
revoluționar

ale partidului, această 
devine motiv de reflec- 
acțiune cu un deosebit 
pe planul conștiinței 

revoluționare. „In

unit, un adevărat

cuprinzătoare de- 
Ofiniție a spiritului

revoluționar și a 
rolului deosebit pe 

care acesta il deține în în
treaga muncă de formare a 
omului nou constituie tema 
centrală a recentei cuvîntări 
a secretarului general al 
partidului la Consfătuirea de 
lucru pe problemele muncii 
organizatorice și politico- 
educative- Adusă la zi, sub 
raportul multiplelor sale 
semnificații, in actualele 
condiții ale societății româ
nești și, mai ales, în perspec
tiva făuțirii programelor a- 
doptate de Congresul al 
Xll-lea și Conferința Națio
nală 
temă 
ție și 
ecou
patriotice, 
lupta și munca revoluționară 
de transformare socială a în
tregii țări - spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și de 
edificare a noii orinduiri, o- 
rinduirea socialistă, partidul 
nostru s-a intărit continuu, 
devenind un partid tot mal 
puternic,
partid de masă, stimat și ur
mat cu încredere de întregul 
popor".

Afirmindu-se ca centru vi
tal al întregii națiuni, par
tidul este purtător și făuritor 
al destinului revoluționar. For
ța și amploarea creației sale 
ating practic toate domenii
le de manifestare umană. 
Spiritul revoluționar nu se 
rezumă numai la o etapă sau 
alta și nici doar la o genera
ție, el ne explică in identita
tea noastră de gînd și simți
re pe toți, ne exprimă sub 
semnul unității, al angajării 
în făurirea unei opere sociale 
și naționale de core sîntem 
interesați nu numai în pre
zent, ci în toată lungimea 
de undă a viitorului pe care 
îl edificăm. De aceea în sfe
ra de acțiune a spiritului re
voluționar intră și literatura 
și arta, cultura socialistă 
care, așa cum o spune se
cretarul general al partidului, 
trebuie să prezinte esența, 
modelul omului pe care tre
buie să-l făurim. Accentuînd 
rolul important care revine 
în această direcție Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei" și, prin prisma acestei 
uriașe mișcări creatoare, 
sarcinile care revin creației 
in actuala etapă, conducă
torul partidului și statului

nostru releva Importanța pe 
care o au cunoașterea și 
înțelegerea realității, a mun
cii și vieții constructorilor 
noii societăți, pentru a reda 
in opere artistice de valoa
re dimensiunea morală și 
socială a înaltului spirit re
voluționar care catalizează 
și pune în mișcare vaste e- 
nergii ale națiunii, senti
mentul libertății și demni
tății, întărirea continuă a 
unității văzute și înțelese 
ca o cerință de importanță 
fundamentală pentru făuri
rea programului partidului.

Gt de importante sînt și 
ce putere de reliefare au li
teratura și arta, creația din 
toate domeniile pentru păs
trarea și dezvoltarea spiri
tului revoluționar ca fond 
al simțirii patriotice și al 
gîndirii înaintate și cu un 
impact atît de sensibil asu
pra formării generației ti
nere, mai ales, sînt deja de 
acum teze și principii una
nim recunoscute, criterii și 
poziții care concentrează o 
îndelungată experiență șl 
capacitate revoluționară. Să 
redăm realitatea, spune se
cretarul general al partidului, 
dar să găsim nu neghina, 
nu putregaiul din pădure- ci 
să găsim copacii tineri, să 
găsim tot ceea ce este bun 
și demn in societatea noas
tră, in munca și viața con
structorilor 
porul — în 
un rol
muncii sint 
zat tot ceea ce am obținut in 
dezvoltarea socialistă a pa
triei noastre. Ei sint eroii 
care trebuie să-și aibă locul 
in film, in teatru, in poezie, 
in artă, in literatură, in pic
tură, 
ației 
să-i | 
unor 
sigur 
tît în momentul actual cît și 
in viitor. Angajarea culturii 
și artei - o tradiție în per
manență reconfirmată și dusă 
spre cote valorice de mare 
profunzime — își găsește noi 
valențe și noi mobiluri de 
expresie prin situarea lor la 
orizontul spiritului revoluțio
nar, îmbogățindu-se și îm
bogățind în același timp ma
rea sa forță de inriurire, pu
terea sa de lumină în care 
se răsfring uriașele transfor
mări petrecute în realitatea 
întregii țări.

Luceafărul

de

socialismului. Fo
care tineretul are 
seamă - oamenii 
cei care au reali-

in toate domeniile cre- 
artistice I Pe ei trebuie 

prezentăm- Implicațiile 
atari sublinieri fac de- 

- obiect de reflecție a-

B? t

J

Poporul — în care tineretul are un rol de seamă — oamenii 
muncii sint cei care au realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre. Ei sint eroii care trebuie să-și aibă locul 
în film, în teatru, în poezie, în artă, în literatură, in pictură, in toate 
domeniile creației artistice !

NICOLAE CEAUȘESCU

VEȘNICA LUMINĂ
Pămintul țării-i veșnică lumină 
mirosul piinii unduind in griu 
din plinul lui mereu o să revină 
un cintec cald ca șoaptele din riu 

cind limpezi stele, murmur de grădină 
se impletesc cu ierburi și cu ploi 
in piscuri ard, spre veșnica-i lumină 
zăpezi albastre - chipuri de eroi

cintecul țării il purtăm sub pleoape 
din tot ce-avem mai sfintă ne e glia, 
cîmpii și munți prin unduiri de ape 
de veacuri ființa noastră-i ROMANIA I

Gabriel Iuga

D. R. Popescu și condiția umană
in teatrul contemporan

teatrul românesc contem
poran nu poate fi surprins 
atît de ușor in diversita
tea manifestărilor sale, 

.Jnseriat", clasificat după criterii 
dinainte stabilite. In abordarea pro
blematicii dramaturgiei originale 
trebuie să pornim de la profundele 
mutații ce s-au produs, mai ales in 
ultimul deceniu, atit in ceea ce pri
vește reinnoirea limbajului teatral 
— prin apariția unor opere de o 
mare densitate a ideilor, cu o con
strucție dramatică capabilă să în
frunte timpul — cît și în direcția 
adoptării unor tehnici regizorale 
care să permită spectatorilor recep
tarea operei în întreaga complexi
tate a semnificațiilor sale.

în ultima vreme numărul piese
lor românești prezente pe scena tea
trelor s-a mărit simțitor, incit se 
pot desprinde unele trăsături și evo
luții ale dramaturgiei noastre. Nu 
avem insă pretenția de a stabili 
direcțiile spre care se orientează 
teatrul românesc. Putem însă sesi
za prezența tuturor temelor și su
biectelor specifice teatrului univer
sal • în multitudinea manifestărilor 
sale. Astfel, există piese ce inves-

tighează, in genere, condiția umană 
confruntată cu timpul și evenimen
tele istorice, precum și opere ce 
abordează procese social-politice 
contemporane. Nu sînt neglijate nici 
aspectele ce vizează consecințele pe 
care le are pentru individ pierderea 
criteriilor axiologice în aprecierea 
faptelor și atitudinilor umane. Un 
teatru al condiției umane complexe 
și contradictorii în manifestarea 
sa, al sesizării factorilor alienanți 
ai individului promovează de a- 
proape două decenii Dumitru Radu 
Popescu. Întreaga sa operă drama- 
turgică surprinde condiția umană 
intr-o diversitate de situații și ma
nifestări, atit din perspectivă rea
listă — intr-un registru grav al 
tensiunii dramatice — cit și prin 
analiza diverselor straturi și nive
luri ale personalității umane. In 
acest sens, utilizează mijloace ale 
teatrului dintotdeauna. de la cele 
ale teatrului poetic — din păcate 
prea puțin reprezentat pe scenele 
noastre — pînă la elemente ale 
teatrului grotesc și fantastic. Intr-o 
formulă teatrală ce îmbină planul 
tratării realiste cu cel al parabolei 
și alegoriei. Scopul final al unei 
astfel de abordări II constituie,

A

/ ' TÎNĂR ÎN AGORA

ca un foc continuu
sta- 
fi- 
un

e află la 
diul de 
nalizare 
nou micro-
hunedorean : 

V. Bor- 
fost 
sub 
iar 

des- 
in

tarea României"... Do
vadă fiind și poezia 
hunedoreană, dovadă 
fiind însăși viața zil-

a

ACTUALITATEA - 
reperul permanent al creației

Scriu aceste rînduri sub impulsul gene- 
-oarelor îndemnuri pe care secretarul 
general a! partidului le-a adresat crea
torilor la Consfătuirea de lucru pe pro

blemele muncii organizatorice și politico-educa
tive. A ne construi operele pe temelia cunoaș
terii directe a rea’itățîi, pe impîica-ea afectivă 
în „tot ce devine in Patrie" este o coordonată 
esențială a scrisului nostru. Ceea ce durează 
are fără indo-ală pi'onii fixați puternic in be
tonul armai a! adevărului vieții, incununîndu-se 
pagina de carte ca șl tabloul de comandă al 
unui agregat de v;a a adevărului. In cest caz, 
creatorul departe de a fi un simplu contempla- 
to- al evenimentului, el însuși este unul din 
factorii decisivi ai acestu'a care nu numai că 
„nu strivește corola de minuni a lumii", dar 
fertilizează pămintul, îl ară și pregătind „mira- 
bila sămință'* începe să vegheze, șontind un 
mare „cîntec al viratelor" de la germinație pină 
la rod.

