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion, 
Pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion, 

Turn, cal, nebun, regină, rege, nebun, cal, 
turn.

Aceste două formații de luptă ți de joc, 
Vor cișțiga, pinâ la urmă,
Țaqta ^adevăratele bătălii ale lumii.

yală universală
O mină pe sine se spală. 
Un sin s-a făcut portocală. 
Un ochi ți-a pierdut o petală. 
Accente de lirică goală î

Poemul = o pedală.

setea de lucruri
(poem final)
Eternitatea plină de lumină
In care dorul moare rănindu-se adine, 
Numai lumina ta este de vină 
De toate lucrurile cite sint.

Eternitate clară ți senină,
In care sint, dar parcă nici nu sint, 
Tu imi topești sufletul iar in vint 
Și imi ingheți pe buze-orice cuvint.

Eternitate pură, de lumină,
In care veșnic gindul mi-l împlini, 
Doar strălucirea ta este de vină 
De toate lucrurile cite sint.

xistă cîteva fotografii ale unui grup de 
țărani din Comuna Galtiu, sat transil
van cu spatele la Mureș și cu fața la 
univers. Și aceste fotografii de la înce
putul lunii decembrie, anul 1918, circulă 

ca niște monede vechi de aur, înnobilate de tre
cerea vremurilor. Din șerparele de sărbătoare ale 
țăranilor ardeleni, au trecut în muzee, unele în 
original, altele în câpii, și din muzee au trecut 
in cărți și tot mai există asemenea fotografii în 
Galtiu, pentru că Încă nu s-a găsit omul care 
să-i convingă pe toți să renunțe la ele și nici 
nu se va găsi unul care să zmulgă de Ia un sat 
întreg atîtea cartoane îngălbenite, păstrate în ser
tare alături de acte de proprietate, certificate de 
naștere, buletine de identitate, certificate de că
sătorie șl Încă alte hîrtii eliberate în clipele hotă- 
rîtoare ale vieții.

TIMPUL. Cele trei fotografii și-au început 
drumul prin istorie în ziua de 1 decembrie 1918., 
Una din ele a fost făcută la Alba Iulia pe Pla
toul Romanilor dimineața, înainte de anunțarea 
hotăririi Marii Adunări Naționale. Era frig cu 
zăpadă puțină. Spre amiază s-a mai înmuiat. 
Bărbații poartă căciuli și sumane iar femeile co
joace scurte din piele de oaie și pieptare albe de 
miel. Fotografiile de după-amiază au fost făcute 
cu aceeași îmbrăcăminte, dar fără cojoace, piep
tare ți sumane. Spre seară soarele a Încălzit 
nițel, bărbații și-au pus pălăriile și au râma- in 
pieptare. Peste mijloc s-au Încins cu panglici 
tricolore iar femeile au rămas numai in ciupa- 
gurl. poale și săllștene. In ghete moi cu tureatcă 
Înaltă. Singura care poartă o altă îmbrăcăminte 
este Profesoara, așezată singură in centrul semi
cercului. cu pălăria de fetru pe cap ți cu capa 
de lină strlnsă în jurul umerilor.

LOCUL. în valurile murmurind de pe Pla'oul 
Romanilor. Fotografistul s-a chinuit anevoie să 
găsească un colț de loc unde să-i așeze pe cei 
din Galtiu pentru fotografii. Nu aveai unde să 
arunci un ac. Și nu aveai cum să faci o fotografie 
pentru că mereu apăreau alții care ii recunoș
teau pe alții ți ii îmbrățișau, pentru că mereu 
cineva trecea spre altcineva și pină să se aprinda 
lampa cu magneziu grupul din Galtiu era separat 
de retina obiectivului. Fotografistul a strigat să 
se așeze cine vrea să fie fotografiat și fiind o 
clipă solemnă au venit cu zecile și in fața apara
tului au apărut soldați cu puștile neincărcate și 
așezate in poziție de tragere și muncitori de cine 
știe unde și țărani din toate colțurile țării ți 
printre ei grupul din Galtiu. Înghițit. împrăștiat 
acoperit de alții. Lampa cu magneziu a fumegat 
scurt ți-a smuls clipei figuri necunoscute, mii 
de capete care acopereau orizontul pină departe, 
in fundal nemaivăzîndu-se decit indistincte figuri, 
reduse la dimensiunile unui punct, și acelea aco
perite in cele din urmă de fișii de pinză. de 
faldurile drapelelor românești. Dacă ar lipsi 
pinza albă pe care acrie „Galtiu, Trăiască Unirea 
și România Mare** nimeni n-ar fi putut stabili 
vreodată identitatea precisă a celor din imagine.

Celelalte două fotografii au pornit din alt loc. 
Spre seară, după ce s-au Întors de la Alba Iulia. 
bărbații și femeile din grup au fost chemați In 
parc. Profesoara a recunoscut că Fotografistul 
avea dreptate. A fost o zi strălucită din istoria 
poporului și se cuvine a fi Imortalizată. Să se 
știe și să se țină minte. Fotografia din înghesuia
la de dimineață era prea puțin. Au ales ca loc 
parcul Cătălinei Kovrig.

Grădina imensă șl castelul aparținuseră cindva 
unul cunoscut proprietar de păminturl, Tivodoc 
Kovrig, decedat înainte de 1900, și rămase in gri
ja Doamnei Ecaterina, cea care in zilele de la 
sfîrșitul războiului se pregătea să plece la Viena. 
Se auzise că a izbucnit „răvuluția** și n-a mai 
așteptat să vadă ce-i ala o „răvuluție", a luat 
clteva lucruri, cît a putut îndesa in caleașca, și a 
plecat pentru ultima dată din Galtiu. în ziua de
I decembrie parcul aparținea tuturor.

Pentru fotografii a fost ales un loc acoperit de 
frunze umede, sub coroanele desfrunzite ale ste
jarilor și gorunilor mult prea bătrlni ca să fi 
aflat vreodată cineva anul in care fuseseră să
diți. Bărbații șl femeile s-au prins de mîinl într-o 
horă fără muzică și-n față s-a așezat profesoara 
și-n spatele horei s-au așezat cei mai tineri și 
doi dintre el au ținut ridicată pinza cusută cu 
arnfei negru. Unul a fluturat Imensul tricolor 
desfăcut ca o aripă deasupra capului a două fete, 
în dreapta, un gorun strlmb. aplecat să-și caute 
umbra imperceptibilă, s-a Întins spre ceilalți pen
tru a le șopti ceva.

A treia fotografie a fost făcută in același loc. 
Nu sint decit șapte bărbați călări șf ’dof fns! tineri 
pe jos, cei care țin pinza cu dorința comunei 
Galtiu. cusută cu amici negru. Unul din cei șap
te bărbați călări ține tricoloruL .. ... -j.

STEAGUL. Numai foștii soldați in armata im-’ 
periului știau de existența lui. Cu citeva zile 
înainte de plecarea la Alba Iulia, la una din re
petițiile făcute spre seară l-au Văzut pe Pavel 
Barbu cum Intră In Încăpere cu un tricolor uriaș.
II ținuse ascuns de la întoarrerea de pe front. 
L-au purtat cu rindul in aacul de merinde și 
l-au scos foarte rar șl asta s-a Intimplat numai 
in ceasurile grele și-1 mai scoteau rar și pentru 
că era riscant, pentru că ar fi fost arestați sau 
trimiși la arest pentru materiale agitatorii inter
zise. Cind l-a primit de la un alt fost soldat al 
imperiului 1 se spusese să-1 păstreze cu sfințenie. 
Iar Niculae Crlșan 11 purtase ascuns pe toate 
fronturile șl de unde il avea el nu se mal știe. 
Si Niculae Crlșan l-a dat mal departe lui PaVel 
Barbu șl Pavel Barbu l-a ținut o vreme ascuns 
și a fost cu el la Alba Iulia și după I decembrie 
nu l-a mai ținut ascuns și l-a dat altuia și stea
gul a ajuns la primărie.

PINZA CUSUTA. Erau zilele dinaintea Înce
putului de decembrie șl-n prima seară in care 
Profesoara i-a adunat pe cet tineri să-i Învețe 
cintece pentru Alba Iulia s-a stabilit cine aduce 
pinză albă de jolj și amici și cine va coase. Fe
tele au primit o bucată de hirtie pe care scria 
„Galtiu. Trăiască Unirea șl România Mare" si 
profesoara le-a spus să coasă cu amici cele șase 
cuvinte șl ele au cusut totul in două seri și au 
făcut asta după ce se terminau repetițiile la cin
tece. Șl cele trei fete care au cusut-o, Frăstnic» 
Barbu, Lucreția Barbu și Mărluca (nimeni nu-și 
mai amintește celălalt nume) s-au măritat șl au 
avut copii și ș-au pierdut una de alta prin viață 
și apoi au murit și nu se mai știe unde se află 
pinza albă cusută cu amici negru pe care scria

cornel nîstorescu

c/llte i.nt implări

„Galtiu. Trăiască Unirea și România Mare**.
CAII. în ce-a de-a treia fotografie bărbații s-au 

fotografiat călări. Erau aceiași cai cu care fuse
seră dimineața la Alba Iulia și pe care ii lăsa
seră la un cunoscut de la marginea orașului. 
Plecaseră călări din cauza noroiului. Pe locurile 
unde era mai mare, luau și cite două fete 
pe un cal și, cind bidiviii se poticneau, le prindeau 
de mijloc și le coborau. Fiind numai șapte cai, 
majoritatea grupului a mers și s-a întors de la 
Alba Iulia pe jos. Pavel Barbu. Cornel Man, Iacob 
Crișan, Traian Mirza a fost cu caii lor. Partenie 
Barbu avea o minoagă. o adunătură de ciolane 
învelită intr-o piere roasă. I-a fost rușine să plece 
la marea sărbătoare cu un cal prăpădit și bubos. 
Cum Doamna Cwtehna plecase, a ales unul din 
grajdurile el. Cu același cal s-a și fotografiat. 
Tot cu cai lua ți de la Doamna Catalina s-au fo
tografiat Cornel Ighianu și Partenie Jurcă. Pină 
la al doilea răzbea nșondial caii au murit, fie de 
boli, fie de bătrinețe. Nici unul n-a mai apucat 
să vadă frontuL

FOTOGRAFISTUL. Pe numele său adevărat 
Samoilă Mirza, era un țăran din Galtiu care n-a 
mai răbdat să se supună pămintului și a plecat 
în lume s-o cuderească cu un aparat de fotogra
fiat cu burduf, marcă necunoscută. în nici una 
din cele trei imagini nu apare, asta pentru că 
nimeni nu se pricepea să mînuiască aparatul șl 
cei care ar fi putut s-o facă se temeau de flacăra 
lămpii cu magneziu. El a avut ldeea fotografiilor 
din parc. După 1918 s-a mutat în Alba Iulia și 
șî-a cumpărat o bicicletă. Pină la al doilea război 
mondial a colindat Munții Apuseni și a fost unul 
din prea fericlții fotografi care i-a mai prins in 
viață pe cîțiva din soldați! lui Avram Iancu. După 
război a colindat iar Apusenii, a trecut din sat 
în sat, călare pe aceeași bicicletă și a înnemurit 
cu vechea sa cutie zeci și zeci de familii de moți, 
în anul 1968, la 50 de an! de Ia cele 3 fotografii, 
i-a venit și iui rindul să se așeze in fața unui a- 
parat de fotografiat. în solemna sală a Unirii din 
Alba Iulia a Inminat un album președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl a fost fotografiat împreună 
cu alțl bătrlni, intr-un grup In mijlocul căruia se 
află și el. Samoilă Mirza, zis Fotografiatul, în 
1968 un bâtrin cu creștetul gol șl strălucitor, cu 
puțin pâr alb pe timple, cu un baston noduros 
in ~L"J si «invit de emoții, in 1978 deja trecut 
r- îv&ea celor drepți uade-ai rislRd In lini-* 
rr.'.'.țe de fv.cgrafu inRâlbeauie.

PROFESOARA. N-a urcat nlaodatl la catedră 
ș: iarăși cel care mal trăiesc il spun Profesoara 
deși și ei știu că n-a intrat niciodată lntr-o clasă 
cu catalogul sub braț. I se spunea domnișoara 
Galenia ți domnișoara Galenla terminase liceul 
Ia Sebeș. O vedeau mai ales in vacanțe, mică, 
subțire, neastimpărată, cu părul altfel legat In 
fiecare zi, cinta frumos și iarna mergea la sa
nie, patina pe Mureșul Înghețat și purta un șal 
mare și alb înnodat neglijent. Cind era nevoie, 
domnișoara Galenia le scria cărțile poștale ți le 
punea in Sebeș la poștă și cind venea răspunsul 
domnișoara Galenia 11 citea intr-un fel aparte, îl 
recita și unii o rugau să-1 citească de mal multe 
ori. în noiembrie 1918, domnișoara Galenia n-a 
mal plecat la Sebeș. Fusese de clteva ori pe la 
inceputul toamnei și se întorsese grăbită. Trupele 
germane Încă iși mai păstrau ultimele poziții și, 
la Galtiu, lingă sora sa Maria și lingă părinți, se 
simțea în siguranță. Citea ziare și cărți și înainte 
de a cădea prima zăpadă Domnișoara Galenia a 
trecut pe la toate fetele din sat și le-a spus ce 
se va petrece la Alba Iulia și unele știau și altele 
nu și i-a căutat și pe feciori și le-a spus șl lor 
și ei știau șl i-a chemat să învețe cintece pentru 
că de mers la Alba nu mai încăpea vorbă, o așa 
zi mare nu se putea petrece fără el, șl dacă tot 
vor merge, să se ducă clntînd și să invețe să 
cinte în grup „Deșteaptă-te române**, „Pe-al nos
tru steag" și alte cintece ale vremii. Au venit toți 
feciorii și toate fetele Intre 19 și 28 de ani ți, 
cind Domnișoara Galenia răgușea, repetiția era 
preluată de vărul ei și a doua zi Începeau Iar cu 
domnișoara Galenia și între două cintece ea le 
citea din cărțile de istorie și poezii de Mihai 

Eminescu și le spunea ce mare ceas se apropie 
și ceilalți știau asta dar nu găseau cuvinte s-o 
spună atit de frumos și, cind nu reușeau să cînte 
cum voia, domnișoara Galenia se supăra și zicea, 
treaba voastră, dacă vreți să ne facem de rușine 
în fața poporului n-avețl decit, dar atunci mă 
duc de una singură. Domnișoara Galenia i-a 
condus la Alba Iulia și pe drum n-a vrut să urce 
pe ca), a mers numai pe jos ca un mocan pornit 
să se răzbune și la întoarcere a refuzat iar să 
fie luată pe cal și cind a ajuns acasă a plîns și 
i-a bătut in ușă Fotografistul și i-a zis să mear
gă ea să-i adune pe toți să mai facă vreo cîteva 
fotografii că a fost o zi mare șl fotografiile vor 
rămîne de veci pomenire și ea s-a dus pe la totl 
și i-a chemat în parc și cind s-au așezat in se
micerc Fotografistul i-a zis că, musai, domnișoara 
Galenia trebuie să stea în mijloc și a stat și la 
puțină vreme a plecat.

PARTENIE CAPUDEAN. După anul 1918 s-a 
lăsat de pămint și a deschis un atelier de repa
rat pantofii. Ducea o viață modestă pentru că 
intr-un sat nu prea mare se rupeau prea puține 
perechi de pantofi, iar opincile nu se pingeleau 
niciodată. Din picioare erau aruncate direct la 
gunoi. In al doilea război mondial a fost concen
trat si cuprins de spaimă. L=> puțjne zile după 
Dictatul de ia Viena sergentul Partenie a fost 
găsit spinzurat de grinda casei sale.

PAVEL BARBU. El a primit tricolorul de la 
Nicolae Crișan zis Tuzu și l-a purtat pe front 
și l-a adus și l-a ținut ascuns și l-a dus la Alba 
Iulia și s-a întors cu el și tot el, înainte de 1 de
cembrie, a organizat instruirea gărzii naționale 
din Galtiu. Ca semn al trecerii sale prin lume, 
a lăsat un fiu, Cornel Barbu, economist în ora
șul Cugir.

CORNEL IGHIAN. Zis Hameș, a fost „pe toate 
fronturile lumii" și mai ales în marile bătălii date 
pe Fiume și Piave. La Alba Iulia a plecat cu un 
cal luat de la Doamna Catalina. S-a fotografiat 
călare în benderia de călăreți și-n hora simbo
lică dintre goruni. După 1918 a primit pămînt și 
l-a muncit cu înțelepciune. S-a bucurat de anii 
buni care urmaseră după război. „Pămîntul era 
așa de bun și de cuminte că ajungea să-i dai se
mințe ți să-1 lași să lucreze singur și te duceai 
toamna și abia puteai lua cît îți dădea'*. Are 80 
de ani șl trăiește. Citește în flecare zi. Ține sub 
saltea cîteva cărți de istorie. Cel mai des citește 
din Istoria veche și mijlocie pină la 1453 de D.D. 
Pătrășcanu, ediția XIV. Cartea are pe copertă 
imaginea lui Hermes de Praxitelle. Nu are copil 
și trăiește în pace cu prima șl ultima lui nevastă. 
Cind se întîlnește cu Florea Mîrza îi zice, mă 
Floreo, cind ne adunăm noi, toți ăia care am 
fost la Alba Tulia și Care mai trăim să ne în
chidem într-o cameră și să povestim cum a fost ?