In cazul nostru, al scriitorilor, „corola de mi
nuni a lumii" este cartea, iar „mirabila sămînță" 
nu esto altceva decit actualitatea, reperul per
manent al creației, un punct cardinal în spațiul 
nu întotdeauna liniștit, ci dimpotrivă, cum spu
neam intr-un poem „tatuat de cicatrici", sigilii 
ale luptelor prin care am trecut. Și am trecut, 
unii dintre noi verticali, de o verticalitate im
placabilă, expresie tocmai a fixării in actuali
tate, receptind-o și asimilind-o în sensurile ei 
inamendabile, alții, ascultind de alte imperative, 
cu potențialități notorii dar incapabili să înțe
leagă dimensiunea care le solicita dăruirea

nemărginită a ființei pentru ca și opera să la 
ființă și să dureze. Sub acest aspect, actuali
tatea, problematica ei, investițiile care s-au fă
cut și care se mai fac pentru a i se înnobila 
aspirațiile, dăruirea de sine, astfel ca toate cti
toriile ei să se păstreze așa cum au fost pro
gramate, cu colonade și bolți, cu frize și metope 
și mai ales cu vitralii care prefigurau croma
tica simfoniilor enesciene și magia orchestra
țiilor eminesciene, toate acestea au putut legi
tima destinul unor înfăptuiri „sub speciae con- 
temporaneitatis" la care ne referim ori de cite 
ori deschidem Cartea Facerii României. Este o 
carte, unde, la fiecare pagină de la începuturi 
pină la ultima filă care se scrie astăzi cum încă 
nu s-a mai scris, fila devenind lespede de pia
tră iar condeiul daltă cu care se taie inscripția 
să nu se mai șteargă și s-o poată citi și urmașii, 
înfiorindu-se, unde întilnim permanent actua
litatea românească, fie că este vorba de făuri
rea primului stat al dacilor sub ocrotirea spa
dei lui Burebista, cu peste două milenii in 
urmă sau de împlinirea visului secular al tu
turor românilor, crearea primului stat unitar 
la 1 decembrie 1918, acum 65 de ani și mult 
mai aproape de noi, mai simțindu-i încă vibra
ția modelatoare de conștiință inalt românească, 
de un fierbinte patriotism, cel de al IX-lea 
Congres al Partidului din 1965 cind s-au stator
nicit în țara noastră Însemnele fundamentale 
ale epocii contemporane.

Ion Potopin
Continuare în pag. a 6-a

LITERATURĂ ȘI FORMAȚIE
a orice act de cunoaștere, creația lite
rară — de fapt contactul cu ea și stu
diul riguros — are o latură informa
tivă șl una formativă, țar, mai mult 

decit o disciplină pozitiv-șUințiflcă, structura
informației transmise prin opera de artă, prin 
literatură îndeosebi, modelează într-un mod 
mai direct, deci mai eficace, conștiința recep
toare. Adresîndu-se sensibilității, vizînd așadar 
transformarea afectivă a persoanei supuse in
fluenței sale, creația artistică este, într-un chip 
indubitabil social, un evident instrument forma
tiv. Despre funcția pragmatică a experienței 
estetice s-a vorbit cu suficient aparat teoretic 
in mai vechea sau mai noua estetică. Tocmai 
această funcție pare să-i ofere statutul privi
legiat: „Esteticul constituie experiența-reper 
de la care pornesc toate celelalte funcții supe
rioare ce concură la desfășurarea vieții umane", 
credea cu îndreptățire un filosof american de 
la începutul secolului nostru, John Dewey. Este
ticul este, conform teoriei acestui important re
prezentant al pragmatismului, calitatea care di
ferențiază experiența umană de activitățile me
canice, adică de comportamentul inconștient.

Această scurtă argumentație nu a avut, desi
gur, altă funcție decit de a atrage atenția asupra 
unui aspect practic binecunoscut. Literatura de 
calitate, arta in general pot fi mai eficiente de
cit lecția de morală. Cu o condiție, peste care 
cu greu s-ar trece: aceea 
turii 
mali. In fond, toți datorăm contactul cu textul 
literar școlii, in genere educației instituționali- 
zate pe care am primit-o. Excepțiile, foarte 
puține, confirmă, ca de obicei, regula. De aceste 
prime contacte ale conștiinței aflate in dimi
neața cunoașterii depinde gradul mai mare sau 
mai mic in care individul va resimți plăcerea 
estetică a literaturii, gradul, • deci, in care ea 
își va exercita funcția formativă. Pentru acest 
motiv, in dubla noastră calitate, de profesor și 
critic literar, încercăm să pledăm în însemnă
rile de față pentru specificitatea acțiunii didac
tice la disciplina în discuție. Avem o tinără 
generație cu o personalitate puternică, probabil 
mult mai voluntară decit au fost cei de virata 
subsemnatului. Fenomenul este cît se poate de 
firesc, dialectic, judecind că adolescenții de as
tăzi s-au format într-un climat de profundă

a competenței struc- 
urii și comportamentului factorilor educațio- 
lali. Ii..............................

democratizare culturală, în anii in care ș-au 
pus in practică și s-au cules primele roade — 
substanțiale — ale ideilor de importanța isto
rică stipulate de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. Tocmai libertatea de 
gindire, mobilitatea il caracterizează in primul 
rind pe tinerii de astăzi. Școlii românești ii re
vine în atare context o sarcină de a cărei finețe 
— sporită — e greu să ne îndoim. Este, la urma 
urmei, finețea dintotdeauna a dascălului de li
teratură, cel care poate trezi în chip definitiv 
dragostea pentru creația literară sau, invers, 
poate îndepărta pe veci. La virata fragedă a 
căutărilor, textul literar de o minimă dificul
tate se receptează prin mijlocitor. Să mai spu
nem că de calitatea acestuia depinde într-o pro
porție sublimă calitatea înțelegerii, așadar exer
citarea funcției formative a literaturii?

In cazul prozei, de exemplu, profesorul tre
buie să dirijeze identificarea cu eroul literar, 
într-un mod, desigur, care să nu vulgarizeze de 
fel textul, dar nici să complice fapte in esență 
simple, directe. Nu e aceasta din urmă numai 
o structură didactică: ea este un model funda
mental al receptării, al interacțiunii dintre per
sonalitatea de obicei diferită a lectorului și cea 
a creației receptate, studiat ca atare de esteti-

Costin Tuchilă
Continuare in pag a 2-a

JARA IN AUGUST
• Reportaje de • Ion Segârcea- 
nu : «Satul natal din cîmpie» și' • 
Florentin Popescu : «Popasuri rîm- 
nicene» • „Personaje pentru toate 
măsurile omenești" de Maria Cune

• „Pasărea uitării" — proză de Mi
hai Rășică • (în pag. 4-5)

fără îndoială. înțelegerea realității 
sociale, mărirea capacității noastre 
de a sesiza multiplele fațete ale 
adevărului. Descoperirea și folosi
rea adevărului ca instrument efica
ce in lupta împotriva alienării, pen
tru îndepărtarea din climatul nostru 
social a stărilor de tensiune și con
flict întreținute de unii indivizi, 
constituie tema centrală a drama
turgiei lui D.R. Popescu.

Adevărul nu se lasă însă ușor de 
sesizat în păienjenișul relațiilor in- 
terumane și atunci, întregul trava
liu al personajelor confruntat pe 
scenă devine obiectivul fundamen
tal al acțiunii dramatice, în jurul

Mircea Cristea
Continuare în pag. a 7-a

raion 
Microraionul 
nele orașului au 
împinse pină 
dealul Buiturilor, 
magistrala care 
pică Hunedoara
două, se racordează 
șoselei ce leagă acest 
mare centru metalur
gic al țării, de Deva 
și Simerla... Vara lui 
Iulie are zilele alb- 
orbitoare, focul veș
nic al cuptoarelor și 
furnalelor se amplifi
că în aerul puternic 
ozonat de felurimea 
enormă de arbori cu 
care se mândresc edi
lii cetății, adevărate 
filtre naturale pentru 
răsuflarea de două ori 
fierbinte a Hunedoa
rei.

Optsprezece ani de 
la Congres, 
zece ani 
finitorii 
ce este 
vatră a 
nu doar 
că azi Hunedoara nu 

un 
ci

optspe- 
care sini de- 
pentru tot 
azi această 

otelului, dar 
a lui. Pentru

mai este „doar" 
centru siderurgic, 
și unul spiritual, do
vadă, de exemplu, 
fiind locul 2 pe țară 
al totalului formații
lor artistice în fes
tivalul național „Cin-

nică 
cetăți, 
despre 
modern, subscris geo
metriei funcțional-es- 
tetice a ansamblului 
urban, își coboară ul
timele schele. iși 
amenajează spațiile 
verzi, iși trans-plan- 
tează arborii... Arbori 
tineri, molizi, castani, 
mesteceni... Unii sint 
aduși chiar de oame
nii care s-au mutat 
recent aici, aliniați 
celorlalți, pentru ca 
marea pădure-domes- 
ticită să ne lovească 
ferestrele cu crengile, 
să ne aducă aminte că 
vecinătatea minunate
lor împrejurimi ale 
munților, din țara Ha
țegului, a 
Orăștiei,

Aici, in Hune
am mai spus 
asta, oamenii

venerabilei 
Microraionul 

care scriam,

Ruscăi, a
Apuseni-

lor... 
doara, 
cindva 
trăiesc ca intr-un gi
gantic 
ți-o

sat, dar asta 
sugerează faptul 

că relațiile zilnice, să 
le spunem ale străzii, 
animației, pieței, ve
trei, sini unele deose-