FLOREA MIRZA. Zis Goadă, s-a născut în anul 
1898. Trăiește. Are trei copii, Mirza Mîrza, maior, 
Iacob Mirza, țăran și Ștefan Mîrza. Toți au co
pil și copiii copiilor săi au copii. Nu știe ce me
serii au. Se recunoaște și-n fotografia făcută la 
Alba Iulia, tipărită în zeci de cărți și expusă în
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în încheierea manifestării „Zilele 
culturii" la Reșița, teatrul dramatic 
din localitate a organizat cu sprijinul 
A.T.M.-ului și al Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialistă a 
jud. Caraș-Severin vizionarea unor 
spectacole reprezentative, urmate de 
discuții la care a luat parte și un 
eșantion de spectatori entuziaști 
S-a remarcat și cu această ocazie că 
publicul este mai puțin naiv decît se 
crede, din păcate, și nu suficient de 
informat. Este o carență care ține de 
o mai veche stare de lucruri și care 
a condus la o stranie confuzie între 
necesitățile spirituale (perfect justifi
cate) și acceptarea subprodusului ar
tistic pe temeiul unei pretinse actua
lități. Criteriul tematic luat în sine, 
după cum a reieșit din dezbatere, 
poate împrumuta forme aberante, 
mergînd pînă la justificarea închistă
rii regionaliste și a interesului 
anonim. Sigur că teoretizările rămîn 
sterile dacă se mențin doar la nivelul 
dezideratelor, dacă ecoul lor nu este 
auzit la timp sau, pur și simplu, este 
lăsat „să treacă" .Receptivitatea Tea
trului de Stat din Reșița este însă 
neîndoielnică iar tendința evidentă 
spre înnoire pare să-i asigure un 
viitor generos. Dar pînă atunci tre
buie să dăm întîietate faptelor, care, 
privite cu responsabilitate și discernă- 
mînt, indică — într-un mod mai ho
tărî* decit ar putea-o face simplele 
declarații de principii — strategiile 
culturale demne de urmărit. Specta
colul cel mai interesant a fost, fără 
îndoială, cel realizat de regizoarea 
Maeda Bordeianu cu piesa ..Regele 
luminărilor" de Oswald ■> de Andrade. O 
montare cu virtuți p’astice, cu meta
fore scenice de o anume anvergură.

TVeceszfafea 
dezbaterii 

rezultînd dintr-o răsturnare semnifi
cativă a planurilor de joc ca modali
tăți ale ființei, punind astfel o ne
cesară surdină stridențelor sociologi
zante ale textului, care, ața cum s-a 
observat, ar fi fost intîmpinat cu 
multă suspiciune dacă ar fi aparținut 
unui dramaturg român contemporan. 
Pe de altă parte, îngroțarea fenomenu
lui de dezumanizare al lumii incrimi
nate și caracterul static, expozitiv, al re
prezentării unor tablouri constituie mi
nusuri, corijabile de altfel, ale specta
colului. Inteligența regizoarei nuan
țează însă sensibil viziunea monolitică 
a dramei, introducînd o rază de spe
ranță în acest univers grosier demo
nic și spiritualmente pauper, ca o 
mărturie că, indiferent de împrejurări 
sau sisteme, pretutindeni trăiesc oa
meni. Celelalte, două reprezentații, 
„Tîlharul" de Karel Capek și „Auto
biografie** de Horla Lovinescu. au fost 
realizate de Mlhal Manolescu și res
pectiv, Emil Reus. Lipsite de strălu
cire, cu evidente stîngăcii și elemente 
rebarbative, aceste spectacole au me
ritul de a fi relevat interesante crea
ții actoricești, dintre care acelea apar- 
ținînd lui Cornel Manolescu, Paul 
Zein, Dan Ivănesei. Gabriela Teodo- 
rescu, ș.a. De asemenea, Constanța 
Stoia. făcînd parte din corp ansamblu. 
In rolul Raluca Pop („Autobiografie").

Bineînțeles că toate acestea nu pot 
da seama decît de cîteva dintre posi
bilitățile și limitele unui teatru care 
își caută încă specificul. Ele se ralia
ză însă liberului schimb de vederi care 
tinde să cuprindă întreaga mișcare 
teatrală românească.

Valentin Dumitrescu

Degrada rea 
filmului de aventuri

Goana după aur, mirajul aventurilor 
din canioanele sălbatice și neexplorate, 
au fost motivele a nenumărate filme, 
de la începuturile cinematografiei 
mondiale și pină astăzi. Indiferent de 
perioada in care au fost create, aceste 
filme compuneau portretele legendare, 
pline de virtuți morale, ale fascinanți- 
lor rătăcitori, opuneau violenței, cri
mei si înjosirii omului de către ban, 
imaginea forței adevărate, perfecțiu
nea morală și fizică, aureolată roman
țios de cite o incilcitâ voit incilcită, 
dar nu lipsită de grație și delicatețe, 
poveste de dragoste... Actualitatea ci
nematografului in viața contemporană, 
participarea lui eficientă la marile 
dezbateri de idei ale epocii, angajarea 
cinematografului de a răspunde promt 
la tot ceea ce este nou și preocupă 
epoca, nu a micșorat interesul, nici 
atracția pentru splendida și mereu 
captivanta temă a goanei după aur. 
Numeroase producții americane, șt 
aproape la fel de numeroase producții 
europene, au readus pe peliculă far
mecul ți tumultul marilor aventuri cu 
indieni, comori ascunse și blestemate, 
urmăriri și întllniri teribile, acordînd 
legendelor un stil nou, o interpretare 
nouă, o valoare nouă, un farmec nou. 
AR avut grijă să multiplice tipul cău
tătorului de aur și al aventurilor sale, 
pînă la distrugerea farmecului de care 
el se bucura. Cîștigurile tehnice, folo
sirea actorilor cu renume in astfel de 
filme mai atrag încă publicul, plin 
de speranță că va retntîlnl eroul cu
noscut, prins și surprins intr-o nouă 
mare aventură. într-o nouă poveste, 
doslușind și deslegînd o nouă legendă. 
Comercialul, dezinteresul pentru mesa
jul transmis, atenția exagerată pentru 
„senzaționalul" ieftin, au degradat

filmul de aventuri pină la expresia 
căpătată in filmul Aurul lui Makenna, 
pe care nici prezențele cu cărți de vi
zită atit de cunoscute, cum sint ale lui 
Gregory Peck. Omar Sharif. Edward G. 
Robinson și Telly Savalas. nu-1 salvează 
de la vulgar. Scenele care probabil se 
vor „realiste" „thrllhng", sint mai cu- 
rlnd scirboase, cele care se vor „sexy" 
sint ridicole, iar marea aventură, 
pentru care s-a făcut filmul este de
gradarea și defăimarea unei legende. 
Absența unui mesaj moral de Înaltă 
ținută umană, cum 11 au numeroase 
alte filme cu căutători de aur. absența 
unei motivări convingătoare a desfășu
rării subiectului, amprenta prea puter
nică a unul șablon însușit din filme de 
proastă calitate, coboară filmul Aurul 
lui Makenna sub limita mediocrului. 
Doar natura, numai ea, colosală. 
Inspăimîntătoare, amețitoare, cuprin
zătoare. este filmată impresionant și 
salvează cîteva secvențe, din cind în 
cînd, de la reacția de reprobare. Nu 
ne punem întrebarea de ce a fost fă
cut acest film, Carl Forman : scenariu, 
Lee Thomphson : regia, n-ar avea pro
babil nici un fel de interes să ne răs
pundă. Dar ne putem pune întrebarea, 
de ce acest film de două serii ocupă 
cinematograful Patria, într-o perioadă 
cînd în presă, la radio ți la televiziune 
se ridică problema calității producției 
cinematografice, a rolului cinematogra
fului In societate, a răspunderii educa
ției publicului prin film, etc. Poate, 
pentru că filmul este atit de slab, atît 
de ieftin și atît de vulgar. încit tre
buie văzut de toată lumea, ca toată 
lumea să știe cum nu trebuie făcut un 
film de aventuri.

Corina Cristea

^televiziune^

tv
• Se observă acum, cînd iarna s-a 

apropiat atita și ultimele frunze aș
teaptă zăpada, sfirșitul anului. Cristian 
Țopescu ți-a început deci ceva mai 
devreme ca deobiceî retrospectivele 
sale sportive, in timp ce in studiourile 
televiziunii se înghesuie toți cel care 
ne vor înveseli în noaptea albă a anu
lui. Filmele programate sint din ce 
In ce mai slabe, deși sclipiciurile lor 
sentimentale ne reamintesc că am fost 
cindva copii. Emisiunile distractive își 
caută încă nordul, ținta aceasta ne- 
avind nimic comun cu catifeaua costu
mului lui Horia Moculescu „dezgropat" 
împreună cu Dan Spătaru și alții pen
tru a ne recomanda pe o melodie șco
lărească să fim calmi și să numărăm 
pină la zece (mărturisim că. urmărind 
această efnisiune așa-zisă de satiră și 
umor a lui Aurel Felea și Titi Acs, am 
numărat pină la 13 726 șt ne-am lăsat 
păgubași), după cum nici cu .Ora ve
selă" nu are nici in elin nici in mînecă. 
Dacă ne-am tot înveselit, atunci să se 
știe că am făcut-o fără voia nimănui 
atunci cînd intr-un filmuleț („Specta
tori și... spectatori") mut (de ce nu a 
avut un comentariu, să zicem, al lui 
Fănuș Neagu sau al lui Eugen Barbu) 
l-am văzut pe Doetul Florin Costines- 
cu pe un stadion in postura de mare 
iubitor al fotbalului și al fotbaliștilor. 
Așadar, să se fi subtlat oare atita umo
rul de calitate, rezervele fiind toate 
trecute in programul Revelionului sau 
pur și simplu autorii acestor improvi
zații satirice să nu aibă ei, primii, nici 
pic de umor 7 Aceasta este o întrebare.

• De la o vreme revista lîterar-ar- 
tistică T.V. plutește în derivă prin ce

Iarna
țuri de nepătruns. Locul său, mutat de 
la o zi la alta pînă cind s-a părut că 
s-a fixat în ziua de vineri, a fost luat 
de alte emisiuni ale redacției, emi
siuni în general bune care insă n-o pot 
înlocui. Nouă ne-au plăcut și ciclul de
dicat artei monumentale de C.R. Con- 
stantinescu și „Atelierul de creație li- 
terar-artistică" al Smarandei Jelcs- 
cU în care poetul care este Ion Horea 
a impresionat cu calendarul inimii sale, 
dar și una și cealaltă ar fi putut even
tual doar însoți revista și nu înlocui. 
Ne este limpede că această emisiune, 
pentru care am scris înainte de a fi în
ființată ca rubrică in programul tele
viziunii, ar putea fi. împreună cu „a- 
genda culturală" bună a Julletei Țintea, 
obiectivul principal al redacției 
cultural-artistice. După cum la fel de 
limpede ne este faptul că ea poate fl 
cea mal mare revistă (ca audiență) li- 
terar-artistică din țară, influențînd 
prin „tirajul" său de milioane de pri
vitori opiniile acestora în ceea ce pri
vește arta și cultura. Realizînd în acest 
context responsabilitatea unei aseme
nea reviste, redactorii, ei înșiși, tre
buie s-o Impună și nu s-o substituie 
cu alte emisiuni, oricît de bune ar fi 
acestea din urmă.

• Se zvonește că Onedin se va că
sători pină la urmă cu Ramona, iar 
Wesley cu Glencora. După atîtea epi
soade. orice este posibil, așa că nu 
ne-am mira de nimic.

Iulian Neacșu 
_______________________________ /
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sălile muzeelor, și-n cele două făcute în parc, 
călare pe calul său și cu un steag mic, al său, 
altul decit cel purtat pe front, dar ținut și el as
cuns mai mulți ani, pină la 1 Decembrie 1918, 
cind a ieșit cu el in lume și l-a arătat tuturor. 
A făcut parte din Garda națională a comunei 
Galtiu. în război a făcut o școală sanitară. Știe 
să panseze și să dea injecții și astăzi. Și-a pier
dut diploma și a mai făcut o școală agricolă în 
castelul doamnei Catalina și de școala asta ride 
cel mai mult pentru că nu avea ce să-l Învețe 
și pentru că-1 învăța cum să samene griul 
știa asta încă de pe cînd nu se născuse.

TRAIAN MIRZA. El a propus să se cinte 
Unirii în timpul fotografierii. N-a fost pe 
din cauza unei infirmități. Un cal 11 lovise . 
la un picior și a rămas șchiop. A continuat 
încalece, dar se suia intîi pe o capră de tăiat lem
ne și de acolo trecea in șa. A visat de mal multe 
ori paradisul. Nu se știe cum arăta. A murit și 
dacă ar trăi ar avea exact o sută de ani.

ALEXANDRU FILIPESCU. Trăiește. Nimeni 
nu l-a văzut de cițiva ani. E bolnav și nu pri
mește pe nimeni. Plătește toate rănile și toate 
înghețurile din primul război. A avut un fiu care 
a murit intr-un accident. De la fiul său a rămas 
un fiu care s-a căsătorit simbătă, 28 octombrie, 
cu o fată din Abrud. E fericit, prea fericit ca să-i 
mai aducă aminte că bătrînul soldat nu și-a putut 
infringe rănile să vină la nuntă și să-1 îmbrăți
șeze.

PARTENIE VOICA. Zis Cricuț, a trăit fericit 
pină spre adinei bătrinețe. Trăiește și astăzi dar 
mult mai departe de lume. Stă in pat și nu pri
mește pe nimeni.

MARIUCA IONAȘ. Fostă Mîrza. trăiește din
colo de Mureș, intr-un sat cu nume ciudat. Me- 
sentea. S-a căsătorit la puțină vreme după în
toarcerea de la Alba Iulia și a trăit cu bărbatul 
ei de pe urma pămintului. Din 1971 a rămas sin
gură și stă cu fiul, un ceferist cu doi copii. Alt
ceva nu se mai știe despre ea și nici despre fiul 
și nepoții ei.

IULIANA RAICA. Cu citeva luni Înainte de 
plecare la Alba Iulia a venit in Galtiu un bărbat 
înalt și tinăr care a deschis o fierărie. A Început 
să cîștige și într-una din serile de repetiție , lu
at-o pe Iulia Magda. Nu s-au mai despărțit 
niciodată, nici la Alba Iulia, nici la Teiuș. pină 
curind, cind Gheorghe Raica a trecut Acheror.ul 
și a lăsat-o pe Iuliana in grija celor doi cop i. 
fierari și ei, pensionari în ultima vreme, fer.np 
că pot trăi in pace. Nimeni nu știe care este anul 
de naștere al mătușei Iuliana.

CORNEL BARBU. La 18 ani a plecat pe front. 
Sfîrșitul războiului l-a prins la Manutanța din 
Belgrad. Frămînta piine. A plecat pe jos la Gai- 
tiu, a ajuns la Klagenfurt, apoi la Balaton și cî 
acolo, tot pe jos, a venit acasă, bolnav, slăbit, 
ros de păduchi. A ajuns simbătă ți a deemr pi-a 
luni. Duminică seara a început răvulutia și ță
ranii din Galtiu au luat tot ce ie mai putea lua 
din castelul doamnei Cătălină. Luni dimin-'.tJ 
cind s-a trezit el, rtu mal rămăsese dent trksu.a 
londoneză și un taur de rasă Zunemhnl. C . 
s-a dus să vadă ce-i. i-a găsit pe tiranii din T >- 
toieni încercind să înhame taurul la trăsura lon
doneză. A scos carabina lui cu țeevă retezată si 
a tras în vint și taurul a fornăit de spaimă ș: 
luat-o la fugă și a proptit osia trăiurii intr-un 
gorun din parc șl a dat-o cu roțile-n rus șt c I 
din Totoieni strigau că-1 împușcă și el nâea 3- 
se prăpădea. A fost la toate repetițiile, și-n di
mineața plecării la Alba Iulia a fost cuprins d 
gripă spaniolă și a zăcut toată ziua in fnțun »! 
spre seară cind a auzit că se fac fotograf:: s-a 
tirît și el pină in parc și a stat citeva minute, a 
urcat și pe cal și după ce Fotograflsml a nc 
gata, n-a mai putut cobori. L-au dus acasă cu ca
lul și a delirat citeva săptămini. mal mult mort 
decit viu. A scăpat cu viață și a văzut satul aco
perit de nea și boii luați de la castel plimb 
du-se leneși pe ulițl. Cei care ti luaseră, nu 
aveau grajduri să-l țină și le dăduseră diurn -1 
prin sat să se dezmorțească. S-a căsătorit la 
cițiva ani mai tirziu cu sora domnișoarei Gale- 
nia. Trăiesc și sint niște bătrini lir.iștiț*. H paș
nici. Rid rar șl nu pllng niciodată.

CAROLINA IGH1AN. Sora hri C<rvl Ighfș-t. 
cea mai frumoasă fată din Galtiu. subțire »! fi
ravă, cu o voce de cintăreață. Pe drumul »p’' 
Alba Iulia a mers tot timpul pe jos, Împreună 
cu domnișoara Galenia. S-au Întors la braț, s- u 
fotografiat și. la citeva zile, Carolina a for. cu
prinsă de friguri. Răceala primită pe drum s-a 
așezat tot mai puternică in puținul și firavul ei 
trup și, la puțin timp după 1 decembrie, cind 
fotografiile erau Încă proaspete, Carolina a plecat 
in cea mai lungă călătorie, spre paradis.