Eugen Evu
Continuare în pag. 
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O imagine despre poezie
Odată cu înnoirea lim

bajului liric și cu expe
rimentele secolului XX, 
poezia a devenit din ce în 
ce mai conștientă de pro
pria sa condiție, reflectind 
cu luciditate asupra aces
teia. Spiritul critic al poe
ziei in raport cu sine se 
observă pe de o parte in 
elaborare, pe de altă par
te in luciditatea cu care 
poeții gindesc despre ei și 
despre poezia generațiilor 
lor. De obicei poeții 

despre ceilalți, din prie.e-scriu ocazional unii
nie, din afinitate sau din alte motive. George 
Alboiu nu este 
de poezie, dar 
poet, in vreme 
critici. Dealtfel 
printre critici, 
fenomenului poetic la nivel de generație și la 
nivel individual, interesat să descifreze dina
mica și formele particulare ale acestuia, pro
blematica și modalitățile de expresie, menta
litatea și direcțiile lirice.

singurul poet tentat de critica 
el rămine in primul rind un 
ce alții sint in egala măsură și 
el însuși se consideră un poet 

preocupat să reflecteze asupra

Considerînd că perioada literară contempora
nă, „trăiește cea de-a treia ei mare înflorire" 
după aceea a marilor clasici și după cea inter
belică, George Alboiu intreprinde cu Antologia 
poeților tineri o selecție care trebuie să ilus
treze fenomenul, urmind modelul antologiei cu 
același titlu, din 1934, a lui Zabaria Stancu. 
Demersul reprezintă o replică și o continuare.

Antologia lui George Alboiu cuprinde aproape 
o sută de poeți, născuțl in intervalul 1931 (anul 
nașterii lui Labiș) — 1956 (anul morții ace
luiași), ceea ce înseamnă că ea pune în dis
cuție aproape întreaga poezie a generațiilor care 
au debutai după 23 August 1944. O asemenea 
incercare nu putea întruni toate sufragiile, nici 
la nivelul criteriilor, nici la acela al selecției

propriu-zise. Autorul este conștient de riscurile 
antologiei, probabil și pentru că știe că întot
deauna lucrările de acest gen, mai ales cind 
ele sint consacrate fenomenului contemporan, 
suscită discuții. Desigur că o antologie nu poate 
cuprinde, ilustra sau exprima desăvirșit sau 
complet o epocă, mai ales cind timpul nu a 
validat incă toate valorile, cind operele nu sint 
încheiate, cind lipsește perspectiva da la dis
tanță. Dovada o fac opiniile divergente ale 
criticii, referitoare la succesiunea și impor
tanța generațiilor sau valurilor de poeți, la 
influențele care se manifestă intre acestea sau 
la plasarea centrului de greutate în spațiul 
fenomenului liric contemporan.

Două sint reperele in concepția lui George 
Alboiu despre influența personalităților poetice 
excepționale : Nicolae Labiș și Nlchita Stă- 
nescu. Autorul antologiei iși exolică dinamica 
și configurația lirismului din ultimele trei de
cenii orin necesitatea simultană a „moralismu
lui lui Labiș" și a „estetismului lui Stănescu", 
fiind vorba, in ultimă instanță, de două mo
mente distincte și esențiale în care s-au produs 
mutații în atitudinea și mentalitatea lirică, 
urmind o iradiere complexă și generatoare de 
efecte diferențiate, pentru ca, în etapa mai 
recentă, noul să se releve „in felul de a fi al 
fiecărui autor".

In timp ce alte generații literare, pină în 
preajma celui de-al doilea război mondial, 
intrau în scenă prin manifeste teoretice mai 
mult sau mai puțin clare, pentru generațiile 
de după Eliberare prima prob'emă ca-e se Dune 
este dacă ele există sau nu există ca atare. 
Dacă pentru generația lui Nlchita Stănescu s-a 
convenit că ea are un profil oarecum unitar și 
distinct, dacă pentru poeții care au acum 40 de 
ani s-a adoptat un nume ca „generația Hype-

Sultana Craia
Continuare în pag. a 6-a



CRONICA LITERARĂ

TEOHAR
MIHADAȘ: 
«în lumina 
inserării»

Puțini dintre istoricii literaturii române 
au așezat la dimensiunile cu totul me
ritate un fenomen, cronologicește, ne
contenit și care este detectabil încă de 

acum cîteva secole, sporind, odată cu adăugarea 
operelor una după alta, pină la măsuri care prin 
extensiune 11 fac să iasă obligatoriu din igno
rare : seria aromână. Deși la o grăbită exami
nare s-ar putea înțelege prin aceasta exclusiv 
literatura scrisă în dialectele românei sud-du- 
nărene totuși datele sînt cu mult mai vaste de- 
cît par. „Aromânii" sînt, in adevăr, autorii de 
producțiuni compuse in dialect, unii din ei poeți 
de o valoare indiscutabilă (precum Nuși Tulliu), 
prozatori (M. Batzaria), eseiști, memorialiști. 
Privită astfel, „literatura aromână" nu pare a 
fi decit o creație cu adevărat marginală și cu 
circuit mai redus, astăzi (în condițlunile cunos
cute) cu năzuințe care, dacă nu se vor modifica 
date esențiale în mentalitatea publică, nu merg 
prea departe. Totuși, seria aromână, descrisă 
global, este mult mal consistentă și ea conține 
pe lingă autorii proprlu-zlși „de dialect" și pe 
aceia mult mai numeroși afirmați în cuprinsul 
literaturii române insă originari, ca să zic așa, 
din Balcani. „Aromân" era Dosoftei, intiiul nos
tru poet major, singe aromânesc aveau Bolinti* 
neanu, Grandea ; Caragiale e, după unele in
formații, aromân. Blaga pare a se înrudi cu 
aromânii, Caracostea e și el de aceeași stirpe. 
Aș putea adăuga încă de trei ori pe atîția au
tori, de intîia mină : paslonațil cauzei aromâne 
probabil că au sinopticele complete.

Capitală e, în cazul acestora ca și al acelora 
care au scris cu predilecție In „dialect", voința 
de a se contopi in literatura națională integra
lă : la ei, sentimentul că sint „aromâni" (gind 
adine și visceral, de neînțeles pentru cel care 
nu-i cunosc) nu se poate stinge decît în Ideea 
integratoare a literaturii „române". La stingă și 
la dreapta Dunării, pe un teritoriu întins și cu 
mitul străvechimii, acești români din secole 
mute dau și el semnele unității de substrat ale 
literaturii naționale. Cine va scrie odată o isto

Literatură 
Și 

formație
Vrmare din pag. I

eleni (reținem un nume, recent adus in peisajul 
culturii romanești: Hans liooert JausS). rorma 
acestei identificări — să mai voroim de va
loarea ei tortnauvă? — va conduce, ia Sfirșîtui 
unui ciclu educational, la familiarizarea cu struc
turi literare clasificate, ceea ce poate corespun
de in plan moral cu o vie stratificare a taeilor 
comportamentale. Informația, „servită" intr-o 
forma amarnica, formează: e un adevar pe care 
pedagogia modernă l-a transformat deja intr-un 
Instrument de lucru prețios.

Pentru că școala ramine factorul fundamental 
In educația prin opera literară și pentru opera 
literară, să ne oprim la un aspect concret, des
prins din realitatea cea mai evidentă : manualul 
de literatura. La ciclul gimnazial, o știe oricine, 
profesorul pune bazele receptării estetice a tex
tului literar, pentru a desăvirși latura informa- 
tiv-formativă în liceu. Ne vom opri la o situație 
edificatoare. Clasa a VIII-a, considerată, fireș
te, „clasă mare" la școala generală, reprezintă 
poate virsta decisivă în privința trecerii de la 
receptarea intuitivă la una de tip elementar- 
analitic. Școala noastră beneficiază, o spunem 
cu mindrie, de un excelent manual de lecturi 
literare pentru această clasă, alcătuit de Du
mitru Săvulescu. Facem această afirmație mai 
ales în contextul in care, după cite știm, se 
lucrează la manuale noi de limba română, în 
conformitate cu noua programă, in vigoare din 
anul școlar trecut. Prin ce este această carte 
de lecturi literare excelentă? îndeosebi prin fap
tul — esențial — că textele literare nu sînt 
înșiruite după o ordine oarecare sau urmind 
numai un principiu alternativ (tematic, didac
tic etc) care, oridt de valabil, rămine unul 
modest. Dumitru Săvulescu a compus realmente 
un manual de literatură, ce oferă profesorului 
capacitatea, dar și exigența de a modela con
știința elevului după structuri elastice, demon- 
strind, subînțelegînd ideea de continuitate a 
unei tematici, a unui motiv literar. Fără să 
fie nevoie să afirmi in clasă noțiuni atît de 
prețioase cum sint cele de mai sus, cu care 
elevul se va intîlni în clasele de liceu, con
știința copilului de 13—14 ani va fi într-o ma
nieră edificatoare inrîurită de sentimentul na
turii și meditația In fața morții, temă funda
mentală în cultura noastră (seria Codrule, Măria- 
Ta, lectură, apoi lecțiile Miorița, Mai am un 
lingur dor. Vara, Singur, Rapsodii de toamnă, 
in ultimele accentul trecînd mai ales pe conven
ția literară) sau de modelul eroic și meditația 
in fața istoriei din La Vulturi, Vlaicu-vodă, 
Neamul Șoimăreștilor. Sint texte și fragmente 
așezate exact în această ordine, invitînd deci 
profesorul la o strategie deosebită. înțeleasă 
astfel, clasa a VIII-a va înarma elevul cu su
ficiente structuri operaționale pentru ca saltul 
la prima clasă de liceu să nu se transforme 
intr-un impact. Va fi treapta firească de la 
receptarea estetică la Informația de tip estetic.