CORNEL MAN. Fost marinar pe .vasele impe
riului, țăran după război. LUCREȚIA BARfiU, 
LIVIU CAPUDEAN. FRASINICA BARBU, TRA
IAN POPA. GHEORGHE MIRZA. IACOB CRI- 
ȘAN și PARTENIE JL'RCA, au rămas numai in 
fotografii, au trăit așa cum le-a fost viața pină 
intr-o anume zi, cind fiii lor au scris pe cite o 
piatră grosolană ..Aici se odihnește scumpu, 
nostru tată, soț și bunic". Și fill ău trăit in pace 
pină intr-o zi cind le-a venit și lor rindul să li 
se pună o piatră pe care să acrie : „Aici șe odih
nește scumpul nostru tată, soț și bunic* și fiii . r 
trăiesc în pace pină in ziua de azi și vor mai 
trăi pină le va veni și lor rindul să se așeze 
lingă părinții lor și lingă părinții părinților lor 
care, înainte de a veni vremea să treacă Achc- 
ronul spre împărăția umbrelor și-au făcut dato
ria ți s-au fotografiat.

PERSONAJ NECUNOSCUT. In fotografia fă
cută la Alba Iulia. in mijlocul grupului din Gsl- 
tiu, mai apare un bărbat. Nimeni nu-țl mai 
aduce aminte și poate că nici n-a știut vreoda’ă 
de unde este șl de ce s-a fotografiat cu ei. Se 
mai știe doar că in clipa anunțării rezultatului < 
strigat „Trăiască Unirea" ți »i-a aruncat mereu 
căciula in vint. In viermuiala de oameni de pe 
platou și-a plerdut-o.

DINCOLO DE PARC. După perdeaua de go
runi și stejari, și în anul 1918, și in 1978, ca un 
șir de ani în necontenită lunecare, se scurge lu
natic și totdeauna friguros în noiembrie, Mure
șul, printre sălcii 
peral. Face parte 
văzut de departe 
Trăiește și curge liniștit.

și el

Hora 
front 
grav 

să D

foșnind subțire in aerul ves- 
șl Mureșul dintre cei care au 

platoul acoperit de mulțime.
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mariana 
bulat

Cavalerul 
din dreptul soarelui
Un covote* tata* te

Nunta albastră

Mura m opratan an itgâal acva 
► M rustogalesta in Mea'

Rug de frunziș
In tata! <fe tgo-o 
■airoMd d* pădure, 
iitautari obscura 
do roguri do fnmzu

Cheme ri către vxrța 
bătută cu pietonii 
Un munte răsturnat 
cu virfu-n jos

Un flaut care cintâ 
intunecind pădurea 
de-un dor îndelungat 
ce-a răsărit pe dos

De ruguri de frunziș 
se-aprinde amintirea 
Copac crescut din came 
cu nimbul luminos

Memento vivere
Exist Soare pe creste 
Ramuri plutind spre amiază 
Mul el celeste nocturn 
profilul mi-l întruchipează

Marea cu șoapte dansează 
mușcind temelie da lum 
Marele tragedian 
șarjează suit pe coturn

Și totuși exist
Singele încă necheazâ 
la coapsele verii aceste
Ca-n peisajele calme, agreste 
code lumina bogat.
Și trupul e-o veche poveste 
cu firul mereu re-nnodut

Vitrină 
pentru curioși

Clubul curioșilor — o oră de infor
mații caleidoscopice, un amalgam de 
noutăți și explicații pe cele mai di
verse teme. Această emisiune, asemă
nătoare unei vitrine cu obiecte multe 
și de obicei colorate de un real inte
res, mizează pe curiozitatea ascultăto
rului față de date ale unor domenii 
ce nu-i sint direct accesibile. Ideea nu 
e rea. fiindcă plăcerea de a afla cite 
ceva din minunile, curiozitățile și pro
blemele lumii rămine profund ome
nească. Ar fi o ipocrizie să spui că a- 
ceste mici informații te lasă indife
rent, ar fl ciudat ca diferitele desco
periri, invenții, performanțe ale zile
lor noastre sau ale altor vremi, des
pre care poți afla int.r-o asemenea 
emisiune de popularizare, să nu iți 
provoace mirarea firească, deși poate 
copilăroasă, in fața spectacolului 
vieții. în alte secole am fl ieșit în 
piața publică să auzim de Ia vreun 
călător neînchipuite întimplări ale lu
mii, acum avem în casă radioul, te
levizorul, revistele... Iar stilul nefor
mal, spontan (cu premeditare, evi
dent) de a prezenta informațiile la 
Clubul curioșilor sporește atractivitâ- 
tea audiției.

La ultima ediție a emisiunii de care 
ne ocupăm, am aflat despre zarzava
turi care cresc de două ori mai mari 
dacă nu le lași rădăcinile să se hră
nească, tradițional, din pămint, ci le 
alimentezi prin tubulețe, cu o soluție 
nutritivă (ce mult i-ar fi olăcut iul 
Swift descoperirea aceasta !). Am a- 
fiat că mașina cea mai bună de tuns 
gazonul este oaia (naturală) — care in 
Germania a inceput să fie folosită ca 
atare. Am auzit că bacul cel mai mare 
din lume, înalt cit o clădire cu patru

K________ -______________

etaje, e folosit la transportul între 
Franța și Anglia.

Și pentru că, s-ar părea, nimic nu 
il fascinează mal mult pe ascultătorul 
contemporan decit informația obiecti
vă (chiar dacă spectaculoasă). Clubul 
curioșilor iși alcătuiește programul cu 
ajutorul unor colaboratori intru totul 
avizați — cum e și firesc. Spre edi
ficare tematică, vom numi cele cite
va probleme tratate in extenso la ul
tima emisiune. Prima temă : visul, 
atit de interesantă prin tradiția prodi
gioasă în cultura omenirii, a f06t pri
vită de data aceasta in lumina unor 
constatări științifice de ultimă oră. M. 
Tălpeanu. cercetător ornitolog la Mu
zeul Antipa, « dat citeva detalii des
pre comportamentul păsărilor, absolut 
pitorești pentru nespecialist. Un meș
ter sticlar. Viorel Floare din Avrig, a 
vorbit despre exigența și satisfacțiile 
propriei sale meserii, cu Intenția de
clarată de a face prozeliți printre ti
nerii ascultători ai emisiunii. Secțiu
nea numită Melodiaseop s-a ocupat 
de jazz prin formația Golden Gate 
Quartet. Lichidarea decalajelor intre 
state a constituit tema unei serioase 
discuții politic,e. Un arheolog ne-a dat 
informații despre Curtea Nouă din 
București, construită in sec. XVIII-lea. 
pe terenul căreia recent s-au desco
perit niște vestigii neolitice. La mo
mentul consacrat artei, Ileana Bănci- 
lă a vorbit despre pădurea în viziu
nea lui Grigorescu și Andreescu — un 
comentariu ce ne-a oferit evocarea 
blînd-nostalalcă a unor detalii de bio
grafie artistică și o disociere fină in
tre sensurile peisajului la cei doi 
maeștri.

Ioana Ieromin

george alboiu
Aforisme

R citim pe Eminescu și-l trăim pe Caragrale- 

Cental osie totdeauna rotund.

Intr-o carte, in absența unei idei centrale, gre
șelile secundare apar in prim plan.

Orașele gătite cu mirese - iată a sansa poate*.

Penta muRi oameni ceea ce este tamtendeM 
o/w»ge ta fie absența unei cart

Momentul de infatuare a oricărei forme i cind 
este p3nă de ea însăși.

O hota explică un cuvint, o orb ezpfecă e 
taxă pe cura nu o poate conține.

Să inter ci te tacra pe partea rcnlribta de* 
o sesgură dotă ; dacă I întorci d* două ari 1 
atac pe acooas porta.

d vot niște prejudecăf

UnU pretară o orâchmA expr—rate re

Cme poveste cn atenție in ochii copiilor înțe
lege că titanga ore un scop.

Un mn este cn ta moi important cn cit fi in- 
* iRMii mei muta pe ceănlb. Deșt, conform 
um io go nntaoa, o entitate emite otita in-

Valentina Dna ; „Victorie*

Pentru infami, cerul înstelat este un prilej de 
nefericire deși nici oamenii normali nu călătoresc 
rBnic pe calea lactee.

Cnd vezi ce frumoși sint copiii pămintului te 
gândești rimbind la bătrinii lui.

Orice individ e o mulțime posibilă.

Din punctul dt vedere al muzicii lumina conține 
notele cele mai înalte și întunericul pe cele mai 
profunde.

Tu, încolăcită ca altă vietate, in centrul unui 
covor persan ; deșteaptă hi covorul cu o lovitură 
de gleznă din altă epocă...

lastică^

V.

Ghana oamenilor sănătoși înseamnă pace, 
gfunso nebunilor, război

!■ prezexia reta (zice ntalegia) emul iți 
tavde siaxțni umorului Cind nouri are din plin 
ocez: ilxt ■nsea.wiâ că zei sint departe.

Pene- ore «Urebârile sint totdeauna mai mari 
dec. răspwtuu te. In rostui naturii întrebările și 
'âspsutsur te por să comcidă.

Cel care r orbește re tanc vreo să spună altora 
ceec ce ei nu moi ascwM.

bnfinhă mi există nici a soluție.

N "uc taipoema tai aiurii In afară de Rterotura

Lcoteie mori m avwta, cele mici le fac educa- 
fia. Peeta omenire sporiri este, poate, cea mai 
sănătoasă garant e ■ pocn. Utopie T-cind toți 
mintalii tuterer socittătilor Jnc sport* și se com
porta ..soortrv* k-moa este Scutita. Omul se con- 
frunte In or cn srtuotx - co un demn porticioarrt 
tn nota enuenato — șt e bine să se confrunte după 
legile moralei sportive. Aceste legi dau fiecărui 
■ndrv d tansc mu succes anume lntegrindu-1 
firesc in competiția generală.

le iste ie dinastiile eu obișnuit pe oameni cu 
deep de dogmă.

Cend promite pămintari iar pămlntul promite 
ceruri.

Gândurile cele mai ascunse provoacă, uneori 
sentimentele cele mai evidente.

Excentricii, de cele mai multe ori, sint in centrul 
atenției.

Crice mască pe care și-o pune omul se lipește 
de lata lui. <

*
Puține societăți sint destul de inxestrate ca să 

suporte adevărul individual.

Numai voioșia (chiar dacă este secretă - 
Bacovia) poate crea.

Orice om ore nevoie de o victorie - măcar 
asupra hri insuși.

Copiii sint comici, tinerii sint dramatici, bătrinii 
tragici.

De invite ori la petreceri ne veselim cu cintece 
triste.

Optimistul consumă zilnic exact otita pesimism 
cit ore nevoie și ii ajunge tot anul. Pesimistul 
consumă tot optimismul in primele zile ale anului 
și rămine singur.

Pretutindeni curățenia are ceva spiritual.

Ceea ce cunoaștem ajunge a fi dependent de 
conștiința noastră sau conștiința noastră ajunge 
să depindă de ceea ce cunoaște ?

Oamenii iți măsoară propria lor libertate prin 
ceea ce pot permite a Horo.

Cine in munca spiritului nu a'ajuns in virf tin- 
jește după poalele muntelui. Pentru că in această 
acțiune ceea ce este infernal se află la mijlocul 
drumului.

Eleutheriade
Michaela Eleutheriade știe să facă 

din adevărul motivelor picturii, adevă
rul propriei stări de spirit. O intuiție 
sigură și vie reține din motiv ptlt 
cit ii este necesar expresiei, atit cit ii 
poate defini sintetic sentimentul încer
cat și trăit. Peisajele, naturile statice, 
interioarele exprimă în primul rlnd o 
viziune, inainte de a se exprima pe 
sine, ca motiv. Michaela Eleutheriade 
simplifică cu o remarcabilă vocație a 
sintezei, reduce imaginea la ritmurile 
ei esențiale, și face toate acestea cu na
turalețe, cu o spontaneitate menită sâ 
sugereze supunerea obedientă, față de 
motiv, primatul impresiilor, doar să 
sugereze numai, fiindcă această spon
taneitate, această fervoare a lucrurilor 
sale rămine in primul rlnd o calitate a 
spiritului.

Artista interpretează realitatea și ris
cul oricărei interpretări este acela de 
a te îndepărta de sensul vital ai lucru
rilor, de viabilitatea lor, făcind să 
transpară inoportun construcția, articu
larea artificială. Felul in care interpre
tează Michaela Eleutheriade vorbește 
însă de o armonioasă consonanță a pul
sului vieții cu forma artistică, o subtilă 
înțelegere a mijloacelor pot avea drept 
efect identificarea propriei perspective 
cu obiectivitatea naturii, a propriei ca
pacități de a crea o lume cu lumea În
săși.

Lucrările sale au atmosferă, sint 
adine evocatoare, iradiind o gamă Infi
nită de stări, reculeasă nostalgic, visare, 
jubllație optimistă și vie curiozitate in 
fața vieții, care se împletesc ți se com
pletează fără putință de a le fixa intr-o 
definiție. Pictorița ne apare astfel ca un

amestec rar de candoare și rafinament, 
contopind intr-o imagine unică, un 
răsărit și un crepuscul. Culorile sa:e au 
moliciuni și catifelări, au transparențe 
ți străluciri de emailuri pe alocuri, sa
vante împerecheri de ton, configurind 
toate o paletă originală, un meșteșug ce 
trădează cultura artistică, in pofida di
simulării, pentru că artista, sintem con
vinși, știe sigur ce-i aparține și ce 
aparține realității, cit din pictura sa 
iși asumă lecția artei ori lecția naturii.

Dacă ar trebui să caracterizăm creația 
Michaelei Eleutheriade ne-m opri la 
noțiunea de echilibru, de echilibru intre 
rațiune ți sentiment, între observație și 
avinturi imaginative, între frustă ro
bustețe și evanescență. Artista se împli
nește sub semnul unui tact deosebit, 
care conferă întregii sale creații natu
ralețe, franchețe, prospețime, iar pe un 
alt plan al discuției coerență și consec
ventă. nu tact prin care și-a sondat lu
cid propriile haruri, vocația de a crea 
ambiante intime, pline de farmec în 
spațiul miraculos al picturii. Tipice sen
sibilității artistei sint discreția, o pu
doare a vibrației emotive, o delicatețe in 
rostire, care făcea cu mulți ani în urmă 
să fie asemuită de către un cronicar, în 
acest sens, cu Luchian. Și poate nu 
numai cu el dacă ne gîndim la Pallady, 
Șirato ți incă mulți alții, cu alte cu
vinte la o Întreagă tradiție a picturii 
romanești moderne. Iată de ce, printre 
alte, vorbim despre expoziția Michaelei 
Eleutheriade deschisă în sălile Muzeu
lui de artă al R. S. România ca despre 
expoziția unui clasic.

C. R. Constantinescu

f muzică

marcel 
mihalache

Ne urmărește 
un miracol
Ne urmărește un miracol 
Statuile cioplite in nisip
Ct moartea inflorește-n carne dulce 
Și viața crește dincolo de chip

Bat zimții sorților in geamuri 
Răsplata mi-e pămintul poate 
Iar voi sluji la poarta devenirii 
Cu frica ne-mplinirii-n spate.

Sintem măsura pentru timpul viu 
Căci pentru noapte cine ar mai plinge 
Toți ne privim miresele cum scot 
Lamina morții să ne-o taarne-n singe

Și boala asta pare de-mprumut
S-au mai scăldat intrinsa și părinții 
Stă cineva la trecerea spre ziuă 
Și ne sfârimă lacrima cu dinții

Dar am mai fost pe-aid știu bine 
Pe frunte-i semnul de argilă 

Nu ne cunoaștem ne iubim întruna 
Vinzindu-ne veșmintele de milă

De eare împlinire să ne temem 
Cnd toate sint aceleași pentru toți 
Și-n clipa asta umblă printre zodii 
Primejdia adusă de roboți.

Ramurile magnoliei 
Mândrele dealuri de topax ale tinereții 
pe care am urcat și noi, iți amintești ? 
Parcurile desfrunzite și imaculata 
incercare de a fi noi inșine.
Ramurile magnoliei sub învelișul 
cărora n-ai ghicit floarea.
Drumul la intimplare prin orașul 
abia ieșit de sub febrele iernii, toate 
s-au adunat in clocotul sângelui 
nostru stigmatizat de durere.
Orice am fl căutat nu am fi găsit. 
Era totul in noi. Și nu ai simțit 
fiorul cald al primei atingeri.
Ai venit in cercul dorințelor mele
și ți-am devorat cumințenia ca un păianjen 
care de mult aștepta in plasa lui 
de mătase o giză nevinovată.
Trebuia să ne iubim, precum viscu) ca 

arborele : 
Tu să-mi dai mie putere 
și eu să te pot invinge.

Visul
Sufletul meu - barcă pe apă, 
cerb rătăcit prin pădurile pustii.
Unde sint malurile, unde sint insulele 
de lumină tradafirie T
Pămintu-i năpădit de sirene.

Caută soarele, inimă, pe baldachinul 
unde pești se răsfață și unde vietăți 
fără număr bolborosesc.
Clocotește pădurea de cai imaginari 
și nu mai știu care sint urmele 
pe care am venit.

Istorie
Cuvintul ei silabisit. Neîncăpător in lăcașurile 
aurorei. Deschiderea, dezvăluitoarea 
umbră □ trandafirilor roșii. In parcul de 

ghindă 
ultimul însetat de bucurie, pe un cal alb 
strecurindu-se-n noapte. 
Astfel s-au ivit ființele 
in osuarul materiei. Celălalt capăt 
al istoriei, nici vîntul trecut pe 
călăreți de spume nu și-l poate închipui.

Orestia II 
de Aurel Stroe

în discuțiile ce au urmat concertu
lui de marți seara din sala Radiotele- 
viziunii, concert ce a consemnat prima 
audiție a operei Orestia II de Aurel 
Stroe (după Eschil), termenul de ca
podoperă a revenit in intervențiile mai 
tuturor vorbitorilor. Un public nume
ros marca prin aplauze, cum nu ade
sea se aud, și prin cuvinte responsabil 
entuziaste această premieră, in atmo
sfera electrizată a marelui succes.

Forța muzicii lui Aurel Stroe stă in 
simplitatea care proiectează lumina 
densă a esențelor asupra invenției sale 
muzicale. Un exercițiu îndelungat și 
obstinat al esențiallzării fructifivă azi 
o vocație și o experiență a renunțării, 
din care compozitorul a știut a face 
argument artistic primordial.

Dacă teatrul liric Însemna deschi
dere. acumulare. însumare, acum el ne 
propune închiderea. îndepărtarea. Este 
drumul concentrării ți esențializărli pe 
care il semnifică ți succesiunea celor 
trei creații scenice ale lui Aurel Stroe, 
în ordine cronologică Qa n’aura pas le 
prix Nobel, Aristofan : Pacea și Ores
tia II (Choephorele).

Cercul trilogiei lui Eschil Iși 
asediază necruțător personajele, de 
vreme ce o crimă odioasă nu se poate 
recupera decit prin alta, și mai crin- 
cenă. De la Nietzsche știm că valența 
compensatorie a tragicului vine din 
aceea că ni se relevă jocul infinit al 
Ființei, joc in care destinul tragic al 
eroului durează doar o clipă. Dar eli
berarea catarctlcă nu s-ar produce 
dacă, pină la relevarea acestui adevăr, 
în final, nu am fl constrînsi să ade
răm la universul insolubil în care se 
mișcă eroul Chingile care îl string 
destinul si-i aduc sfîrșitul sint legătu
rile invizibile ale economiei ce-1 prind

și pe spectator în capcană.
Cu o intuiție magistrală. Aurel Stroe 

transpune in sistem muzical deplin 
coerent această situație structurală a 
tragediei. Iluzia deschiderii o dată 
abandonată, muzicianul se poate con
centra asupra strategiei informaționale 
a fiecărei intervenții. Sursele multiple, 
alese pentru înrudirile lor subtextuale, 
sint supuse unei meditații superioare, 
unei meta-structuri, căpătînd astfel 
puteri conforme poziției pe care c 
ocupă în această ierarhie implicită. 
Această operă este triumful simplității 
adinei, a forței născută dlntr-o Înde
lungată reflexie.

O echipă de interpreți de elită a 
semnat prima audiție in concert a ope
rei. Dirijorul Ludovic Baci a mai adău
gat o victorie în palmaresul său. unde 
stau înscrise multe partituri de primă 
mină care au văzut lumina scenei da
torită lui. Și de astă dată a fost ace
lași muzician înalt dăruit șl concentrat, 
exigent și pătrunzător. în rolurile prin
cipale, Eduard Tumagianlan a etalat o 
tehnică impecabilă, o rafinată Înțele
gere a posibilităților oferite de textul 
muzical, iar Adina îurașcu a fost o 
mare revelație prin forța penetrantă a 
imaginii artistice desenate intr-o trăire 
cu intensă combustie, cu o voce uimi
toare sub raport timbral și condusă cu 
desăvirsită expresivitate. Cu rol de so
list. Alexandru Graur, la trombon, și-a 
susținut comDlexa partitură cu un spi
rit scenic înnăscut si cu calități instru
mentale de excepție, antrenate intr-0 
prezență de mare relief.

Locul acestei opere în Istoria muzi
cală s-a precizat. Trebuie să-i găsim 
neapărat și locul pe scenă. f,

Costin Cazaban
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FRAGMENTE CRITICE

Poezia epicului
ină se lămurește în presa literară 
cine este mai mare: Lovinescu sau 
G. Călinescu?, să vedem ce spun 
cărțile care așteaptă, ' unele de un 
an-doi, să fie discutate.

Volumul al II-lea din La Lilieci (1977), intră 
și mai mult in istoria unui sat oltenesc, făcind 
din el centrul unui univers spiritual, deși ma
joritatea pieselor sint de un comic burlesc. Un 
poem este doar o juxtapunere de nume insolite: 
„Al lui Flețu, / Ai lui Fleașcă, / A lui Girlă. ' 
A lui Tiugă, / Al lui Bășină, / Ionete-al lui 
Făsui, / Al lui Deșca, / Roncioaica. / Coadă ai 
lui Ceapă, / Sandu lui Ciurel, 7 Tăgărilă. Ai 
lui Mitrofan, / Ai lui Modirlan, / Al băiatului 
Măriei lui Didu, / Trașcă, / Ai lui Corniță. 1 
Brînzanii, / Roască, / Ai lui Ghirea. / Ai lui 
Birău, / Delieștii, / Fata lui Dincă Gîscă. / Ai 
lui Patentă, ! Mițăle, / Petrică și Cătălina lui 
Cășenete, / Ai lui Zgoidea, / Nătărău ăl bătrin / 
Și ăștia sînt. / — Ei,... Dar Nătărău parcă 
murise. / — Atunci nu fu el. Atunci mi se 
păru. / — Atunci ți se păru. / Ori pe-ai lui 
Zăbic îi ziseși? / 
Atunci cine-o fi 
după el. / — Și 
să se ducă? Trec 
ăla o fi fost al

i Sfoiag".
Limbajul a devenit și mai accentuat regional: 

năplai, îmbulugeau, nichitarii, podbal. ududoaie, 
tandră, girnița, coprelă, vuva, hupită, cloță, 
cocirlă, insovonită, giovla, ingimbat, tiuga etc., 
iar intenția de a reconstitui un sat arhaic 
(satul pierdut al copilăriei) ia, acum, forma sis
tematică a unei monografii: date, sub formă de 
intîmplări tipice, despre înmormintare, vrăji, 
căsătorie, botezul copilului, relațiile dintre soț 
și Soție între vecini etc. Monografia unui ținut 
imaginar, Bulzeștiul, prezentat, mai în ironie, 
mai în serios, ca centrul lumii. Aici se face po
litică, se transmite din generație în generație 
o morală de viață, se moare, bineînțeles, și este 
exprimată, sub o formă elementară, o filozofie 
despre moarte. Poemele ar fi plăcut, în mod 
sigur, lui Petre Pandrea pentru că vin în în- 
timpinarea ideilor sale despre metafizica Ol
teniei. Formula lor lirică a fost contestată pe 
motiv că nu respectă legile genului și n-au 
lirism, ci numai umor. Umoristice sau nu, ver
surile plac, sînt inteligent scrise și dau o pu
ternică senzație de plenitudine și originalitate 
a unei experiențe umane. Față de poemele 
vechi, abstracte, algebrice, în poemele de acum 
domină concretul, amănuntele nesemnificative. 
Poezia se întoarce astfel la faptele cele mai 
simple și, complet desacralizată, recurge pe 
față la procedeele epicului. Se constată și in 
alte literaturi (în poezia tinără americană) o re
venire la poezia faptelor de viață, după ce ver
sul s-a închis, mult timp, în propria solitudine.

Influențat sau nu de această tendință. Marin 
Sorescu încearcă o experiență deocamdată 
unică în poezia noastră, primejduită nu numai 
de. prejudecățile noastre despre poezie, dar 
chiar de elementele cît se poate de prozaice cu 
care operează. Ce poate fi poetic în faptul că 
un țăran vine beat acasă și, înfuriat de soacră, 
sparge tuciul, tigaia, străchinile, apoi se îm
prumută de la vecini pină cumpără altele, 
sparte și acestea la o nouă criză de furie ? Nu 
este nimic poetic formal în banala întîmplare, 
dar ea poate căpăta un sens liric prin imper
ceptibila organizare a faptelor șl limbajul (aici 
ironic și semnificant) al relatării. „Schița" umo
ristică surprinde o relație de viață de un comic 
absurd. Țăranul care distruge 
familiei și apoi se umilește cu 
un Șisif deplorabil și comic.

Astfel de amănunte intră' în 
rescu și, puse la un loc, dau 
univers uman de o culoare extraordinară. O 
bătrînă este alungată de nora sa de la cîmp 
și, ca să nu piardă ziua, bătrina se duce să 
muncească gratuit la o rudă. Explicația ei este 
de o naivitate cutremurătoare: „Mă goni ne
toata, nu secer pe locul ei, t Și era cit 
pe d să pierd ziua. / Acum în toiul muncii". 
Bătrina moare după up timp și nara iese 
: na Sfinx1 rij pînza s-o. t nălbească la fintînă cind 
moarta este dusă spre cimitir. Chestionată a- 
supra gestului ei, nora dă acest răspuns rău: 
„Dacă trece ce?" (Să nu piardă ziua). Autorul 
nu comentează faptul, nici 
altele. Cititorul dă singur o judecată 
lor și trage .acolo unde este 
mai general despre morala unei __
țărănești. O femeie își omoară copilul in pintece 
și preotul satului o pedepsește să mănânce un 
cot de pămînt. Femeia, superstițioasă, mănâncă, 
apoi face 14 copii (Un cot de pămint). Stăncioa- 
ia mănîncă huma lipită pe casă (un personaj 
similar există în romanul lui Marauezl). și ex
plică astfel deprinderea ei: ,.E bun. uite îmi 
vine mie așa un gust bun" (Gustul casei). Tă
ierea porcului este un spectacol teribil in viața 
familiei din Bulzesti. Un asasinat pe care copiii 
vor să-l prevină trimitind porcul In lume. *ă 
haiducească: „Cînd aflam mai din timp cînd

Rău e cind te lasă vederea. 7 
fost? / — Acum n-o să fug 
unde se duc toți? / — Unde 
pe drum... / — Să știi tu că 
lui Gîfotă. 7 Ori de-ai lui

periodic avutul 
sinceritate este

cărțile lui So- 
imafiinea unui

pe acesta, nici 
asupra 

razul, un simbol 
comunități

cade ignatul, eu cu Ionică ne sculam / în ziua 
aia mai devreme, și-l scoteam in vale pe la 
curul / Grădinilor / Să se piardă in lume, să 
ia drumul codrului, pe Mătăsoaia. ca ' Haidu
cii. / Dar porcul venea de corn o auzea pe 
mama riciind ceaunul. O dată abia 
să fac literele și i-am 
Un bilețel, scris cu utere

Timiș de ca aeara 
de tipar.r/ I l-am 

pus in coșare. 7 Mesajul era ctt se poate de 
clar. Guiț după re-a-ntors la lajtaiaa hmii 
pe toate părții; Bucata a.a de rtrt:» « pătră
țele. .' A mLiCăt-o ca pe oovieoc. fără »-o ci
tească. / Cum am văzut mai tîrziu că se ta- 
timplă in drame, cînd împricinatul ' Nesoco
tește știrea de păzeaț?.. ■ După un ropot ce 
plins, biruia curiozitatea și setea d- specta
col 7 Ieșeam din casă, cu ocazia pirliru*.

Ntcolae. fratele naratorului, trece pe furiș la 
adventiști, și moms, țărancă orctintită ta cre
dința tradițională udmooestează sever pe 
„schimnatic" și-l readuce in comuni UMa fa
miliei. Schimnaticul se revoltă apoi reîncepe să 
mănînce carne de porc și să mtmceaacă staiMta 
lăsind credința și biserica pentru bătrânețe

-•

Dtagoș Morârescu : „Jurnal italian

(Schisma). Secvența este admirabilă. De altfel, 
figura mamei capătă în La Lilieci proporții 
mitice. Nicolita, văduva cu mulți copii, repre
zintă legea morală neîndurătoare. Ea scoală 
de dimineață copiii care trebuie să plece cu 
vitele la păscut, hotărăște strategia muncii 
agricole, face educație cu varga în mină și 
suprimă din fașă tendințele de evaziune (ca în 
poemul citat mai înainte). în privința căsăto
riei, morala ei este temeinică : „Cînd auzea 
maica de vreo fată care se mărită / Și nu vrea 
să se ducă la bărbat, zicea : 7 «Fată, dacă băr
batul te duce / Lingă un gard, mături bine, mi
gălești, strîngl / Și tu acolo, mături, împodo
bești cu sălcii, cu boji t Și stai acolo. De dra
gul lui. / Aia e casa ta, ce vrei ? / Să nu te 
măriți, dacă nu ești în stare să-ți placă tot. 7 / 
O fomee trăia rău cu bărbatul 7 Rău, rău / Și 
odata prin pădure a văzut un urs și s-a luat 
după el 7 Și s-a dus în vizuina lui / Și-a stat 
acolo / Și la urmă a întilnit un om și-a zis 
ăla : 7 Cum ai venit tu după urs, năroado ? / 
Și ea : „Mi-e mai bine cu ursul decît / Cu băr
batul meu". / Vezi, ursul îi aducea miere. 7 I 
Și ce spuneam mal inainte : / Să te ducă băr
batul lingă un par / Să zică : asta e casa noas
tră / Și tu să stai aoolo de drag-".

La Lilieci este o încîntătoare sfidare a re
toricii tradiționale a poeziei. Este și o sfidare 
a lirismului modern care elimină epicul, anec
doticul șl abstractizează de regulă simbolurile, 
Închide mesajul și face din limbaj un cod pen
tru inițiați. Marin Sorescu întoarce mănușa a-

cestel poezii și arată nodurile ei inestetice, pln- 
za aspră a vieții elementare. Momentele tipice 
sint trecute In niște pagirl care nu fac nici un 
efort de a înfrumuseța faptele cu ajutorul 
Em baiului figurat limbajul este (vorba lui Ion 
Barbu) voit „prostesc-. de un rafinament, to
tuși, ce vine din folosirea abilă a oralității. Li
rismul vine din filozofia aspră ti profundă pe 
care o exprimă aceste false decupaje. Filozo
fia. morala, tipologia unei huni vechi care, in 
elementari ta tea eL are m sens înalt al exis
tentei. O hune cue trăiește in vreme mitică, 
fără sentimentul sacrului, si face fără să știe, 
ca aceea a păstori ic si navigatorilor greci, fap
te ce vor intra în Wgendă.

DeacMoaeea flJTS) exprimă eroeul sorea an. 
In anteraoare stau ps^me tersuri de dra
goste trista aefimd cel mai bun regim pen
tru eaetaa «enuraenîală. Sau cel fătata a*a ne 
pare nsnă. celor obs snort: să cerem versului ero
ii.- «rrwitiaie aonotacă can • prefăcătorie cit 
mai desărirsită. In Desrialla Seta moda este iasă 
mat moașe neefr ar:snde_ Sub pomul ei se des
fășoară o tafiU relatată pe U* de pagrm. Idila 
trece prb nane fazele cunoscuse, de la con
testația dulce la beția Staul, spee care
Vfacănoxta abu Îndrăzneau să puriri. ofttad 
adine a prefăcut, sint pentau poem! trams dotșă 
memunte >psnto«re în care se îngroapă ta din 
care in viază : „O stea n-a călăuzit la acești 
sini. > Ca la două, albe, nmșuroore cu minuni f 
Eu nu vin de la răsărit, ri de la apus. 7 Dar 
tot aici steaua m-a roc^tan. ' îngenunchez la 
sinh tăi. ca magul. 7 Șt m mai pot de dragul 
lor. de dracul- ' In ei furnicile lucrează de cu 
r.oapte. 7 Furnicile care dau lapte. 7 Că este pace 
cri război afară. / Retrase-a munți furnicile tot 
ară. 7 Trebuie lucrat întruna acest hit. / Unde 
e veșnic ceva de făcut. ’ Ca la fintina cea de 
lingă casă. / Ce cumpăna ta noapte și-o apa
să. t / Obrazul lasă să-i îngrop ta sini. / Ca-n 
două mușuroaie cu minuni. / Mormântul din 
care, fără-a osteni. 7 Voi Învia a treia zi".

Parfumul, părul dat pe spate cu cochetărie, 
starea de visare C-vișălogeaia" — adică „visa
re cu pisălogeală — in gol" — zice autorul), 
mișcarea coapselor, mărul cunoașterii, rochia de 
lină, pierderea de sine, mate simbolurile, mari 
și mici, ale eroticii tradițtonaJe trec prin aces
te versuri malițioase si tandre, lipsite de po
doabele metaforei. Erosu] merge. In poezia lui 
Sorescu. pe calul răpenigoa al limbajului co
mun. Trece ușor de la sugestia unui sentiment 
la reflecția asupra aceluiași sentiment, altfel zis, 
de la poezia de dragoste, la poezia despre dra
goste : „Seara e un cnvmt convențional. / Pen
tru că depinde doar de noi / S-o numim di
mineață. / Dacă treci meridianul 7 Te trec eu 
în brațe dacă nu știi să-noțL f Dai ceasul îna
poi și ai alt timp. I Tot convențional. / Pentru 
că dacă mergi mai departe 7 — Te duc tot eu 
— ! Și așa mai departe. 7 Se schimbă ora, ta
bieturi. / Numai dragostea noastră e cam 
aceeași 7 Asta sint sigur. 7 Aș fi vrut șl să 
probez, 7 Să-mi bazez afirmația pe fapte. / Da, 
e același sărutul tău. Felul mediteranian 7 în 
care îți freamătă nările. / Cum se ascut un
ghiile / Și pielea se transformă-n mătase. 7 Eu 
am fost mătăsar. mă pricep, 7 Pe vremuri mă
tasea se măsura cu cotul / Și cum iți spu
neam / Oriunde — pune-ne pe noi doi alături, / 
Și las’ pe noi restul lumii*.