BREVIAR
■ TREI DEBUTURI ÎN CRITICA. întîmplarea 

îericltâ face ca trei din reprezentanții strălucitei 
promoții de critici tineri afirmați în paginile 
„Luceafărului" să debuteze editorial la mijlocul 
prezentului an. Este vorba de Cărțile Aventura 
memoriei (Editura ,,Eminescu") de Sultana Craia, 
Timp șl mod (Editura „Cartea Românească") de 
Valentin F. Mlhăescu șl Cetățile poeziei (aceeași 
editură) de Costin Tuchllâ. înainte de toate, 
demnă de atenție este următoarea Împrejurare : 
deși ar fi fost Îndreptățiți, cel trei tineri 
critici nu debutează cu volume rezultate din foarte 
personala lor activitate de cronicari literari ; vo
lumele lor vizează și izbutesc în chip revelator 
demersul interpretativ de aspect sintetic. Astfel, 
leit-nwtlvul indicat de sintagma aventura memo
riei, în cazul Sultanei Craia. se raportează exclusiv 
la opera lui Zaharia Stancu. Timp șj mod repre
zintă metatora-concept din unghiul căreia Valen
tin F. Mihăescu explorează, succesiv, universul 
eminescian, bacovian, arghezian, călinescian și cel 
din ooera lui Marin Preda ; pentru ca în capitolele 
următoare ale cărții să fim întâmpinați cu două 
incltante investigații consacrate romanului și res
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rie a „seriei aromâne" va observa, fără îndoială, 
că dincolo de inevitabile particularități de stil 
se află o materie sufletească ireductibilă : co
munitatea, cu ecourile ei, se răsfringe la nesfîr- 
șit în individ.

Printre cei mai interesanțl autori de origine 
aromâriă pe care îi are literatura română de azi 
se află, sînt sigur, Teohar Mihadaș, am impre
sia chiar că prin profunditate, cel mai valoros, 
„Tărîmul izvoarelor" (1968), de exemplu, era o 
admirabilă autobiografie de adolescent din Bal
cani, pitorească prin amănuntele de viață cu
rentă, memorabilă prin etnografie insă mai cu 
seamă extraordinară ca document de mentali
tate ieșită din fabulos. Oamenii acelei lumi, cu 
firi iuți și pasionale, credeau în năluciri, în fa
ceri și desfaceri, in „legări" misterioase, în ve
denii. Odată și odată cred că voi comenta pagi
nile de neuitat de acolo așa că aici nu insist.

Teohar Mihadaș e insă și un poet interesant, 
de cea mai pură clasă „tradiționalistă" nozitivă. 
„In lumina inserării" (Ed. Cartea Românească, 
1882) exemplifică în chip pe deplin onorabil ta
lentul său liric. De altfel, majoritatea poeților 
„aromâni" sînt tradiționaliști, aplicînd poeticile 
clasice care, la ei, însemnează și un apel la fol
clor (adică la un principiu esențial, coagulant, 
pentru comunitate). „Clasicist" este, desigur și 
Teohar Mihadaș, compunînd în ritmuri, în fond, 
savante, cu accente livrești („Monstrului ce de
tună pe gît trimbe de fum" reține o prozodie 
virgillanâ), dar un clasicist cu accese orfice de 
„antic" dionisiac : „Și aripi ne cresc albe și 
ele/. Toate-mprejururi ataractice tac. / Vin și 
mă cheamă — Alexandru, Spartac, / Orfeu... 
prin ținuturile castei Cibele // Vămile strigă — 
heralzi — din trompete. / Codrii sunt orgi, mun
ții bazilici aprinse / Oștiri după mine-n exod 
de regrete. / Tăcute, în lănci sorijinite. vin, 
ninse. / O, libertate 1 Zeului tău / M-am Închi
nat, și vranlcei fapte. / Mi-ai dat dezlegare de- 
ocolul cel rău. / Sigur, astral, departe, sub ste
le. /“ Era vorba aici de „trecerea cavalerului 
trac" (mit al străvechimii) închipuită ca o gro
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Sala din Calea Victoriei
Clnd am ajuns la cenaclul Nicolae Lablș 

vatra sa începuse să se răcească, o 
spun in cunoștință retrospectivă, după 
ce am aflat despre epoca sa cea mai 

plină, și cred că așa va fi arătat și Sburătorul 
din ultimii săi ani... In iarna lui 1968, cînd am 
intrat in sala somptuoasă, izbitor de somptuoasă 
pentru un cenaclu, nu mal veneau acolo Pău- 
nescu, Alexandru, NioMta Stănescu. 1 Sala fera 
totuși plină, avea să se golească simțitor în pri
măvară, și interesanți erau asistenții. Pe mulți 
aveam să-i recunosc după ani. Ceilalți, entu
ziaștii, tinerii care una-două pomeneau de 
Camus și Sartre, de absurd (cum se pomenește 
azi de hermeneutică și textualitate) au dispărut 
cu desăvirșire. Am remarcat o situație similară 
și în legătură cu foștii mei colegi de universi
tate. Sînf șapte ani de cind ne-am despărțit. 
Cei care făceau artă și literatură cu gura, pa
sional, trăind dramatic au fost înghițiți in spa
țiu și timp. Zicala e cam vulgară, insă nu-i 
găsesc un echivalent : cățeii dinții turbează...

Ultimele trei luni de la Lablș erau deci alexan
drine, de „decadență", însă oricare epocă de 
acest gen păstrează amintirea grandorii. In 
primul rind, publicul era de calitate, civilizat, și 
se vedea că lunea devenise o zi consacrată eve
nimentului. Barbu era în plină putere, calm 
și stăpin pe sine. Răbdător, în clipa în care 
vorbitorul deschidea traista de citate și nume 
celebre oe care o burdușise acasă, omul din 
centrul prezidiului îi lua cuvintul și il rușina. 
Atmosfera, pe lingă sobrietate, avea o genero
zitate fără de care nu e posibilă o întilnire spi
rituală. Era evident că fetele cu expresii de 
studente, a căror vestimentație modernă dădea 
un plăcut contrast mobilierului, tinerii cu bărbi 
și sacouri, domnii mai în vîrstă, iubitori de li
teratură, binevoitori și incomodați, voind să se 
„asezoneze" (deși din însăși cumsecădenia lor se 
citea cit le era de greu), mini-consacrații din 
timpul acela : cînd o carte tipărită însemna

pectiv, suprarealismulul românesc. în fine, în 
masiva șl dinamica sa scriere, Costin Tuchllâ re
alizează prima sinteză a strălucitei generații poetice 
ale cărei începuturi datează din a doua jumătate 
a deceniului al șaptelea : Dimov, Brumam, Vasile 
Vlad, Mazilescu, Abăluță, Romanescu, Robescu, 
Mircea Ciobanu. Dan Laurențiu, Cezar ivânescu, 
Adrian Popescu, Ileana Mălăncioiu, Daniel Turcea 
și alții. Pe scurt, un moment fast din istoria tine
rei critici românești

■ „REPORTER DE CURSA LUNGA- se intitu
lează via și compacta carte de reportaj a iul 
Nicolae Holban, apărută recent la Editura „Alba
tros", Recurglnd la formula cvasiromanescă a 
descinderii în locurile cunoscute și investigate cu 
multa ani In urmă, autorul lși la drept martor 
infailibil al noii investigații timpul, care dă măsu
ra reală a lucrurilor, cu coeficientul lor de auten
ticitate existențială. Dovadă, practic, condiția artis
tică a genului reportericesc este departe de a fi 
aservită formulelor stereotipe, de-a gata făcute.

■ PARADOXELE SNOBISMULUI PARACRITIC. 
„Numele cu care le desemnează (este vorba de 
cele trei moduri, doric, ionic, și corintic n.n.) sînt 
arbitrare" ; „dar ignoră o foarte spectaculoasă 
anticipare a corinticului : Smărăndița, roman mo
dern, text inclus de I.L. Caragiale în Cronica de 

zavă cavalcadă aeriană : „E calul de neauă, de 
neauă și eu. / Scapără ripile lumii sub noi / 
Poartă-a triumfului — greu curcubeu I / Venim 
prin solarele singelui ploi /“.

Există, afară de orice îndoială, la acești poeți 
cu obirșia în Balcani un aer comun concretizat 
aci în baladescul sumbru : „Vise a năpădit go
runii. / Iar in peșterile lumii, / Văgăuni iși fac 
tăunii /.../ Pe terase și-n odăi / S-au strîns 
frunzele în clăi / Ard mocnit și mistuit / Do
ruri nemărturisite / Și-ațițate dinlăun- / tru, 
de-un club de căpcăun. /“, folcloric și terific cu 
vegetație satanică și vietăți neliniștitoare, insă 
mai presus de toate acestea prin marile teme 
ale noroadelor condamnate, cu rezonanțe, adi
că, de profunde versete biblice. Ei cintă „exo
dul", / duhurile, bizarele apariții premonitorii" 
(ca îngerii grozavi de vechi Testament), popu
lațiile pribege călări sau pedestre, steaua răz
bunătoare și soteriologică, astrele „de aramă" 
etc. Insă în deosebire de eterna damnațiune bi
blică, poetul aromân nu e un Ahasver, „tăriL 
mul" lui e, în fine, o utopie regăsită, un para
dis cîștigat. De aceea, printre cele mai frumoase 
versuri „mioritice" din poezia de azi sint și ace
lea ale lui Teohar Mihadaș ; „Se însera în ce
ruri, iar galbenele flori / îmbălsămau o nuntă 
și-o moarte deolaltă / Se întrupau mistere în 
marginea cealaltă, / Intr-un ocean liturgic 
de-arome și culori. / Acolo nu se moare, ci nu
mai se dispare / In altceva mai tainic — mi-am 
zis — și mai frumos. /.../ Și trec din treaotă-n 
treaptă, menit spre-nu știu cine, / Redobîndind 
candoarea singurâtății-n sine/". „Visul mirelui", 
exemplu de folclor recreat cu acută ureche mu
zicală, sensibilă la eufonii, întărește impresia de 
lirică ivită dintr-o tradiție activă. In acest 
amestec de Ion Barbu și de Mallarmâ aromân e 
o poezie de Inefabile distilări : „Ape necuprin
se / Sub ceruri întinse, / Cu alte ceruri încă / In 
marginea-adincă, / Desfăceau spectrale / Bolți 
de catedrale... / Splendorile-afunde, / Pină in 
neunde... / Afunde splendori / Peste trecători... 
/.../ Iele în sobor / Cîntau îmbrăcate / Toate în' 
înalte / Mantii de azur / Cu tiv împrejur / Alb 
șl cu eșarfe / Sonore de harfe/". Misterele ritu
rilor vechi se descifrează, ele par a fi secrete 
ale cosmosului, tîlcuri astrale (in adevăr, la 
populațiile păstorești „celestul" e o „hartă") : 
„Cunună de stele... / Și-n cerul din ele / Chip 
mă îmbia / Arătat abia, / Cum se-arată-n lume 
/ Tainele anume. / Ori a moarte este, / Ori nun
tă vestește, / Ori vreo altă veste / Dintr-altă 
poveste / Ne ademenește".

Dar erotica, ea cum este 7 Religioasă dar pa
sională, la un mod aci concupiscent și zgomo
tos, meridional, aci de factură adoratoare, mo
nacal : un amestec de îneîntare contemplati
vă și de gind păcătos, conspirativ. Ar mai fi de 
examinat limbajul acestui iermecător liric „aro
mân" : lexicul lui nu este nicidecum dialectal 
(în dialect scriu azi, la noi, H. Cândroveanu, cu 
„Nihadz", și Kira Iorgoveanu, cu „Steaua di 
dor") însă a rămas în poet ceva din uimirea în 
fața cuvintelor unei limbi vechi. „Purificarea" 
către străvechime atinge punctul cel mai intens 
atunci cînd Teohar Mihadaș compune „în limba 
străbunilor" : „A bungete și-a baltă amurgul ne 
adie, / Cu-o boare amețită de brusturi și brin- 
dușe / In pînzele genunii, ce droaie de vă- 
tui ! / Șl viezurii sub vetre agudură din gușe"/. 
E aici, pe un canal inefabil, o emoție care nu 
se poate să nu te cuprindă ca și cum ai auscul- 
ta o bucolică getică, un poem salvat miraculos 
de la ruina unei istorii ostile.

Artur Silvestri

foarte mult și trei apariții în revistă un 
triumf ; scriitorii de cincizeci-șaizeci de ani care 
văzuseră multe cenacluri la viața lor și par
ticipau comparativ, cîte un div care onora seara 
cu prezența sa așezîndu-se cu falsă modestie 
in ultimele rînduri ; cele cîteva cucoane com- 
pasate navetind între tigaie și poezie, șoferul 
Ilie și Un Silvan care schița discret un cap de 
scriitor — toți, pribepeai, constituiau uri public;119" 
Și această însușire unitară ii înălța pe toți 
dincolo de trăsăturile lor de caracter luate îm
preună. Chiar dacă un vorbitor spunea prostii și 
al doilea prăpăstii și mai mari, venea cineva 
care punea lucrurile la punct iar din discrepanța 
respectivă ieșea o lămurire. Și încă ceva : pu
blicul era omogen, măcar prin faptul că nu 
fluctua.

Sînt aproape cincisprezece ani de cind am 
intrat prima dată în sala din Calea Victoriei. 
Era plină, era lume și pe spațiul acela de la 
etaj de unde în același an avea să sară un 
prozator oniric șl să-și fractureze piciorul, se 
fuma și se aștepta. La ora cuvenită, Barbu, cu 
suita sa de atunci, mai numeroasă (Gh. Achiței, 
Dinu Săraru, M. N. Rusu, Grigore Arbore) a 
despicat în două mulțimea îndreptîndu-se spre 
prezidiu. Cineva din dreapta redactorului-șef 
a spus niște cuvinte de circumstanță și-a anun
țat că va citi poeta cutare : o fată seml-speriată 
care a scandat niște poeme din care țin minte 
o imagine cu zăpadă pe galoșii tatălui și alte 
suavități. S-a dat apoi cuvintul șl lumea a uitat 
de „galoșii tatălui" și s-au despicat marile pro
bleme ale literaturii mondiale, unii i-au aprobat 
pe antevorbitori, alții i-au contrazis și în răs
timpuri Barbu dădea multora cuvintul, zicîn- 
du-le pe nume, îi mai întrerupea, ii așeza... 
Poemele fetei care azi trebuie să fie o nobilă 
mamă șl profesoară dispăruseră înghițite de 
subiecte mult mai arzătoare.

In martie, asistența se rărise, din prezidiu 
lipsea adesea Barbu suplinit de Achiței sau de 
Dragoș Vrânceanu și vorbea tot mai des Ion 
Anghel Teodoroff care spunea, invariabil, esesit 
în loc de eseist și cerea versuri să le publice 
în revista „Mesopotamia literară" ; citea proză 
o anumită Minodora și nu mai știu cum, proză 
In care se vorbea numai de Brâncuși : sculpto
rul șl Țuculescu fuseseră redescoperit! și li se 
dedicau eseuri și poezii cu nemiluita... In ultima 
ședință la care am participat am îndrăznit să 
iau pentru a doua oară cuvintul. Nu știu ce am 
bîiguit, strîns în menghina unui sentiment de 
rușine și prăbușire catastrofală pe care mi-1 
amintesc perfect. In sîmbăta următoare, Grigore 
Hagiu, care scria cronica cenaclului, l-a men
ționat și pe... Dan Ciacleia. Un număr mai tirziu, 
la 27 aprilie 1968, îmi apăreau două poezii in 
Luceafărul : nu știam că eram ultimul debutant 
al seriei Barbu. 6ouă luni mai apoi, intr-o 
sîmbătâ dimineață, cerind la debit „Luceafărul", 
vînzătoarea mi-a Întins o foaie cu «capul» în
cadrat în albastru. Am crezut că-mi dăduse un 
„Contemporanul" vechi. însă era chiar Luceafă
rul. Un alt Luceafărul decît acela — (fron
tispiciul său portocaliu șl desenul lui Gănescu I 
— cu care eram obișnuit. A fost una din pu
ținele stupefacții ale adolescenței mele. Aveam 
18 ani, terminam clasa a zecea de liceu și îmi 
dădeam seama mai bine spus presimțeam, că 
Îmi începusem rău «cariera literară».

Dan Ciachir

crăciun (II)", „înclinat spre doric șf spre creația 
ă rebours (criticul) pare mai atras de Urmuz, 
Arghezi și Mircea Horia Slmionescu decît de Sla
vici și Rebreanu".Și, totuși : „Arca lui NoeH este 
cea mai importantă carte de critică apărută la noi 
după război". Nu ne-ar mira ca Mircea Scarlat 
(vd. In „Contemporanul" nr. 31, a.c.) să afirma 
într-o bună zi că cea mai importantă carte de cri
tică din istoria literaturii române este una (scrisă 
de cine ?) în care, fiind vorba de romanul româ
nesc, acesta lipsește din atenția subtilului exeget...

■ „COPILUL INTRE NOI", o recentă apariție 
editorială care amintește de straniul volum Prima 
șl ultima carte de Cătălin Burs aci, apărută cu 
clțiva ani în urmă. Autorul volumului Copilul 
Intre noi, (Ed. „Cartea Românească"), Daniel T. 
Suciu, tînăr student din Sibiu, dispărut într-un 
tragic accident, este recomandat de C. Nolca : „Am 
visat ca orice tînăr înzestrat, în ultimii ani de 
liceu, să aibă sub ochi mărturia cărturărească pe 
care o dau paginile de față. Și am visat, ca, prin 
ea, un tînăr matematician să devină mai bun ma
tematician, un biolog mai bun biolog șt un tînăr 
om de cultură umanist mai bun om de cultură", 
cu desăvirșire.