Greu de definit naturi acestui eros ce bate 
atitea cărări întortocheate pentru a i se șterge 
urma. Și mai greu de ipus ta ce constă idez- 
lul erotic al tui M. Sorescu. cum cerea critica 
veche. Cerebrală, poezia tai n-are in chip vi
zibil sentimentul natura (alt punct de referin
ță). nici nu propune un ideal de feminitate. 
Sorescu înfățișează fără aolemnitate erosul băr
batului care simte nu numai bătaia inimii, dar 
și bătaia minții. Cînd nu iau înfățișarea ace
lei nesuferite eseistid uscate ta marginea unui 
sentiment fundamental (unele partituri din Des- 
cintotera tui Marin Sorescu merg in această 
direcție !), poemele comunică acea stare mai 
complexă a spiritului tulburat de viața incon
solabilă a simțurilor.

Eogen Simion

nsul ițiel:

Lovinescu și lorga
eincrederea în valorile tradiției autoh
tone. neîncrederea in viabilitatea este
tici a oricărei literaturi trecute, precum 
ri prelungirea acestor atitudini teore
tice ta opțiunea pentru o critică sin

cronici — iată jaloane definitorii ale_poziției k>- 
incă 
im-

vineociene ta epocă ta ta posteritate. Poziție 
ma: apăsat conturată de polemica deschisă 
potriva tradiț»onaiistik>r de tot feluL

Cum devine insă Lovinescu. moldovean de 
gtne și c-asânst de formație, anti-tradiționalist ? 
Să u uitam, printre altele, că ambianța univer
sitară ta literară din anii începuturilor sale a fost 
dernirată de larga și că pasiunea evocării, for
ța de proiecție imaginativă a istoricului l-au 
fascinat Nu insă mai mult decit o clipă și in 
tr.ci tm caz pină la a-1 convinge. Cit de hotări- 
toore va fi fost infilnirea cu lorga pentru orien
tarea lui viitoare ?

în „Memorii*. Lovinescu ne comunică revela
ția tardivă a unei incompatibilități temperamen
tale și intelectuale. Scepticism și relativism de 
o parte, dogmatism, fanatism chiar, de cealaltă. 
Deși într-o asemenea opoziție frontală e incâ 
loc destul pentru nuanțe, considerăm delimita
rea lui Lovinescu îndreptățită. Dar mai este ceva.

în primul deceniu al secolului, lorga nu era 
numai susținătorul zgomotos al tradiției națio
nale prin discursuri și campanii de presă, ci și 
cercetătorul ei laborios, in masive opuri. In 1901 
apăreau cele două volume ale „Istoriei literatu
rii românești in secolul al XVIII-lea", în 1909, 
volumul al III-lea din „Istoria literaturii române 
din veacul al XIX-lea...“. Așa îneît, la 1910, cînd 
Lovinescu își ținea lecția inaugurală despre „Cri
tica și istoria literară", se poate spune că tre
cutul cultural și literar românesc fusese parcurs 
deja de lorga și încă într-o manieră descurajan- 
tă — prin seriozitate și strălucire — pentru orice 
eventuală inițiativă similară.

Nu e, credem, fără legătură cu acest precedent 
impunător, separația netă pe care, inspirat de 
Faguet, Lovinescu înțelegea s-o facă atunci intre 
istoria literară și critica literară, celei dinții a- 
cordindu-i un respect cam exterior, celei din 
urmă o simpatie care îi prefigurează decizia de 
mai tîrziu. Tot mai tîrziu el va justifica alege
rea criticii sincronice prin „satisfacția de a lucra 
în materie inedită, de a fixa valori noi", în 
vreme ce istoria literară l-ar fi obligat să res
pecte „intangibilitatea valorilor constituite". In 
istoria literaturii române valorile erau departe 
de a fl constituite înainte de lorga, dar, odată 
constituite prin întreprinderea sa, nu puteau fi 
prea repede transformate din nou în. „materie 
inedită".

Cum știm, Lovinescu s-a exersat și el la început 
asupra tradiției ; asupra unei tradiții mai re
cente insă, și nu prin cuprindere globală, ci prin 
parțializare monografică. Fără să fie deloc oare- 
cari, studiile despre Grigore Alexandrescu, Ne- 
gruzzi și Asachi nu exprimau convingător și 
plenar personalitatea autorului iar comparația cu 
lucrările de istorie literară ale lui lorga rămînea 
strivitoare nu numai din punct de vedere al an
vergurii. Supunerea la obiect a criticului este 
ireproșabilă, caracterizările de ansamblu și ju
decățile de valoare sînt exacte, pagina rămine 
însă de cele mal multe ori rece, fără vibrație 
conținută. Lovinescu n-are puterea lui lorga. de 
a reînsufleți trecutul, de a-i conferi o „viață îm
prumutată de la dînsul". (Și, deocamdată, nici 
distanța ironică din care vor ieși atîtea din por
tretele memorabile de mai tîrziu).. Se observă 
incapacitatea lui de a se mobiliza în absența u- 
nor valori estetice plenare și nu-i exclus ca neu
tralitatea tonului să se explice în acest fel.

Sigur e, în orice caz, că Lovinescu a trebuit să 
se despartă de trecut, de un trecut considerat 
în sine și pentru sine, spre a se descoperi pe sine

ori-

cu adevărat. Exegeții lui n-au Insistat asupra 
consecințelor ce decurgeau din faptul că, în mo
mentul de cristalizare a personalității sale cri
tice. personalitatea proteică a lui lorga se ex
primase deja în citeva domenii fundamentale și 
ocupa poziții ideologice agresiv delimitate, ca 
atare, de neignorat.

Lovinescu a fost un autor care și-a gîndit des
tinul. care a știut să se construiască pe sine prin 
renunțări ce s-au dovedit pină la urmă profi
tabile. Renunțarea lui la istoria literară propriu- 
zisă poate fi interpretată și ca un fel de retra
gere strategică dintr-un teritoriu ocupat cu atita 
autoritate de predecesorul său. El a înțeles că 
se poate formula pe sine într-un chip mult mai 
avantajos dedicîndu-se prezentului și moderni
tății, spațiu in care spiritul său disociativ și, în 
genere, calitățile de critic se puteau manifesta 
din plin.

Ceea ce nu înseamnă că nu se va mai apleca 
asupra trecutului : nu o va face însă niciodată 
altfel decit din perspectiva prezentului și în 
funcție de necesități demonstrative și urgențe 
polemice. Știm care a fost punctul de plecare al 
„Istoriei civilizației române moderne" și ce rol 
precis trebuia să joace la sfirșitul deceniului al 
IV-lea resuscitarea lui Maiorescu. De altfel, tre
buie spus că, deși contrazisă de cronologie, tra
iectoria interioară a ciclului junimist al lui Lovi
nescu este una de la posteritatea maioresciană 
(respectiv, contemporaneitatea lovinesciană) la 
Titu Maiorescu, nu invers.

Dar pe măsură ce înainta în „lupta sa literară", 
lorga însuși înțelegea să implice tot mai mult 
trecutul în prezent. Și nu numai în publicistica 
sa angajată, dar și în opera propriu-zisă, „In
troducerea sintetică" din 1929 fiind, cum am vă
zut. o anexare a tradiției naționale, în ansamblul 
ei, la imperativele Sămânătorului. Spre a nu mai 
vorbi de „Istoria literaturii românești contempo
rane" în ale cărei clasificări trecutul joacă un 
rol configurator și chiar desfigurator. Departe de 
a se mulțumi, așadar, cu rolul de cercetător doct

•tlD ■

• VO

Aceasta este a doua despăr- 
a criticului sincronist de

doi autori se dovedește a fi

Urmare din pag. 1

că vor să-l nimerească in tlmplă, 
fapt urmau-le sminteală pină in

ir cea inescu
dar ta 

pragul 
pierzaniei și Întoarcerea cu noroc. Marea și nes
pusa mea bucurie pentru ei s-a schimbat 
in mătanie cu absint la pragul Slobo
ziei in ziua cind, intr-o odaie din vechea 
clădire a Luceafărului, a apărut Cezar Baltag ur
mat de Ștefan Bănulescu și mi-au întins, să le 
citesc, versurile unui băiat de lingă lacul cu le
bede negre.

Promisiune» umblind In haine de duminică ne 
pune de gît ghitare $1 ne așează in coloana dum
nezeiască din noi două vertebre pe care timpul 
nu le poate usca :

Numai masa de brad șade verde ta munți 
așteptîndu-mă
numai eu știu cum se dntâ fără prieteni 
in cușca azurului
ca un cobai sinucigaș—
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—Sint tânăr. Doamnă, vinul mă știe pe de rost 
și ochiul sclav îmi cară fecioarele in singe, 
cum aș putea întoarce copilul care-am fost 
cind carnea-mi Înflorește și doar uitarea plinge, 
Sint tinăr. Doamnă, lucruri am așezat destul 
ca să pricep căderea din somn in echilibru, 
dar bulgări de lumină dac-aș minca, sătul 
nu m-aș incape încă in pielea mea de tigru—

Dormisem cu Labiș in același pat. băusem cu 
Nichita vin cu bujori In obraji pentru intrarea 
noastră, in același timp, in pușcăria literei, eram 
călit pentru surprize, vreau să spun, băusem 
zăpadă in patru culori, fără să-mi rămină limba pe 
clanță, târâm după mine destule adevăruri în
junghiate, iar in crăpăturile palmelor cite-o amia
ză pusă in genunchi și totuși, in ziua aia, n-am 
putut să mă scutur de ideea că tîrgul cu lebede 
negre îmi răscumpără cu patru versuri durerea 
de a nu fi intrat in el ca hoț și ca om liber :

—Atît de mult, in alții desigur n-am greși 
de nu s-ar pierde vorba precum o iarbă dulce

Nepurtind cămașa altora, ci numai pe a noas
tră, am fost născuți să fim prieteni. în numele

ghilotinei de fum dm grădina Ghetsimanii. dnd 
era in armată, l-am adus paznic peste magazia 
sportivilor de la clubul Dinamo (tovarășului ge
neral care-mi spunea la telefon : „omul dumitale 
doarme, cu capela pe ochi, sub castanul din fața 
biroului meu“, îi cer iertare cu versurile : „Fier
bem toți in aceleași cazane / biciuiți de extaz și 
erori") l-am angajat apoi portar la Asociația 
scriitorilor din București (pe sub brațul lui au 
intrat acolo numai libelule), l-am logodit cu vi
șinii șl sămînța princiară a Mogoșoaiei „amurg 
înfipt pînă-n prăsea/ în pieptul meu" — și hai
manaua, bineînțeles, mi-a pus lipitori unde a- 
veam pielea mai subțire. Nu mă pot supăra însă 
pe el, fiindcă

...De boarea florii-soarelui atirnă 
iluzia ca o paiață cirnă...

Totdeauna am gîndit că prietenia adevărată e 
posibilă numai intre oameni de aceeași vîrstă, 
restul, cum zice Mircea, e o biblie de pîine, muș
că fiecare cit poate. Nu abdic nici azi de la cre
dința că prietenia peste generații e numai rodul 
unei tragedii... dar, acest băiat cu mamă din 
frunze — „aproape mi-e rușine că scriu noezii" 
— mă convinge mereu că tragedia înlănțuind doi 
prieteni se numește poem :

...și dovedește-le cit sint de sfinți 
înțepeniți pe crucea socială 
acuma cind istoria îți spală 
cu neștiuți eroi frumoșii dinți...

al trecutului, lorga se voia și un „apostol" al 
acestui trecut în prezent.

Tocmai pe terenul prezentului va deschide Lo
vinescu frontul său de luptă, invocînd trecutul 
național nu ca pe o entitate încă viabilă și exem
plară, precum lorga, dar ca pe o povară de care 
a trebuit să ne scuturăm brusc spre a putea a- 
junge unde sin tem. 
țire, fundamentală, 
trecut.

Opoziția între cel
diametrală. Dacă n-a fost așa de la început, nu 
înseamnă că, la început, Lovinescu l-ar fi putut 
urma pe lorga : nu i-ar fi rămas, de altfel, de- 
cît postura unui discipol și încă a unuia umil 
și fervent, personalitatea tiranică a maestrului 
neingăduind nuanțe sau rezerve la tezele proprii. 
Ruptura inițială se va C produs datorită spiritu
lui intolerant al lui lorga (așa mm lasă să »e 
înțeleagă Lovinescu însuși), devizele și criteriile 
ideologului și criticului sămănătorist au adincit-o 
desigur, de la o etapă la alta. Concepția lovi
nesciană se precizează și se fixează în funcție 
de obiectivele polemicii anti-tradiționaliste în 
genere și anti-iorghiste în special. Fără să o 
reducem la atît, am putea spune că ne aflăm 
în fața unul caz tipic de formulare prin reacție 
și disociere.

In numele unui ideal retrospectiv propus lite
raturii, culturii și chiar societății românești, (con
secință ultimă a organicismului), sămănătoris
mul respingea o bună parte din operele prezen
tului, și, în genere, achizițiile modernității. Par
tizanul lor va fi Lovinescu prin critica sa cu
rentă, prin disocierea esteticului și, mai ales, prin 
teza sincronismului care va constitui un cadru 
teoretic de natură să le justifice și să le favori
zeze. Lovinescu va fi adevăratul critic al epocii, 
criticul literaturii române moderne în ale cărei 
valori a știut să le recunoască, ale cărei sensuri 
majore de evoluție a reușit să le aproximeze. 
Retrăgîndu-se din istoria literară propriu-zisă. 
unde lorga nu putea fi întrecut, el își ia o me
ritată revanșă pe terenul actualității și al nou
tății. Posteritatea a ratificat cele mai multe din
tre aprecierile și opțiunile lui în plan sincronic.

Nu același lucru se poate spune și despre ju
decățile sale referitoare Ia trecut.

Mircea Martin

Luceafărul vă prezintă:

întreprinderea de aparataj electric de instalații
■ PREOCUPAREA PRINCIPALĂ O 

CONSTITUIE CALITATEA PRO
DUSELOR FABRICATE

Acest subtitlu constituie concluzia care s-a 
desprins din cele relatate mie, zilele trecute, 
de către directorul întreprinderii de aparataj 
electric de instalații din Titu, inginerul An
drei Costea.

Tot ce se face acum în această în
treprindere de la nivelul de concepție, în ca
drul Atelierului de Proiectare, pînă la faza 
finalizării ideii, a livrării produselor care 
poartă înscrisă pe ele emblema I.A.E.I. tot, 
deci, este gîndit în lumina noii orientări care 
aduce în atenția producției realizarea unei 
noi calități, superioare. Lucrul acesta îi preo
cupă pe fiecare dintre membrii harnicului 
colectiv de la I.A.E.I. Titu, cu atît mai mult 
cu cît produse'e fabricate aici erau deja cu
noscute ca unele cu calități superioare, fapt 
ce fădea ca ele să fie căutate atît de benefi
ciarii interni cît și de cei externi. Directorul 
genera]. Andrei Costea. mi-a oferit și alte date 
și cifre care exemplificau într-un fel (spun 
într-un fel. pentru că în timpul documentă
rilor mele am stat de vorbă cu beneficiarii 
care aveau numai cuvinte de laudă la adresa 
I A.E.I. Titu) cele spuse în cuvinte simple, 
dublate totuși de mîndria pe care ți-o con
feră un succes obținut.

Cum pe mine mă interesa să aflu cîteva 
aspecte legate de grija pentru oameni, de mă
surile întreprinse pe linie de protecția muncii, 
cîțiva factori răspunzători cu acest compar
timent al vieții de producție aveau să-mi

- 

ofere mult mai multe date decît cele transcri
se în acest șir de microreportaje.

■ PROBLEMELE LEGATE DE PRO
TECȚIA MUNCII - PREOCUPARE 
PERMANENTĂ

Ceea ce am observat din cele spuse de 
mulți din interlocutorii mei a fost faptul că 
în frazele rostite de fiecare apărea foarte, 
foarte des cuvîntul preocupare.

Astfel, unul din interlocutorii din altă zi a 
documentării mele (din cele cîteva zeci de 
zile în care am cunoscut cu adevărat acest 
harnic colectiv) îmi spunea că probleme’e 
legate de protecția muncii constituie o preo
cupare permanentă a factorilor care se ocupă 
de acest compartiment, și nu numai a lor ci 
și a fiecărui om care muncește aici. '

L-am rugat pe interlocutorul meu, tehni
cianul Vasiie Ștefan, să-mi concretizeze aceas
tă preocupare.

■ CE ÎNSEAMNĂ A Fl PREOCUPAT 
DE RESPECTAREA NORMELOR 
CE PRIVESC TEHNICA SECURITĂ
ȚII MUNCII Șl PROTECȚIA MUN
CII LA I.A.E.I. ?

Aceasta a fost întrebarea pe care i-am 
pus-o, mai in detaliu, interlocutorului meu.

Din cele cîteva zeci de răspunsuri date, 
unele completîndu-se pe celelalte și împreună 
compunînd ceea ce se cheamă o preocupare, 
am reținut pentru cititorii „Luceafărului", în 
cadrul acestui reportaj publicitar, cîteva.

• Confecționarea unor dispozitive silen
țioase pentru strungurile automate

AceaStă măsură a condus la reducerea zgo
motului cu 20—25 decibeli.

• Confecționarea unor colectoare de ?pat> 
care au fost amplasate la raboteze.