Cronicar

vIata cărțIlor

Tipărită intr-un format 
atrăgător, Amurg experi
mental •) este a treia cu
legere de versuri a lui 
Sabin Opreanu. Discret 
și rafinat, poetul este un 
cerebral suav, „amenin
țat" de grația visului șl 
retrăgîndu-se uneori iro
nic din fața propriilor 
reprezentări. Manieristă, 
in sensul că este ușor a- 
tinsă de o delicatețe cre
pusculară, încercînd me
reu să dovedească ceea 
ce nu e de dovedit, poe
zia lui Sabin Opreanu se 

naște din cîteva tensiuni detectabile, tot atîtea 
motive revenind aproape emblematic in noul 
volum. Una este dispoziția introspectivă, prin 
care insă autorul nu ajunge la scufundarea in 
adîncul conștiinței, pe urme simboliste, ci la În
registrarea „realistă" a măruntei lumi înconju
rătoare. Vorbind despre sine, „persoana" lirică 
a acestei poezii va vorbi despre Întruchipările 
diafane in care se răsfringe : „Și dacă doriți 
să-mi cunoașteți părerea / iată ce vrea să fie 
poemul : // O restaurare a luminării pîlpîind / 
între petalele unei flori cîntătoare —“. Există în 
cele patru versuri citate nu numai încrederea 
afirmată în capacitatea poetică, rămasă intactă, 
a unui univers in chip neostentativ modern, ci 
și o profesiune de credință. Flacăra palidă a lu
minării trimite cu evidență simbolică la „for
ma inițială" („Un poem se-ntoarce totdeauna / 
la forma inițială") a meditației, la esență. In
trospecție semnifică Întotdeauna și tentativă de 
regăsire a esențialului. In poeziile lui Sabin

Destinul eroinei lui 
Stelian Păun •) este 
„transilvan" : Gheorghi- 
na lui Pietreanu Negru 
este o Mară cu șapte 
copii rămasă văduvă la 
31 de ani, muncind din 
răsputeri să și-i vadă 
pe toți cu știința cărții 
(adică trecuți prin fa
cultăți sau prin Școala 
normală ; Gheorghina 
„citește" pînă la adinei 
bătrinețe numai semnele 

> ulu' inxhj, , vieții răminind nelumi- 
* ' ‘ nată de carte). Modul de

abordare a epicului se 
înscrie în buna tradiție a lui Ion Agârbiceanu 
din „Arhanghelii" (majoritatea copiilor vor 
deveni învățători, „apostoli ai neamului" cum 
erau numiți la noi între cele două războaie 
mondiale) — cu excepția „romanului Natalie!" 
care se vrea o subtilă replică la „Helianta" 
Nataliei Negru (prima fată a Gheorghlnei se 
numește chiar Natalia Negru, ține un jurnal 
intim la Școala normală care coboară cu bună
voință din modelul avut în vedere de către 
autor, se va căsători cu un poet lingă care, 
insă, va trăi într-o armonie desăvîrșită ; de 
altfel, într-un context este amintit și numele 
lui Șt. O. Iosif). Și alte romane interbelice își 
aruncă umbra peste „Cloșca cu puii de aur" 
Stelian Păun reușind, mai mult decît o reme
morare, mai mult decît un colaj, o anumită 
ambianță culturală care pentru lectorul avizat 
are savoarea ei, parfumul ei de epocă ; ceea 
ce la prima vedere pare vetust se dovedește 
intenționat arhaic. Acțiunea romanului se des
fășoară la vărsarea Oltului în Dunăre : iată o 
interferență esențială a Transilvaniei cu Mun
tenia, demnă de toată atenția, cu atît mai mult

O luciditate aparte, 
exersată temeinic pe tă- 
rim exegetic și destul de 
bine alimentată intuitiv 
pentru a nu risca să eșu
eze într-un mizantropism 
al lecturii, o tatonare a 
„noii critici", prudentă și 
simultan participativă, de 
la distanță suficient de 
mare pentru a nu adopta 
cu naivitate infidelele ei 
arme cu două tăișuri — 
iată citeva dintre domi
nantele incontestabile ale 
discursului critic pe care 
mizează I. Cheie-Pantea 

în „Palingeneza valorilor" *). Punctul de plecare 
al celor două sute de pagini de argumentată și 
agreabilă exegeză este o constatare aparent de
zarmantă pentru orioe tentativă critică de bună 
credință : eminamente „deschisă", adevărata 
Operă face din propria-l apertură condiția sub
zistenței, în paralel, a unui număr practic infinit 
de puncte de vedere, eventual violent oponente. 
Ceea ce este un spațiu al armoniei generează un

Opreanu nu sint puține situațiile care conotează 
sau, dimpotrivă, specifică atare comportament. 
Dar autorul Amurgului experimental este și un 
visător cenzurat de propria singurătate printre 
lucruri — adică printre imagini : impresia de 
abundență imagistică, conducind la artificiu cu 
gestul solemn al „încoronării singurătății", o în
tărește tocmai pe aceea de condensare senti
mentală. Izolată printre obiecte — printre obiec
tele imaginare din presupusul muzeu al poetu
lui —, personalitatea lirică va incinta prin 
„strălucitoarea neodihnă" a solitudinii : căutînd 
„finala strategie" pentru a ajunge la lucrurile 
salvatoare, ea doblndește gustul amar al ironiei 
și al autopersiflării.

O altă tensiune conturată cu precizia și fru
musețe stilistică în acest volum este așadar cea 
(auto)ironică. Din credința că „cititorul aici 
(adică in poezie, n.n.) trebuie să rămînă rece / 
nici o inducere în eroare nu-i este permisă" se 
naște un decalaj intre voința de sublimare și 
rostire diafană a lumii și efettul rezultat. De
ziluzia poate fi, în ordine psihologică, enormă ; 
ea este, în spațiul literar, suficientă pentru a 
valorifica un simț excitat al realului. „Hiper- 
realismul" acestei poetici rămîne observabil in 
ciuda drapajului imagistic. Reveria este înlo
cuită, pentru a se Identifica finalmente cu iro
nia : „Desigur mai sînt multe de făcut pentru 
îmbunătățirea / nivelului de reverie (înainte de 
a se ajunge la / aplicarea binecunoscutului sis
tem de gură la gură) // Astfel nu trebuie po
menit absolut nici un cuvînt despre / campiona
tele mondiale de țurcă (Acolo se petrec eveni
mente / grave care rămîn desculțe) Avem ne
voie de discursuri / germinative oferite gratis 
de grădini suspendate / pe malul unor înflori
toare scuturi (Și eu în lumina / tandră a licuri
ciului să port convorbiri cu trifoiul)..." (Mic 
tratat despre reverie). Pretext pentru discursul 
poetic, sentimentul învinge pină la urmă. Cum 
se impacă, ne vom întreba, tratamentul ironic al 
acestor „peisaje" sufletești contactînd realita
tea, cu autentica vocație a căutării de sine, in
diferent în ce formă s-ar săvîrși ea ? „Experi
mentul" Iul Sabin Opreanu vizează exact 
această simbioză, avind ca rezultat o poezie cul
tivată, plină de surprize metaforice și încă des
tul de lucidă, „rece" din motivul explicit al iu
birii de transparență ; deopotrivă sensibilă și 
fremătătoare ca o vegetație mediteraneană. 
Pluralitatea convine temperamental, pentru că 
ea acoperă în primul rînd un exercițiu de fac
tură polifonică al ființei angajate în a cuceri 
prin trucul candorii universul. Coincidența și 
conviețuirea dintre registre antinomice anunță 
aceeași plăcere pentru constatarea și conside
rarea realității. Trei volume, într-un interval de 
șase ani, impun atenției un poet care pare în
tru totul himeric, așa retras cum este într-o 
provincie cu nume și istorie mitologice.

Costin Tuchilă
•) Sabin Opreanu : „Amurg experimental", 

Editura „Facla", 1983.

cu cit nu este luată în seamă în romanele 
mari ale cimpiei române (totuși, cit tragism 
transilvan, cită infuzie de liric in epic la Za- 
harta Stancu, de exemplu, fiul Teleormanului) ; 
interferență care justifică, în parte, alegerea 
unui motiv de peste munți șl tratarea lui in 
manieră asemănătoare scriitorilor transilvă
neni. Intîmplările sint atît de numeroase încit 
Valeriu Cristea, criticul care prezintă cartea 
pe ultima copertă, este pe deplin îndreptățit 
să vorbească de un roman „picaresc" ; ele curg 
dinspre anul 1912 pină spre 1945 cu o acumu
lare mai importantă între anii 1920—1930 cînd 
au loc evenimentele determinante ale familiei 
Pietrenilor : moartea tatălui, intrarea fetei ce
lei mari la Școala normală și, imediat după 
absolvire, căsătoria ei, emanciparea celorlalți 
copii, revenirea forțată la casa părintească a 
Paraschivei, fata din prima căsătorie a lui Ion 
Pietreanu Negru _care fugise după un aventu
rier ce-1 toacă averea moștenită. Pe lingă 
Gheorghina, spiritul familiei, elementul - ei de 
coeziune, mama sacrificată pentru copii, re
marcăm figura ' InvâțStorulaP •Florian" Cristes- 
cu, personaj-istoric de mare importanță pen
tru județul de la marginea Dunării, autor de 
manuale, cărți pentru copii și istorii romanța
te („Povestea neamului nostru" a format ele
vii de ciclu primar întru iubirea de patrie pină 
mult după ultimul război și, reeditată, ar tre
zi, credem, și astăzi interesul) — prin mina 
căruia trec mai toți copiii Gheorghinei pri
mind impulsul învățăturii. „Nea Floricâ" — 
așa îi spuneau colegii mai tineri — rostește în 
romanul Iul Stelian Păun o frază memorabilă 
care se poate verifica prin statisticile cataloa
gelor : „Cei mai mulți copii de țărani au înțe
les aceste chemări și dau buzna să se facă în
vățători (...) Orășenii (...) cred că această mi
siune de ridicare a satelor este o sarcină nu
mai a copiilor de țărani" (p. 82). Departe de a 
prefigura un „conflict" între sat și oraș, auto
rul simte exact o realitate interbelică, un ideal 
al intelectualului de țară care nu s-a conver
tit niciodată în „provincialism", în „ratare" și 
a contribuit la un necesar transport de idei 
în zone geografice apropiate (învățătorii „ro
ind" pe firul văilor, in jurul satelor lor sau 
in județe învecinate).

Cartea lui Stelian Păun se asamblează din 
amintiri transpuse epic : autorul își amintește 
personajele care, la rindul lor, își amintesc 
trecutul, părinții, rudele. Scene duioase despre 
copilărie se împletesc cu observații interesante 
despre viața satului și a orășelului de cimpie 
și cu descrieri „clasice" ale naturii ; motive 
mitice (precum „copacul amintirilor") apar 
frecvent arătîndu-ne un interes aparte al au
torului pentru specificul național. Dialogul co
piilor este mai interesant decît al celor mari, 
punind probleme insolite in fața vieții.

Nicolae Georgescu
•) Stelian Păun : „Cloșca cu puii de aur". 

Editura „Eminescu", 1983.

sistem de antinomii care, deși devine parazitar 
din momentul cînd se dovedește preocupat de pro- 
pria-i codificare, nu renunță a se revendica de 
la Operă. Ridicolă, pretenția unei anumite opinii 
de a fi considerată dogmă la capitolul exegezei 
căutări opere provoacă din partea lui I. Cheie- 
Pantea, în eseul limlnar ce dă și titlul volumu
lui, nu numai o luare de poziție teoretică, ci șl 
un exercițiu de prudență. In subtextul aserțiu
nilor la acest capitol trebuie să vedem o modes
tă dar decisă conștiință critică ce încearcă 
sâ-și justifice încercarea de a uza de un drept 
al ei : profilul operei constituindu-se în diacro
nie, palingenetic adesea (In sensul antic), odată 
cu mutațiile metodologice, ale gustului public 
etc., receptorul participind activ la re-crearea 
Operei iar fiecare nou discurs critic nefăcind 
altceva decit să-și ocupe locul în această suc
cesiune obiectivă, tentativele critice ale „Palin- 
genezei valorilor" sint din start justificate. Cri
tica nu este exercițiu gratuit, ci valorificare, iar 
fiecare cronică sau amplă monografie contri
buie la configurarea unui profil al Operei prin 
excelență diacronic. Din acest punct de vedere, 
actul critic nu mai rămine simplă exercitare a 
unui drept, ci și achitarea unei obligații pe care 
ți-o dă vocația. Onorabil s-a achitat de obliga
ția ce-i revine și I. Cheie-Pantea, în spiritul 
aceleiași atitudini manifestate în preambulul 
teoretic : nepreocupindu-se de spectaculosul 
inedit, ci înaintind cu propriile-i mijloace pe 
făgașele mai mult sau mai puțin degajate de 
alții, făcind din ambiguitatea textului un aliat, 
nu un inamic. Astfel, nici „Eminescu sau nega- 
tivitatea absolutului" ori „Jovialitatea lui 
Creangă — un mod de existență", nici studiile 
consacrate lui Slavici, Macedonski, Arghezi, 
Barbu, Creangă, Blaga sau Philippide nu caută 
cu obstinație un punct de vedere radical, deli
mitat polemic sau măcar malițios. Trebuie to
tuși neapărat reținute nuanțările de finețe pe 
care criticul le operează, chiar micile speculații 
asupra cărora ar fi putut să insiste. în palinge
neza valorică a operelor interpretate, exegeza 
lui I. Cheie-Pantea are dreptul la un loc al său.

Cristian Moraru

*) I. Cheie-Pantea : „Palingeneza valorilor", 
Editura „Facla", 1982,



GEnERHTIR TIRARfi- 
CATRE O COnSTIinTR fflTEGRRLA M

ANCHETA «LUCEAFĂRULUI»
ncepută recent, cu ideea de a stimula meditația

1 tînărului scriitor român de azi și de a-i oferi și 
o tribună de manifestare liberă și activă, anche
ta „Luceafărului" privitoare la generația tînără 

a stîrnit, cel puțin pînă în acest moment, un previzibil 
interes, concretizat printr-un mare număr de răspun
suri sosite la redacție. Dintre acestea, am ales deo
camdată pe acelea ale criticului literar Cornel Ungu- 
reanu, un cunoscut susținător al tinerilor scriitori bă
nățeni (care, de altfel, face și aici profesiune de cre

dință în acest sens ; la aceste depoziții ale 
criticii literare, mai puțin... tinere, adăugăm pe acelea 
ale tinerilor scriitori Constantin Zărnescu (autorul 
romanului „Clodi Primus" și al interesantei culegeri 
din aforismele lui Brâncuși) și Grigore Georgiu (poet, 
recent distins cu premiul C.C. al U.T.C. pentru poezie 
pe anul 1982). Reamintim întrebările chestionarului 
nostru : I. Apariția unei generații literare noi, proces 
în curs de cristalizare, poate fi considerată un rezul

tat natural al dezvoltării literaturii române ? II. S-ar 
putea vorbi de simptome, tendințe sau chiar direcții 
în literatura tînără ? Puteți să le enumerați ? III. Care 
considerați că este poziția tînărului scriitor față de 
tradiția literaturii naționale, față de istoria poporului 
român ? Desigur că ancheta va continua și în nume
rele următoare prin publicarea unor intervenții deja 
aflate în redacție, precum și ale altora, pe care le 
așteptăm.

«Tradiția este 
un cadru formativ 

nu o limită în creație»
1. 2. 3. Pînă acum 7— 

8 ani problema gene
rațiilor nu stîrnea nici 
pa departe pasiunile 
care o întrețin azi. 
Exegeții o depășeau 
repede prin cîteva 
f-aze introductive și 
elanul clasificator se 
tempera de îndată ce 
analiza intra pe tere
nul geometrizat de 
categoriile tipologice 
și istorice omologate 
Ulterior însă. ideea 
de generație a fost 
problematizată exce
siv și întoarsă pe 
toate fețele pentru a 
face din ea punctul 
arhimedic al unui 

program critic cu efecte în planul creației li
terare, mai ales poetice. Factorii de context 
cultural, confruntările de idei și atitudinile li
terare manifestate față de problemele de prim 
ordin ale spiritualității românești și al căror 
„dosar" a fost redeschis in perioada amintită, 
au avut o contribuție deloc neglijabilă in cris
talizarea unor reprezentări părtinitoare despre 
tinăra generație. Asupra scriitorilor tineri — 
aflați in faza debutului sau a clarificărilor in
terioare, atunci cînd sensibilitatea și gindirea 
sînt mult mai permeabile la influențe iar con
vingerile artistice nu Sînt încă fixate — s-a 
exercitat și acțiunea acestor împrejurări, fă- 
cînd ca in literatura lor să se exprime, în do
zaje diferite de la un autor la altul, nu numai 
vocația, talentul și datele lor individuale, ci 
și ecoul curentelor de idei, al opiniilor critice 
și al complexului de atitudini cu care s-au in
tersectat si care le-a orientat creația.

Pe acest fundal, ideea de generație a dobîn- 
dit treptat dimensiunile- unei teme majore, cu 
rezonantă în conștiința literară. Dar, ca orice 
fenomen care își depășește măsura inerentă, 
ideea de generație a ajuns, prin rotativele pu
blicisticii curente, la o ipostază hipertrofiată în 
care putem contempla expresia unei obsesii 
prelungite dincolo de limitele sale „naturale". 
Nu mă refer la ancheta de față a revistei „Lu
ceafărul", pornită din intenția mărturisită 
de a prilejui o confruntare a ipotezelor emise 
despre generația tînără ,cu realitățile. Succesul 
de care se bucură azi ideea de generație este 
simptomatic și ar trebui, examinat temeinic, nu 
la repezeală. Sigur că nu avem distanta isto
rică necesară față de fenomenul în discuție, 
dar cine ne interzice distanța critică și autocri
tică față de el, distanță fără de care nu putem 
vorbi de „conștiința integrală de sine" a tine
rei generații ? Pînă la urmă, competența în a- 
ceastă problemă va aparține istoricilor șl socio
logilor literari care vor cerceta din viitor con
temporaneitatea noastră și vor restitui fenome
nelor literare, arzătoare azi, proporțiile lor fi
rești. Ne-am putea oare imagina, o clipă mai 
devreme, cum vor arăta, în textele de atunci, 
răspunsurile la întrebările pe care ni le adre
sează acum revista ? Scriitorii tineri, afirmați 
în ultimii ani, vor fi oare considerați o gene
rație de sine stătătoare, cu trăsături distinctive 
globale, cu un program estetic relativ comun 
și coerent, cu opere înscrise in categorii tipo
logice omogene ? Cum nu am privilegiul unui 
post de observație transistoric față de condiția 
in care mă aflu, situație care m-ar proteja, 
poate, de subiectivism, răspund avînd conștiința 
acestui fapt.