• Introducerea în cadrul secției de prese 
mecanice, unde zgomotul este mare, a unor 
căști antifon de tip nou.

Noul tip de cască antifon face posibilă au- 
zirea cuvintelor dar reține în același timp 
zgomotul făcut de mașini.

• Pentru realizarea unui iluminat natural, 
pentru reducerea consumului de curent elec
tric plafonul întreprinderii a fost decopertat 
S-a constatat că productivitatea muncii a

crescut in comparație cu timpul cînd activi
tatea se desfășura într-un cadru iluminat 
artificial.

CUM SE REALIZEAZĂ PROPA
GANDA DE PROTECȚIA MUNCII?

Aceasta a fost una din întrebările pe care 
i le-am adresat interlocutorului meu în altă 
zi a documentării mele.

Propaganda pe linie de protecția muncii se 
realizează prin :

— afișe sugestive, puse Ia locurile de muncă
— tăblițe cu indicații privind N.T.S.M. puse 

la toate utilajele
— tipărirea și difuzarea unor culegeri de 

acte normative privind protecția muncii
— prezentarea, periodic, de filme specifice 

activității ce se desfășoară în întreprindere, 
pe ateliere și formații de lucru

— prezentarea periodică a unor acte nor
mative sau modificări de legi ce privesc pro
tecția muncii

— realizarea unor fotomontaje cu aspecte

Titu m)
ce vizează respectarea normelor de tehnica 
securității muncii

— afișarea la locuri vizibile a numelor 
celor care nu respectă aceste norme

— prezentarea, în cadrul brigăzii artistice, 
a unor aspecte ce țin de propaganda privind 
protecția muncii.

■ LA I.A.E.I. TITU OMUL, VIAȚA 
LUI CONSTITUIE BUNUL CEL 
MAI DE P«EȚ DIN INCINTA ÎN
TREPRINDERII

Tehnicianul Vasiie Ștefan mi-a relatat as
pecte, situații, măsuri luate în direcția reali
zării unei propagande cît mai eficiente pe 
linie de protecția muncii.

Toate aceste măsuri demonstrează că la 
I A.E.I. Titu omul, viața lui constituie bunul 
cel mai de preț din incinta întreprinderii. 
Este o concluzie care onorează activitatea 
unui colectiv preocupat de calitatea produ
selor, de realizarea lor la nivelul cerințelor 
beneficiarilor.

Invitația cu care închei acest șir de însem
nări își are. în calitatea produselor, o aco
perire adevărată.

Așadar :
• CONTRACTAȚI PRODUSELE I.A.E.I. 

TITU !
• CALITATEA LOR — EXCELENTA I
• CONDIȚII DE LIVRARE — EX

CELENTE I

Reporter



atelier literar
C posta redacției J

V. VIDRIAN ; Aveți talent, 
fără îndoială, dar sînteți prizo
nierul unei formule care stinge, 
aplatizează, decolorează orice 
emisiune pură si adevărată, în- 
necind-o in conformismul unui 
cadru „poetic" care convoacă, 
inevitabil, toate vorbele, imagi
nile, structurile convenționale, 
toată terminologia de locuri co
mune, parazitară, tocită, uscată 
etc. Și acum, in pagini, există 
fulgurații, crîmpeie de cintec și 
revelație lirică, dar de ce nu 
Încercați să ieșiți din canoane, 
să vă rostiți direct, simplu, fără 
nici o recuzită, să lăsați gîndul, 
metafora, să zboare liber, cu 
propria lor aripă ?

ELV. I. : Am primit frumoasa 
și densa scrisoare, plină de 
adevăr și de adevăruri. Ne 
bucurăm că n-ați depus armele 
(momentele de oboseală, descu
rajare, ca și nereușitele, impa
surile, „cucuiele", care le de
termină sint in firea lucruri
lor !...) și vă dorim mai mult 
noroc și succes.

R.G.B. : Ați rătăcit, In
tr-adevăr, ați pierdut multă vre
me, ați pierdut o serie de „bătă
lii" (și nu întotdeauna din pri
cina altora !...) dar, acum, la o 
nouă răscruce (pe care o dorim 
revelatoare, decisivă) se pare că
— așa cum rezultă din scrisori
— ați tras toate concluziile și 
învățămintele, cu o sinceritate 
lucidă, de bun augur. Proiectele 
pe care le schițați sint, in
tr-adevăr, judicioase, salutare 
(trebuie să le asociați neapărat 
preocuparea pentru studii, a 
căror lipsă se simte în tot ce 
scrieți și faceți și va continua să 
vă pună piedici în tot ce veți 
întreprinde). Sinteți Încă tinăr, 
darul de a povesti nu vă lipseș
te, se pare (versurile, insă, sint 
slabe, din păcate, fără perspec
tivă) așa incit, adunîndu-vă for

țele in direcția idealului de care 
vorbiți (și nu in mărunte încă
ierări cu birocrația !) veți putea 
da vieții dv. un echilibru și un 
rost. Vă dorim curaj și succes 
și așteptăm veștile bune. (Nu e 
rea ldeea de a lua legătura 
cu M.P.).

E. STRAUN : Și aici, elevație 
și bun gust, o virtuozitate (ope
rativă I), un joc subțire, de pe
numbre, al spiritului. Dar corse
tul formei înjumătățește aripa 
lirică, „o-mpiedică să meargă"... 
Cele mai bune ni s-au părut 2 
Îi 3 din „Sonetele maestrului", 

n legătură cu „cele cinci poezii" 
(măcar I), lăsind la o parte to
nul care (adesea) face muzica, 
s-ar putea să fie adevărat (o 
spunem „grav și trist"...). Trimi- 
teți-le. împreună cu cele remar
cate de noi (dacă nu cumva sint 
aceleași). Vom mai avea de 
discutat.

GAMA : Mulțumiri pentru 
bunele vorbe, pentru mărturia 
de luminoasă, patetică participa
re. Căruța e, într-adevăr, foarte 
încărcată și se mișcă încet, 
scirțîit, anevoie, dar, vorba unui 
tragic nemulțumit de odinioară, 
totuși se mișcă ! în legătură eu 
eseul, așteptăm și noi, conform 
tradiției, reacția celor în drept

MARIA GROZA : în „Taci" si 
„E vis", pare să se audă și un 
zvon de poezie.

EUG. RADL'CANU : Sint lu
cruri de mare sensibilitate, lim
pezi. de o grațioasă simplitate, 
cu un freamăt reținut care daa- 
chid bune perspective Knee. 
Așteptăm. deci. manuscrise li 
vești din cele mai interesante.

R. GIORGIONI : Căutări, ta 
diferite stiluri și registre. Deo
camdată. după cft ae pare, mai 
aproape de reașttă șist cete de 
genul „Stanțe*. ..EcMBbrete 
reci*, „Tărtm".

M. BU1 : Stare de „tiassi".

tulbure (șl adesea mimetică) în 
care, printre vorbg „poetice" și 
printre puseuri „in dodii", par 
să-și facă loc, uneori, și ele
mente de poezie („Cintec cu 
lupi", „Fulgii pe care l-a bles
temat zăpada". ..Pregătiri pentru 
starea de lebădă"). Reveniți.

CRISTIAN OVIDIU : în toate 
trei (și mai ales in „Fecioara’) 
sint semnele unui început pro
mițător.

Ioana E., G. V. Negru : Sin: 
unele semne bune, merită să 
insistați.

E. Bucurescu. Ioana Bat*. 
G.T. Iulian, Milan Șimiaa. Sle- 
fan Junta, Vasile Moca—, bail 
Achelăriței, Eldorado-B—we-riL 
Nelu Oțoiu, Zolle». Mir— Te- 
lian. Teofil Gliga (ceva, in ^.lo- 
chinădune"). Paul Trasa*. A*'<1 
Tioreano, A be*. 1—ei Sșa**. 
Const. Ceroa Drăga—. Bad** 
Mandi, Mihai Pseuara. Aida 
Moța. 9223, Paal Vtsanoa. A*- 
dus, EaaB Grarg**» țpe viror 
texte dactikurrafiite' A*a Morta 
Darus, Mfreta Novac—. ta*o 
Suria, I— R—< : N-—- ---.

lease. Bates Pnua. Lai 
Adria*. Sad— ăăn— Vte H*-

Urmart dfw patf. !

Mihal Viteazul dar ți asupra exthtM poetu*rt 
pașoptist,

„Pradă-nsingurării. cind a foat ad nour**.
Poetul a urmărit pe cer regina ooote". co

bori nd „pe-al ei crug" (Seara la Ipetosm. mr |n 
sonetul Emlnesea la Odcsa. l-a inctopm pc 
„mindrul LucealAri. rob „teu-fi —s ne
somn", împrejmuit de zumze-u! »~bt.->e'rr. «fea- 
tr-o roiniță „plină de galbetta usăd*.

Din pelerinajul ta MsrmSnSta M Opri** ta 
Slopes, încheind seria de insptrarii ale Dor ruta, 
care ne iubește țara, ca pe o a doua 
țir.em. scena infățișind

„...zilele de doliu de demult", 
lacrimile tatălui și cinteculu; iubitei, ta timp ce

„Arcușul zace părăsit pe jos".
âr ă (ar

„Sub fulgere vioara l-a fost frtntă

î

NB.

De sub rădăcini
Ața se întimplă 
in fiecare zi fără șoț 
— in spatele pleoapelor 
arse de lună 
caut o fulgerare de zi 
pentru mulțimea mea 
de gloduri nerostite — 
numai ci nd 
mâ scriu do sub rădăcini, 
c oburi din două în două nopți 
imi turn rtează, asimetric, 
un drum de cuvint

UV|A BOSEA

Lastacisr
I— a—n * rfwe
■0BB9C cptas- p cârâ^zf
'« COat Ctosad r-rr-a iertă «teoc-re

că — «ori ș> -ă-«*

ta» prw * —tete» —sț *—M

poate șl el gândește același lucru 
insă desigur gândește eu totul altceva 
ne respirăm doar unul pe celălalt

(pe acoperișul înclinat 
păstrindu-șl cu greu echilibrul 
constructorul inceorcă să fișeze un paratrăsnet 
acoperișul este foarte alunecos)

ION NEDELCU

Vinorați
E cineva vinovat pentru bocurie 
oșa cum cineva vinovat de furtună I

CFnil se dau mai rar la F nd 
noaptea se vinde pe-un cintec 
ochitor nostru fid's,np.

E cnevo v-overt pentru toe«e*e
t -nud sou bolnav
sou no st-a n oe noi ca odată. 
E o»—o ojs—at peacni Butan
cu zbooro cănti-e sMscwro «r.po
* mor de oo*d — 
pentru oc ticsi păcat

săocâe. rd* *• *o.
F soar

DO.RA HtUNZA

Tirzig
Drogfl met. eu sint o excepție, mi se pare, 
Eu nu m-am născut cu buzunare.
Eu nu m-am născut cu capul, să fiu 

moi-marele,
Eu m-om născut cu pinteari și ea picioarele._ 
La nașterea mea a bocit laoovița o sopt&mînă, 
V tal mi-a azviriit ca tbpodă-n fereastră, 
A înghețat și apa din fintmă.
Sormoa alerga prin vecini după o cană cu 

lapte.
E-o frig. O lua vintuî pe sus. Ero noapte... 
Fină să fhi ve-tcol sau aproape.
M-am tirit ca un șarpe pe Ungă lucrurile 

adevărate.
Cnd or aunt stelele de nașterea mea. 
Era brâu. dragii mei ;
Soarele mă încremenise in orbitele zeilor 
Cu chipuri dolorane de femei.-

ALEXANDRU PRIBOIENI

Ritial
Loso-rnă mamă să rup 
fioo-ee eu nume de fată 
toc—na cu chipu-i de lup 
vn« cu gura căscată

V-oov să alerg dor nu pot 
poate că-î setea de vină 
august mă-nghite cu tot 
cu dimineața senină

Ca și — mire folos 
soarele bate» fereastră 
drumul se foce pe jos 
P ’ă la Dragostea noastră—

IOAN VASU

Un alt Maioresca

O lovineseolatră

Schimbarea Ia față
Urmare din pag. I

Înțelese sentimentele 7 ele trebuie să fie 
trăite. // (...) Nu trebuie mai alea să înțelegem ' 
trebuie mai ales să fim". Ce-i drept, scopul ul
tim al filozofiei lui Heidegger eate tocmai de 
a înțelege existența, chiar dacă acest fapt nu 
este posibil decit In clipa supremă de ilumi
nare, a thorții. Semnalez nu chLar ca o curiozi
tate că actualul moment al cindiriL subliniez 
poetice, al lui Nichita Stănescu poate fi tradus 
sau confruntat in sau cu categoriile filozofice 
heideggeriene. fie prin raportare fie prin opozi
ție. Dar nici plasarea numai la nivelul existen
tului nu poate satisface tocmai prin lipsa de 
perspectivă, prin imposibilitatea de a „inter
preta" sensul : „s-a pus la îndoială piatra / ca 
vorbire / / Au zis de fluture că este / o respi
rare / / de cartof, de porumb șl prună / strigăt 
de netllnd —/ / la fel de porc, de capră șl de 
lună, / fel de mestecind". Lumea este o „mera- 
vlglia" nedescifrată de ochiul comun, lipit de 
realitate care citește litera ea literă șl nu ca 
semn și sens „Ei n-au știut nici să citească / 
leul in alergare. / că literă preeste și zeiască". 
Dacă am ști că citim, atunci „literă pre-este" 
ar insemna probabil originar, pre-existent. ar- 
hetipic. înainte de gest și act. Am circumscris 
astfel una din situațiile conflictuale dramatice 
la nivel ontologic, incapacitatea de a opta intru 
esență și act. tradusă la nivelul limbajului prin 
oscilația semnului, prin neîncrederea în semni
ficația lui. mai exact spus in posibilitatea de a 
o detecta și interpreta adecvat Poetul se află în 
spațiul alunecos dintre semnificant și semnificat 
neiriteresindu-1 un pol sau altul și nicî fuziunea 
lor ci acea materie misterioasă a sensului care 
nu este incă expresie definitivă, deci falsificată : 
„N-am descifrat cimpia mare. / marea cea 
mare. / viața prea singura / ce nî s-a dat". Ce 
traduce de fapt această subminare $1 neîncre
dere In cuvint. care la Nichita era unul din 
pilonii universului său. sinonim cu viață sl crea
ție ? Evident, contrariul și anume o teribilă ob
sesie a morțil : „Capul ml s-a umplut de un 
miros, / oasele, pe dinlăuntru / ml s-au umplut 
de un miros / de moarte t mal vechi decit via
ța". Termen care aproape nu exista în vocabu
larul anterior sau care și atunci cind apărea 
avea o semnificație benefică (etapă de trecere 
de la o metamorfoză la alta a existenței), de
vine un leit-motiv al discursului. Experiența 
tanatică Infirmă sau valorizează toate celelalte 
experiențe, substituind erotica și reveria. 
Ceea ce determină o veritabilă răsturnare a mi
tologiei sale poetice, o înlocuire a metaforelor 
consacrate sau, în cel mai bun caz, o inversare 
a semnificației și funcționalității lor. Spre exem
plu. Zborul care reprezenta o modalitate a înăl
țării, a eliberării de constringerl și limite, se 
încarcă de o valorificare negativă, predominantă 
fiind conotația de prăbușire și sufocare : „M-a 
izbit vulturul prăbușindu-mi-se pe umăr < Clon- 
tul Iul mi-a luat aerul din plămini / treaz fiind 
incă. m-am trezit / cu îăuntrul meu plin de zbu
rătoarele cerului". Sau in altă parte imaginea 
zborului este doar modul de reliefare al căderii : 
„Brusc, pasărea a murit in zbor / ca o pupilă 
piezișă taie un nor ! Cade din ce in ce mai în
cet ./ spre secret". Toată acea splendidă mitolo
gie a aerianului, a plutirii, a stării de grație este 
convertită .și transformată în expresie a inun- 
dului „Suna murdar și greoi / prîn aripa ei, 
aerul a noroi". Soațtul boreal, tărîmuî arheti
purilor și al purificării este vidat de sens, me
tamorfozat într-un teritoriu al absenței și nean- 
tizăril : „Și ceea ce nu există poate să moară / 
la fel ea viata unui animal boreal I despre a 
cărui stare crepusculară / n-am știut niciodată 
nimic" Dar pentru a înțelege mai exact cauza și 
natura tuturor acestor modificări iată definiția 
cutremurătoare a morții prin care repet sint 
„interpretate" și investite cu înțeles celelalte 
fenomene : „Moartea este prima amintire, / Și 
cea mai veche / Amintirea lui nimic I amintirea 
lui zero". Din această perspectivă simbolurile 
ascensionale, acea înălțare a obiectelor pe ver
ticală, ar fi devenit superflue. Lucrurile, senti-

mentete. gtodarCe eacăcă 
seu descendent- 
incă de cuvtatai pe care-i 
rosulta greoi in eare rx-O-xipr. ks:~

Lcmbaju! tasun devma -nas frwc s 
mai intunecat pserzstakr-j aera 
transparență atit de cararxris:-ta. Coeoc. 
tes:e de poetica arahmata a .Tr'ar—-- ~ 
ca in astfel de versuri : „De- n ara «d raor 
drum / imboLnăvit de steie r «te O'^te -« va 
lua ca riia lumina de pe Ane“. S* tot dr Ar- 
ghezi in perioada tirzie. aflat* >U etnbama ex
tincției : „Pun mina pe șarpe a ei ae tace ța
rină ! Pun mina pe șaua ratata-, <: ei ?= fare 
pulbere" Dar dacă la autorul psab*tăor cO-s» a 
tanatică se manifesta prntr-o ae-xwoț-.e a re . 
a întunecării, a șoaptelor, a foșneteior ana -, 
etc. la Nichita Stănescu se expr—exa as mai 
sugerat printr-o imagistăcă a smana A* greu
tate și apăsare. („Greul păr-—eh.-:" iroea* - 
acestui glob imens și Creai", „dar ai asărto 
greoi trupul spre regno! arima.** " Io eocteazt 
cu densitatea și consistent» șpatrvhr. m«ț2 ver
bul existenței este resimțit ca Ef-fir-i-r. (..raa; 
puțin decit a fi") mat mult rhtar ea • «outer- « 
greșeală de ta „legile fixe" ale peautuhu. joct-.f 
rol de „păcat originar* in viztuoea ka N .r„ta. 
Un vers sună astfel „eroarea de a fi* T-.tre s- 
ceste repere, însăși poezia ii apare • formă a 
golului, gind dureros ..-adu* în accente de ecle
ziast : „Pe nimicul fără nimic > ce trssiă rtatar» 
ridic". în acest univers al „rărtem* ș: a! 
rlției nu există nici o soluție comp*- câtor. ■: 
Există ți aceasta este durerea ți suferința ne
cesară pentru a răacutepdra Intr-o tr_-na fază 
greșeala de a fi .taă-l bați cu biciul lung » rău 
pe calul care mi-e pereche / să-i dai cu raze-n 
steaua frunții / să-mi dai cu raae-n steaua min
tii* Intr-o a doua etapă durerea dexțne un rttoal 
al purificării, al pregătirii pentru o nou* stere : 
„Mă uit In ochii tăi și IR spun / ta curind vom 
da naștere unui copac / dureroț r verde, dure
ros ți verde". Și. ta sfirșit, cea de-u treia fata, 
schimbarea, in care metafora durerii, a suferin
ței anunță nn alt mod de a fi. necunoscut tata, 
un alt limbaj al existenței : „Cu o aripă lungă, 
prelungită, tăioasă > deodată. îngerul ne-a înși
rat pe amindoi / și astfel injunghiați de aceeași 
durere / pluteam In aerul vorbirii cetei noi*. 
După geneza și bucuria creației din volumele 
anterioare, după ecleziastul care este această 
carte, urmează oare, tot metaforic vorbind, 
„Cintarea Cintărilor* ?

L’-mare sa pag- ■ J-«
itesore TMs Malamra (pentru uzul șl eh iar 
acurul de rit. <tn juraaTol ka NSereao. e«S- 
vr.-ul L Al Ră*ute*-u-Pogooe<3<L chemase ta 
ua momest dat pe Lormelcu ia judecata). Că- 
^îescu a temperat purta arta! hă Lavm Rusa 
ta reconsiderai ea Tui Tîfu MMorescu cu arti
colul Tltu Muarocn. ■•etaM ?! publicat in 
Cvalcnparauul din #8 iunx INX întrebarea e. 
ar maz b fost nevoie «le it •«■afcfri area hn Li- 
vtu Ruau. dacă «e reedita toarta hserasurh ro
mane de ta vrigial pi** ia peezras cu comple
tările și modificările aduse Sertar de G. Că- 
b .escu î în riresturnea xteoiociei politice a hn 
Mătoretcu. Călinescu e alături de Lovtneacn 
care in Istoria civilizației roaaăae trece pe Ma- 
rcrescu in volumul al doi** prtutru „Torțele 
reacționare*.

Cine a citit eseul tui G. CHiiworp Dato*a 
tona din 1M8 știe ce importantă acordă crtdcul 
eroilor teatrului lui Carajga«Je ale căror poțflaț. 
avataruri le urmărește. Vezi si Caragiata.
ți spera, comunicare prezentata la 4 tanaaarta 
1962 in sesiunea festivă a aademjet consacrata 
comemorării lui Caragiale. pohivata ta Cae- 
temporanul nr. 23 ți in StoSi ți i <■< «tiri de 
istorie literară și folrtnr, ISC. nr. 1 Lt latoria 
literaturii române de ta odgto pasă ia preienl. 
ediția a 11-a. in manuscris, tint revizuiri ale 
textului in sensul acestei comunicări ți a altor 
articole precum Caragiale •« Crra*c* din Studii 
și cercetări de istorie literară ți falelor. 1963, 
nr. 3—t.

în totul cartea Ilenei Vrancea este o diversiu
ne lipsită de orice valoare țrunUCcă sau litera
ră. o polemică fără obiect.

. B <b
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Rugby: încă o federație bolnavă?
• Două Împrejurări recente din mișcarea noastră 

rugbystică ne obligă la 
Întrebări. Ceva nu e ta 
turneul din Anglia, ți e 
vreme.

Mai lntil e vorba de 
universitară franceză S 
deloc o selecționată universitară. Unii din compo
nent el nu 
se numesc : 
Constantin, 
Cui servește 
pete nu se ____ ,________ _  _____ ___
Victoria cu orice preț, goana după rezultat, maladie 
specifică mișcării noastre sportive ta deceniile 
trecute, a reapărut Ir. cadrul federației române de 
rugby n-a dictat sancțiunea care se cuvenea.

Alt caz : ta meciul R. C. Grlvița Roșie — Știința 
Petroșani jucătorul grivițean Scarlat a lovit cu pi
ciorul pe Jucătorul nr. 1 al turneului englez, petro- 
șeneanul Stoica Eneiu care, accidentat, se găsea la 
pămini. Pentru astfel de Infracțiuni, lovirea jucă
torilor căzuți. federația britanică de rugby dă sus
pendări pe doi ani. Biroul federației romane de 
rugby n-a dictat sancțiuni care se cuvenea.

Căutarea de succese cu brice preț, care duce la 
măsluirea realităților, șl partizanatul pentru un 
Jucător incontestabil vinovat nu fac o față bună 
Federației române de rugby. Să se fi instalat și aici

o retrospectivă și la cltet a 
regulă aid. mai ales după 
bine să numim faptele dtn

medul dintre selecționata 
cea română care nu era

erau nici studenți, nici tineri. Iar alții 
Ortelecan, Tu dose, Dumitru. Borș, 

adică oameni din primul lot a! țării, 
mistificați*, mai ales c* formația oas- 
dlstlngea prlntr-o valoare deosebită ?

SPORT

moravurlle șl nepriceperea pe care pini acum Ie 
descoperisem doar la alte federații’

Sint ți alte aspecte ale nușc*ru noastre rugbystice 
care Impun o privire mal atentă a situației. Echipa 
naționali de rugby s-a dispensat cu puțină vreme 
in urmă de Petre Cozmănescu (antrenor al Stelei ți 
creatorul celei mal puternice Înaintări șl grămezi al 
rugbyulul românesc). Pregâtlrne pentru turneul din 
Anglia s-au făcut in secret. Lotul deplasat n-a fost 
discutat ta presă. Conducătorii Iul au făcut puține 
declarații ta presă înainte de turneu. în Anglia 
neul a fost prezidat de Vlord Morara șl 
mescu (foști grivlțeni).

Prima 
făcut un 
trări ț.e 
detailate
tu meu s-a vorbit mulț 
cum s-au purtat acolo jucătorii noștri și trebuie să

Întrebare care 
turneu „orb-, 
peliculă. Ură 

de presă, deși

V.
tur- 
Iri*

s-ace 
Uiregls-

se ridic* este de 
fără gazetari, fără 
□iei un fel de transmisii 
despre Importanța acestui 
Înainte. Nu știm, de fapt.

ne mulțumim eu declarațiile 1* M de lacome* a!e 
presei britanice și ale delegației române. Faptul ea 
presa britanică a rost rezumării* e firesc. Fapiul 
câ presa noastră a lost absentă e ireparabil, rede- 
rația de rugby poete prezenta filmul acestor me
ciuri ? Poate realiza o propagandă tporiiv* a aces
tui turneu ;< pentru cei ce au l-au putut vedea ? 
Are la tademtaă materialul Informativ din care 
sâ ne facem o proprie opinie despre turneu! englez?

Cu atit mai mult cu dt el s-a desfășurat ta con
diții mal grele decit turneul argentinienilor sau neo
zeelandezilor. Asta cu atlt mal mult cu dl e vorba 
șl de tatringeri cum este cea de la Bath.

Ciudat este câ despre acest turneu n-au apărut 
ta presă decit declarațiile conducătorilor delegației 
(V. Moraru șl V. Irimescu) și aproape nimic de la 
alțt oarticipanți. Ar tl fost extrem de nteresante 
opiniile componenților lotului, concluziile lor asu
pra turneului, mai ales că printre cel trimiși In 
Anglia s-au aflat jucători de superclass ca : stoica 
Enclu. Murariu, Marin Ionescu, Buooș, Motrescu. 
Pentru ca acest turneu să Oe intr-adevâr un schimb 
de experiență sportiva, opiniile lor trebuie date pu
blicității. Interesant este efi singurele nume citate de 
V. Irimescu In Flacăra ca neoorespunzătoare stat ale 
Jucătorilor Murariu, Marin Ionescu (Steaua), Dâră- 
ban (Dinamo) pe eare nu trebuie să le mai reco
mandăm amatorilor de rugby. Să fie aceștia jucăto
rii cai e au pierdut meciul ta fața selecționatei 
Bath ? Și dacă nu sint d, de ce nu ni s-a dat for
mația care a pierdut meciul la Bath ?

kantian, hegelian sau schopenhauerlan. Citită 
astfel, opera lui Maiorescu iți relevă o nouă 
• isparent*. odată îndepărtat stratul aproap» 
tznpermeabtl al lecturilor conduse de compera- 
tișme univoce. în citeva rinduri. Eugen Todo
ran reuțețte U smulgă legendarul văl al Po- 
peei de pe fața Criticelor. Pentru a impune ac
tualitatea hii Maiorescu, Eugen Todoran tra
duce tezele sale in limbajul celebrului triunghi 
al hii J. A. Richards Sau folosește triunghiul 
fonologie al lui Jakobson ți varianta acestuia. 
a;a rum apare ea la J. Cohen în Poesle et mo
tivația*. Portretul mentorului Junimii «e în
carcă de semnificații noi prin „situarea lui în 
spațiul poeticii contemporane". Toate aceste 
paralelisme ți confruntări cu noua critică, po
etica neoretorică, estetica și axiologia contem
porană (J. Mukarovsky, N. Hartman, M. Dufrenne, 
Guy Michaud. J. A. Grelmas, G. Genette, fi, ai’ 
Granger, M. Le Guern, Umberto Eco, TăgUăbttfe'*' 
N. Frye, H. Friedrich, J. Starobinskl, G. Lukăcs. 
Vellek și Warren, ș.a.) nu duc la o pulverizate 
sau standardizare a vocîî maiore'sCfâne, Ia o“ 
acoperire a acesteia in corul conceptelor critice 
actuale, lipsit in mod firesc de consensul unor 
partituri unitare, bintuit la rindu-1 de polemici 
■i strategii generale în atac maioresciene. Stu
diul lui Eugen Todoran nu pierde din vedere, 
furat de analogii și omologii, particularitățile 
tadividnalizatoare, răminînd exemplar și in 
spațiul idtefnatologiei critice. Interpretarea pune 
accent pe valențele de natură endotelică din 
stadiile maioresciene. delimitind aria acelei 
pseblematici (lingvistice, critice, estetice, de 
Chvofra ți sociologia valorilor) care, întemeindu- 
•e concomitent cu întemeietorul Junimii, își 
făurește finalitatea simultan cu propria-i dez
voltare. Eugen Todoran scoate articolele din 
Crifare, corespondența ți Jurnalul maiorescian 
de sub semnul contradicției între vocația înce
pu ta Iul și impasibilitatea de a se desprinde de 
trecut, explidndu-le „prlntr-o dialectici g vglo- 
riăvr In care afirmarea prin negație (ț.a.) este 
o l-ee a progresului culturii". Remarcabilă e 
analiza conținutului criticii maioresciene, des
crierea tensiunilor ce subîntind această „sinte-

Jk - X n .Wf-iftr’:—»i

H -
Don BdnciM t „Ferme in sticlă*

ză general* în atac", viziunea este dinamică, 
acce.ntuind procesualitatea ideilor ți direcției 
culturale, acolo unde alte comentarii se rezu
mau la descrierea statisticii, la descompunerea 
sistemului ori la găsirea structurii maioresciene. 
In terminologie humboldtiană, am putea spune 
c*, pentru Eugen Todoran, opera Iul Malorescu, 
ca limbaj, nu e priidtă ca un produs sau instru
ment, ca un ergon, ci ca acțiune, ca energia. 
Toată această Înnoire a interpretării nu ține de 
moaă fi nu e o lectură de tip „trompe l’oeil", 
adică o ..formă fără fond". Odată Încheiată de
monstrația, exegetul ne poate propune in locul 
devizei „înapoi Ia Maiorescu" și al formulei lui 
Pompiliu Constantinescu „înainte de la Maio- 
re*cu!- — un nou suport criticii românești și, de 
ce nu Internaționale? — „înainte ca Maiore
scu" !

Pentru o corect* informare de presă e necesar 
ea presa de specialitate să dea formațiile folosite 
m necare med și numele tuturor componentilor lotului.

Nu Intlmplător am dat pentru toți cei mimM 
e udul din care tac parte. Antrenorul Îndepărtat șl 
□oi din jucătorii dtațl negativ stat de la Steaua, 
unul de la Dinamo, nici un nume de la R.C. Grlvița 
Bogie de care țin cei doi conducători ai delegației. 
Acestea sint faptele pe care ie deținem șl eu atlt 
mai mult e necesar sa le cunoaștem pe toate

Ar fi cu totul reprobabil ca atmosfera de „lucru* 
aii cadrul altor federații să se tl Încuibat și la 
Federația română de rugby și asta mal ales înain
tea medului cu Franța de la 3 decembrie șl a vii
toarei intilniri cu Țara Galilor. Disensiunile din
tre cluburi ne-au răpit două titluri prețlpase 
In Importante competiții internaționale. La fotbal 
predilecțiile lui Ștefan Covaci pentru Steaua sint 
pline de urmări negative. Desemnarea la nivel de 
federație a unul conflict între cluburile bucureș- 
tene n-ar duce declt la slăbirea mișcări! sportive 
șl la anticipări nu prea vesele asupra intllnlrilor 
cu Franța și Tara Galilor.

O trăsătură negativă generalizată la alte federații 
sportive este șl îndepărtarea cadrelor de valoare. 
Cu Oprea Vlase s-a făcut o reparație, dar pe unde 
sint alții? Se pripășesc In sediile federațiilor 
sportive persoane fără un trecut sportiv care să le 
justifice prezența acolo. De ce nu fac parte din 
Biroul federației de rugby personalități ca Ascanlo 
Damian, D. Manolleanu, Plrcălăbescu șl alții?
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„România a contribuit REVISTA STRĂINĂ

la definirea vocației mele“

Interviu cu HENRYK S2ERYNG

Poeți din
USE IUGOSLAVIA

In românește de Dumitru M, Ion

— Maestre Szeryng. cele dană eaneerte 
extraordinare date de dv„ aa aaareal na 
adevărat eveniment artistic ia viața taea- 
reșteană. Ce an însemnai ele pentru dv. 7

— Mi-am dat seama de un lucru important : 
marea onoare ce mi-a făcut-o Filarmonica bucu- 
reșteană. care poartă numele celui considerat de 
mine drept „maestrul maeștrilor.” Eu am spus 
întotdeauna că George Ez seu era un Casate al 
viorii și o personalitate olimpiană.

îmi dau seama, de asemenea, că acest prilej 
de a concerta împreună cu maestrul Ion Voim 
— admirabil violonist, excelent dirijor, om de 
cultură discret și subtil — are o semnificație deo
sebită. Ne-am înțeles perfect De-ndată ce i-am 
anunțat programul ales de mine, mi-a spus : 
„Amin ! Dar de ce ții să muncești atit de 
mult T*—

Am ținut la un program foarte exigent ca să 
corespundă și cu răspunderea uriașă ce mi s-a 
încredințat Dar o răspundere ușurată de convin
gerea că voi cînta in fața unui public foarte re
ceptiv. bun cunoscător al muzicii șt in «cedași 
timp, foarte emotiv.

Si ce răsplată mai mare dedt să vezi cum o 
sală de trei mii de locuri este plină, de® sau 
că dinamica viață sportivă prezintă multe suite, 
intr-o simbătă—

— CuMașteți hue psâbategfa ai (■ ta
rile baeureșteaaalai de astăzi— Dar ave*, 
se știe, și a întreagă jestre* de ■■satiri 
faarte vechi despre Baereiti. An 
care ne dac in grădina IermeeaM a 
tăriei : copilăria nani evpil-mte* 
devenit an ninanat ■nziciaa. Si 
motivele să cred eă acest iacei 
veche legătură afectivă, aa a 
actuală foarte vie—

— Realmente, prietenia mea cu Bucuresttu! a 
început in 1933. Fiindcă maestrul George Geor
gescu. alt distins muzician român, a dirijat de
butul meu. Nu mai eram da. — COC*”.—Luaije: 
aveam 13 ani. Dar maeriral George Georgescu, 
care mă cunoscuse Ia Varșovia, sî-a oferit pri
lejul unui coaceri dat la Buraresri. atxn ateul la 
Sinaia. In acele zile, m-a impresmeat 
măreția iernii in Carpați. detnmutea ■ 
locuitorilor de la munte.

— Se pare că. cu 
dragoste la prtea ved

— Fără nici o rezervă, de ambele părți. si pe
„long distance*— Mi s-a tăcui o primire atit de 
călduroasă, incit m-am ctmfit că mă vot dedica 
integral viorii. Părinții mei stăteau in cumpănă : 
să fiu solist, poate diniomaL poate iu«nrxwiior. 
Și pină la urmă, au avut dreptate pe mai multe 
planuri : sint violonist, dar si ambasador de bu
năvoință al Mexicului. realtzlnd un fel de punte 
de prietenie cu toate țările lumii. Dar. revenind 
la acele zile de -iarnă fierbinte* «fin 193X la 
acel succes borarestean care a marcat debutul 
meu international, pot spune că ele au deștep
tat in sufletul meu o mare năzuință. Ba chiar 
cred că pentru tatua oară m-am dndit mai mult, 
și poate mai profund. 1a tot ce reorexintă mu
zica si contactul ca st la tonte asnec-
tele constructtee ale de mau Mas. Ne-=-
dolelnlc. faptul de a fi ramucv* tacă reoă- 
lărie mari maestri a tnreuznat centru mme Cri 
bogat izvor de insptratae. tar prizarea exzraer-

wxajor.
• ’

dr-

Roii Ncsch
• I ~L rr — • - UU "5>

•e MM dkâ 
fi alte

distrugător de convent” 
Si structura

de dup* 
Uri tatr-o ara aouă

MATE1A MATEVSKI
Iarba
Curioasă mă pierd in oeest peițaj 
De sârme de beton ți de țigle 
Și lotuși rin ramin

Acum sânt o mică poiană 
A dulcilor triste speranțe
Pe care ne-ncrezâtoare le-ascund 
bn rintta ce trece pe rin

Dar am și eu amintiri 
Care se ofilesc de indală 
Ce prind a-mi șopti 
C-am fost o colorată aripă 
A frumuseții

„Despre vis, despre soare, despre piatră* — 
detaliu dintr-o tapiserie de Jagoda Buic

SLAVKO 1ANEVSKI
Păunită
Poartă ziua sub o aripă,
In cioc o picătură de cintec,
In ochi un vis întrerupt...

Patru păuni se sfițiară țipind, 
Din ei □ țițnit iubire ți singe.

Patru ;
Și cind ulmul deasupra lor se plecă, 
Se ivi un roșu pîriu
S-au ivit moarte aripe
Și ochi fometoți de iubire.

Intunericu-I poartă acum sub aripă,

In cioc mihnire ți foame, 
In ochi o-ndurerare tăcută.

Pasăre,-î rău să ai dragoste, 
Dragoste ți stinse aripe ?

PETAR BOȘKOVSKI
Romanță de vara
Și-au intins lingă albele coșuri 
Cămeșile ude
După cum le-a fost voia

Plecară sâ culeagă zmeură sus 
Dar riul le-a ademenit
Ce se va spune in sat dacă se va afla

Nisipul cu ochi lucitori 
Tot țopăie pe trupurile lor 
Ciupindu-le c-o dulce vrăjmășie

Un bătrin frecind prin pădure privețte 
Dind din cap
Ca la o amintire de basm

Un artist antifascist

u un demers 
in modul de a concepe 
imaginea, dar cu o tehnică cu care se 
întoarce voit către migala meșteșugu
lui, Rolf Nesch. artist norvegian de 

renume, s-a angajat după propriile mărturisiri, 
încă din anii 1925 să revigoreze genuL Fascina
ția materialului conjugată cu răbdarea laborioa
să a unui scrupulos cunoscător al meseriei l-au 
determinat pe Nesch să practice o gravură în
nobilată, căreia i-a redat dreptul să aspire ia 
unicat.

Modalitatea tehnică a lui Nesch este inten
ționat Intr-un aparent dezacord cu specificul 
gravurii, acea virtute care a facilitat pătrun
derea imaginii in ungherele cele mai îndepărta te: 
tirajul, posibilitatea mai multor exemplare.

începuturile artei tui Nesch permit deslușirea 
unei inriuriri ce vine mal ales din partea lui 
Kirchner. Cu timpul, confirmarea artei sale In 
mediul artistic norvegian si mai mult, la nive
lul receptivității europene, i-a îngăduit să lu
creze in totală independență, iar către sfirșitul 
vieții să se izoleze din tumultul orașului.

Pentru prima dată a fo«t silit să se izoleze 
emigrînd in 1935 in Norvegia, in urma decla
rării de către naziști a artei sale drept ..dege
nerată”. Este cazul atitor alți creatori cum au 
fost Barlach, Klee, Nolde, Kokoschka. Kir
chner. Grosz. Emigrația I-a silit să-și confrunte 
permanent valoarea. să-și mențină fertilitatea 
spiritului, să-și privească cu maximă seriozitate 
devenirea. Prin viziunea sa, Nesch a readus ex
presionismul in Norvegia. Personajele sale, 
extrase dintr-o lume rarefiată, comprimat abre
viate, la granița dintre individual si caracteris
tic. numite categorial: El. Ea, Pasăre. înger. 
Pește, Episcop nu ating deformările subiective 
în exces ori viziuni halucinante, cu care ne-am 
obișnuit cind vorbim de reprezentanții expresio
nismului. Chipurile create de el nu sint nici por
trete propriu-zise. căci nu impun prezența parti
culară al vreunui model. Sint mai degrabă per
sonaje generice, de un anume hieratism, fixate 
uneori in atitudini ceremonioase alteori in in
certitudinea unui moment, viziuni impuse de 
forța imaginației sale peste datele unui real 
din care a păstrat, moderat, 
tivului.

Selecția din rotonda sălii 
prezintă lucrări din toate 
ție a artistului. Incepind 
ciclul Podurile Hamburgulai, 
amintiri, reprezentînd faza hamburgheză a crea
ției sale, lucrări înmănunchiate în alte cicluri 
cum sint cele din Scene de înot (1940), un triptic 
cu supliciul Sfintului Sebastian (1942) reconsti
tuind alianța de imagini ale unei compoziții voit 
fragmentate, aluzie la sacrificiul generației sale, 
lucrări din perioada anilor ’55 caracteristice pen
tru definirea stilului de maturitate al artei sale, 
cum sint cele din tripticul Dans (1955—1956), și 
sfirșind cu un ciclu de Păsări din ultima perioadă, 
expoziția din rotonda sălii mici a palatului ne-a 
prilejuit întîlnirea cu arta unei_ personalități de 
profunzime artistică indiscutabilă.

In fin* o*d <"*

repere ale figura-

mici a palatului 
etapele de crea- 
cu peisajele din 
impresii dense de

Viorica Necuia

N-au oare in acest joc al atingerii 
în mintea lor vreun flăcău
Ce se va spune în sat dacă se va afla

Ele s-au dus să-ți fringâ in apă 
Cele trei goliciuni de tinere fete 
Pe care cu patimă te bate virtejul

La dracu cu virtejul acesta
Care scoate strigăte de iubire
Fără să aibă miini îndeajuns de puternice

Cămețile albe se usucă 
Iar vara code-n genunchi 
Fremătind de iubire

O colorată aripă a tinereții 
La rădăcina apelor line 
Core cresc cu galbena lor amintire 
In căpițele umbrei

ȚĂ5E A5DREEVSKJ
1» sade
la marginea lacnlni (3)
Aici este glasul seminței mele 
Din care va ieși o nouă mlădițâ 
Iar privirea mea e cîmpia. 
Bogată de-o-nțeleaptâ iubire

O lacule vara ta îmi intră in suflet 
Nu ca un vis ci ca o albină somnului 
Care se leagănă intre floare ți iod 
Și astfel îți adeverețte ființa

Vara ta pățețte-n privire
Și cintă in ramul iubirii
Care plămădește mustoasele roade

De-acum e amiază ți parcă propria-mi voce-o 
ascult 

Lacule mi-am regăsit glasul
In albastra-ți grădină
Care respiră sub ploaia de aur a verii

De-acum e amiază ți mi-am regăsit privirea 
In ochii iubirii care crețte pe malu-ți

Ce se va spune in sat dacă se va afla

TODOR CEALOVSKI
Casa și slăbiciunile ei
Intră mețterul plin de umbre luminoase — 
Are de gind să-i dea zidului un alt chip, 
Să schimbe singurătatea goală-a ferestrei, 
Strimta transparență-a balconului.

El are un mare dor in miinile sale,
Nici nu-ți mai simte teama-n unelte
Și-l bintuie-o nelinițte care-mi vorbește :
- Mai intii se zidește, apoi se repară...

Număram schimbările : eu, nevasta, copii!
Și vedeam cum casa noastră cu-ncetul iți pierde 
Din ciudatul rost al slăbiciunilor ei
Despre care, pe inserate, îndelung, tot vorbim.

• SPECIA LTTERABA CEA MAI CULTIVATA In 
R. F. Germană pare a fl eseul critic, altoit pe jur
nalul Urle șl carnetul de amintiri care permite fan
tezia nestinjenlt* a creatorului și inspirația diversă, 
de la speculația bvreșcă pină la confesiunea lip
sită de cenzură Interioară. Este o modalitate Încer
cata cu predilecție de o generație de aur, care în
scrie nume cunoscute cum sint regretata Marie 
Louise Kaschmtz și Carlo Schmidt sau Max Fritsch. 
Această specie reprezintă o diagramă sensibilă a 
existenței cotidiene, un seismograf al stărilor paro
xistice de conștiință și al marilor apeluri pe care 
realitatea Înconjurătoare le adresează artistului 
revoltat împotriva unei lumi obtuze, un strigăt con
tinuu, pe durata întregii-vieți, împotriva alienării.

REPERE

poet, Btllent Ecevit simte ade- 
facă distincția intre diverse

spirit de discemămint privitor 
fenomenul artistic și fenomenul

Intervin consemnat de 
Paul B. Marian

umpocan Bulent 
Ecevit este tipul 
snneriu a cărui 
enaatUeiță in pro
re™! său de intll- 
r. cu existența, 
o* -cepată sub cele 

ai diverse moduri 
manifestare, 

sa 
exprime o suită de 
interogații.

Enunțate in mod 
direct, aceste intre- 
ban vizează ser.- i- 
rile fundauXMrtale 
ale poeziei. moti
vația existenței fi
inței omenești in 
univers. înțelege
rea condiției uma
ne, statutul indici-

cu un profund 
la relația dintre 
politic.

Om politic, și
seori nevoia să . ____ ______
canale de comunicare și tipurile de informație 
transmise de poezie, cu statutul său specific. In 
eseul său. De ce poezia ?, își propune să stabi
lească un statut specific al creației lirice. 
„Pentru mine, scrie el, indeosebi de rind am în

I

dului în societate etc.
Așa ne explicăm de ce 

nificative ale autorului, care are caracterul unei 
evidente profesiuni de credință, se cheamă De 
ce poezia ? Tn același fel ni se pare că se poate 
motiva faptul că prima poezie 
versul este intitulată sugestiv, 
născuse întrebarea.

Bulent Ecevit este un scriitor 
rază de percepție a creației literare se întinde de 
la Rabindranath Tagore pină la T. S. Eiiot_ 
Sensibil la nou, deschis spre înțelegerea fenome
nelor artistice moderne, scriitorul turc a scris 
un subtil studiu despre opera sculptorului român 
Constantin Brâncuși, pentru care nutrește o evi
dentă admirație.

Cunoscător al marilor capodopere ale literatu
rii universale, din care a tradus numeroase 
poezii, familiarizat, cum este și firesc, cu tra
dițiile creației lirice turcești, ajunsă foarte de
vreme la un înalt grad de maturitate, sub 
influența poeziei persane și arabe, admirator al 
folclorului turcesc, Biilent Ecevit intră in marea 
arenă a poeziei cu o sensibilitate acută față de 
marile valori literare din toate timpurile, ca și

unul din eseurile setn-

din ciclul Vai- 
Cind ■■ se

erudit a cărui

trat in viața politică, poezia nu reprezintă un 
mijloc de comunicare, o cale de exprimare a 
(iodurilor, ci • metodă de reflecție”.

Enunțat intr-un fel mai deosebit, întilnit cu 
diferite sensuri și la alți oameni de litere, rapor
tul dintre poezie și comunicare, formulat de 
poetul turc, nu trebuie ințeles în mod eronat. 
Biilent Ecevit nu privează poezia de un mesaj 
posibil, nu crede câ aceasta trebuie să rămină 
Un discurs literar neinteligibil. In felul acesta 
poezia nu ar mai avea sens. Ceea ce el dorește 
este doar faptul ca creația lirică să nu fie 
poluată de alte tipuri de informație, cu caracter 
paraliterar. Poezia rămine, așadar, și pentru 
omul politic o „îndeletnicire specială”. Dar scrii
torul turc nu ezită să precizeze că n-a separat 
poezia de activitatea sa social-politică. „Căci 
incetind să scriu, să traduc poezie, adaugă el, 
n-aș mai putea să fiu eu însumi în viața 
politică”.

Nelăsîndu-se astfel contagiat de preocupările 
și stările sale afeetive, generate de viața poli
tică, Biilent Ecevit este conștient de faptul că in

Ecevit
măsura in care poezia nu poate beneficia de o 
libertate absolută, ci de o libertate relativă, 
aceasta nu poate exista decit atunci cind creația 
lirică nu este distorsionată de alte moduri de 
comunicare, integrate in mod artificial in sfera 
sa. Poezia devine astfel limbaj in limbaj, comu
nicare in comunicare, mesaj latent. libertate 
conferită de un anumit discurs literar specific.

Statutul conferit de poetul turc creației lirice 
nu anulează funcționalitatea sa publică, utilita
tea șa socială. De aceea, el demonstrează că 
..societatea fără poezie pierde orice contact cu 
-limbajul primar al omului-. Se instrăinează de 
limbaj și in felul acesta de sine”.

Poetul apare astfel ca un ins înzestrat cu un 
mod de reflecție specifică. El este investit cu 
darul de-a sesiza adevăruri subiective și con
tradictorii, cu puterea de a percepe lumea prin 
filtrul său interior caracteristic. „Poetul, scrie 
Bulent Ecevit. nu-i un ins care caută adevărul 
cu proectorul in afara sa. ei unul care descoperă 
sau sesizează adevărul cu ajutorul radarului din 
sinea sa”.

Atunci cind o anumită libertate interioară este 
ciștigată, cind calea de descoperire a unor ade
văruri subiective, interioare, devine posibilă, 
poetul poate pătrunde cu un grad mai mare de 
certitudine a descoperirii sinelui și-a lumii in 
universul atit de complex al creației lirice.

Etapele itinerarului liric stabilit de poetul turc 
traversează trei trepte specifice de confruntare 
a conștiinței scriitorului cu existența : universul, 
omul și obștea. Acest mod de percepție a exis
tenței de la cosmos la individ și de la individ 
la societate reprezintă un fel de trepte inițiatice, 
menite să releve statutul omului in toate planu
rile vieții.

In viziunea poetului, omul este destinat faptei, 
iar natura este o generatoare continuă de viață 
și moarte. Omul inițial, omul mitologic este 
Investit cu un impuls prim de-a fi printre cele
lalte făpturi și fenomene ale naturii. Un ani

mism energetic pare să domnească peste tot : 
„noi oamenii, nu ne simțeam singuri pe nămtnt 
/ lumea noastră era pe-atunci plină de avînt / 
însuflețit era vîntul, ajutind orice pescar / însu
flețiți norii, tunînd asupra celui vinovat / în
suflețită ploaia, însuflețit pămîntul / cind 
frunzei naștere au dat, / însuflețită natura- 
stăpînă / îngropînd frunza-n jivină, / jivina-n 
om / și omu-n țarină.:.”. (Cind nu se născuse 
inlrebarea).

Neliniștit și asaltat mereu de întrebări, preo
cupat de capacitatea ființei umane de-a percepe 
existența în imensa sa desfășurare în timp, 
Bulent Ecevit se străduiește să fixeze un anumit 
cod al vieții omului în lnme și societate : 
„Articolul unu / omul trebuie să vină pe lume / 
Articolul doi / trebuie să iubească și să fie 
iubit / trebuie să știe că lumea / e paradisul său 
mult dorit”. (Lege).

Ființa umană rămine astfel mereu prezentă în 
universul literar creat de poetul turc. Tentativa 
de fixare sau de luminare a atributelor omului 
se face pe mai multe planuri. Ele vizează forța 
sa de creație, capacitatea de conservare a sine
lui în procesul de expansiune în univers, ca și 
puterea de identificare a eului într-o lume ame
nințată de un grav proces de alienare.

Intr-o lume investită cu puterea majoră de-a 
se concilia cu sine, de-a depăși catastrofele, de-a 
înțelege exact sensul hotărîrilor ce ne pot 
despărți, poetul devine un apologet al armoniei, 
înfăptuită prin trudă și dragoste : „Ce frumos 
s-au potrivit / fapta-trudei / inima-faptei / 
dragostea-inimii” (Armonie).

Și dacă scriitorul se concepe el însuși ca un 
Janus, fața pe care își propune să o arate lumii 
este aceea a poetului : „a doua mea față / 
vezi-ți de treabă / eu o să scriu poezii” (Omul 
cu două fețe).

Cu poezia lui Bulent Ecevit-, creația lirică a 
poporului turc înregistrează o meditație gravă 
și profundă pe marginea existenței. Vocea poe
tului turc reprezintă un timbru specific in 
marele concert literar al lumii noastre con
temporane.

Romul Munteanu
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