Consider că există între tinerii scriitori mul
te personalități cu o aertă vocație creatoare, 
cu o forță de expresie remarcabilă, autori care 
vor marca, intr-un fel sau altul, liniile de evo
luție ale literaturii române. Dar ceea ce nu
mim, cu un termen imprecis, generație tînără 
în literatură nu e, după opinia mea, decît o 
prelungire, o derivație sau o etapă finală a ge
nerației ’60 (sau cum vrem s-o numim), în po
fida prejudecăților recente și a iluziilor noas
tre suverane. Adică un segment dintr-o curbă 
„naturală". Și literatura evoluează onduliform, 
se pare. Nu cred că putem vorbi, deocamdată, 
de o nouă generație literară, în toată puterea 
cuvintului. decît cu multă bunăvoință și cu 
riscul de a întreține la tinerii creatori o iluzie 
pa care, probabil, mulți și-o vor reprima dure
ros. Nu pentru că „generația tinără" n-ar fi 
produs opere valoroase, competitive, ci pentru 
că raportul cu generația anterioară consider că 
este unul de includere, în acolada istorică pe 
care aceasta a deschis-o. Pentru generația pe 
care o discutăm, definirea de sine, detașarea 
și „umplerea" unui capitol de istorie literară 
rămîn deocamdată sarcini despre a căror rea
lizare cuvintul definitiv aparține posterității. O 
generație dă conținut artistic dominant unei 
epoci, unei perioade. Deci să nu supradimen
sionăm un fenomen doar pentru că se petrece 
sub ochii noștri, să nu ne grăbim decretînd e- 
xistența unei generații literare înainte ca aceas
ta să-și producă operele majore, adică dovezile 
de rezistență istorică, nu cele sezoniere. Tine
rii scriitori de azi au beneficiat de deschiderile 
generației '60. ale cărei orizonturi artistice, re
pet. nu cred că le-au depășit încă, au explorat 
însă filoane pe care predecesorii le-au atins în 
treacăt uneori și pe care le-au abandonat la 
timp din precauție și simț al măsurii, au dez
voltat și au dus la limită alteori experiențe 
stilistice încercate și ele, Fizionomia pe care 
generația '60 a dat-o lirismului, de exemplu, 
este, in linii mari, recognoscibilă în textele ti
nerilor poeți iar diferența sub ranort strict ar
tistic nu mi se pare atît de elocventă încît să 
justifice opunerea lor față de structurile poe
tice consacrate în ultimii 20 de ani. Avangar
dismul unor texte folosite pentru atari demon
strații îl consider de mina a doua și nici pe 
departe atît de radical pe cit a fost declarat, 
iar in cazuri extreme, efectele sale sînt pa-a- 
•stetice, ilustrînd kitsch-ul jocurilor de limbaj, 
al artificiilor ironice inserate în reportajul ne
transfigurat sau pe cel savant al interi extuali- 
tății. Dar in poezia tinerei generații există și 
alte direcții care au relief. Pentru mulți expo
nent ai ei poezia a rămas un mod de cunoaș
tere, de construcție vizionară, o schemă simbo
lică a lumii, un concentrat al unor experiențe 
spirituale. Structurile poetice durabile sînt cele 
care angajează straturile de profunzime ale 
unei spiritualități și nu cele susținute de stră
lucirea de-o clipă a unui stil ca-e întoarce me
canic lucrurile pe dos.

Răspindiți in diverse puncte ale tării, parcă 
anume pentru a ilustra ideea de creație poli- 
centrică, opusă imegini'o ■ ca’e devalorizau 
„provincia", poeții din noul „val", cu o înzes
trare deosebită și un standard cultural remar
cabil, ca să nu pomenesc de proză, unde lucru

rile mi se par mai de substanță și cu efecte 
mai durabile, dar fără spectacolul făcut pentru 
deliciul galeriei, tinerii scriitori, deci, se află 
în pragul afirmării de sine și ar fi prematură 
orice concluzie care li s-ar aplica nediferențiat, 
în bloc. Certe sînt deocamdată vocația lor cre
atoare și diversitatea experiențelo- umane și 
artistice pe care le trăiesc, garanții pentru o- 
perele pe care le vor scrie.

Ecranul unei perioade literare nu e ocupat 
niciodată de o singură tendință, ci e traversat 
de linii stilistice, de viziuni și ideologii literare 
diferite. In interiorul unui moment istoric „lu
crează" generații diferite, iar în cadrul unei ge
nerații, cum e și cea „tînără", despre care dis
cutăm. pot fi identificai tendințe. ...serii", 
școli, formule și structuri stilistice, direcții etc. 
pe care le distingem cu aproximație. Generația 
tinără e și ea o albie de tendințe multiple, o 
generație care se Încearcă pe toate fronturile 
litera-e. Dar ce mai delimitează, aici, terme
nul de generație ? Pe toți scriitorii tineri afir
mați in ultimul timp și care sînt demni de luat 
in seamă, indiferent de orientarea sau tendința 
artistică pe care o ilustrează ? Totdeauna va 
exista însă o nouă generație în literatură și 
atunci cădem în cea mai fadă cronologie și 
problema, pusă așa, aparține de fapt „demo
grafiei" literare.

Termenul de generație funcționează adecvat 
într-o schemă de istorie literară elaborată re
trospectiv, dar aplicat prezentului fluctuant 
rostul lui devine strict empiric și constatatlv, 
nu explicativ. Totuși el ține locul altor con
cepte analitice (trecute în penumbră) și a fost 
preferat — avansez o supoziție — deoarece este 
profund ambiguu (acoperă zone referențiale 
diverse : literare, sociale, istorice, relații de 
continuitate și opoziție deopotrivă), niciodată 
definit clar, capabil să aglutineze sensuri echi
voce (și deci să întrețină confuzia și să ames
tece adevăratele probleme cu cele false), bun 
pentru a fi manipulat în demonstrații de oca
zie uneori și pentru a îndeplini o funcție stra
tegică într-o ideologie literară. Selectarea și în
curajarea unei tendințe din literatura tinerilor, 
identificarea tacită, apoi, a generației tinere cu 
această tendință și restringerea sau dilatarea 
noțiunii de generație, după împrejurări, în așa 
fel încît noua generație să apară ca fiind în 
opoziție cu cea precedentă (sau chiar cu gene
rațiile împachetate în blocul tradiției) sînt o- 
perații ale unui program critic fără acoperire 
integrală in textele tinerilor scriitori. Delimită
rile tipologice, să zicem, între diferitele tendințe 
literare concomitente (și. contcurente 1) ale ge
nerației au fost proiectate în plan istoric. Din 
această perspectivă. tendințele și orientările 
literare w fost dispuse • intr-o ordine istorică 
pentru a sugera evident una valorică. Poezia 
și proza de o anumită factură ar fi „noi" și ar 
exprima generația tinără. iar alte modalități și 
direcții literare ar fi „vechi", perimate, istori- 
cizate, lipsite de viitor și nu ar aparține aces
tei generații. Iar ideea de generație, pusă in 
mișcare pentru a susține delimitările, prin „co- 
notațiile sale „naturale", păstra aparența că 
procesul de selecție este firesc. Sigur că apa
riția unei generații literare este un proces na
tural, adică e generat de mișcarea lăuntrică a 
literaturii naționale. Dar e vorba de o maturi
tate secundă, culturală, de un proces la care 
participă un cerc mai larg de factori din a că
ror ecuație nu pot lipsi cei modelatori, de con
text, și care nu pot fi considerați, simplu, „ex- 
traliterari".

Deși termenul de generație nu indică dife
rența specifică a unei tendințe literare, el a 
fost folosit pînă la abuz pentru că poate activa 
cel mai bine sensurile de opoziție, mutație, 
ruptură, delimitare, noutate și originalitate, 
sensuri estompate de aparența de care vor
beam. Aceste sensuri relativizează continuita
tea evoluției organice a literaturii, o suspendă 
uneori, în reprezentare, căci în fapt e imposi
bil de suprimat. Se poate descifra, cred, un 
dezacord între reprezentarea pe care unii o 
proiectează asupra tinerei generații (pentru a- 
ceastă reprezentare se duc micile bătălii lite
rare) și realitatea literară a textelor pe care 
ni le oferă această generație. Dacă o tendință 
din literatura tinerilor este numită tendință și 
i se spune pe nume atunci coeficientul ei de 
originalitate apare serios diminuat, deoarece, 
în felul acesta ea este integrată intr-o formulă 
care își află antecedente sau prefigurări în is
toria literară. Dar ideea de generație e inves
tită, în unele luări de poziție, cu funcția de a 
supralicita tocmai diferențele pe axa diacro
nică a literaturii, de a întreține pasiunea de
limitărilor față de paradigmele tradiției națio
nale. Refuzul modelului de evoluție organică 
e subiacent dar activ și tenace în această ma
nieră de a înțelege și folosi termenul de gene
rație. E de remarcat faptul că deși noțiunea de 
generație se revendică de la o viziune istoristă 
asupra dezvoltării literare, folosirea sa unila
terală, doar în sensurile pe care le-am mențio
nat mal sus o golește de conținut istoric și lasă 
realitatea pe care o definește în imponderabil.

Generațiile nu sînt alcătuite din granițe tra
sate cu instrumente inginerești, ci realități 
spirituale vii, înlănțuite in straturile de pro
funzime ale mișcării istorice iar literatura ti
nerilor scriitori demonstrează in fapt o legă
tură organică și fecundă cu patrimoniul de 
experiențe artistice codificate in operele pre
decesorilor mai apropiați sau mai îndepărtați. 
Pentru definirea unei generații raportarea la 
tradiție e obligatorie. Poziția tînărului scriitor 
față de tradiția literaturii naționale o consider 
de o importanță vitală pentru destinul său de 
creator și om de cultură. O anumită atitudine, 
infinit păgubitoare pentru formarea tînărului 
scriitor, consideră tradiția doar conservatoare, 
repetitivă. Dar ea este un cadru formativ, nu 
o limită in creație. O literatură, ca și o socie
tate, nu pot fi „independente" fată de propria 
lor istorie. Tradiția e structura apriorică a unei 
culturi și a unei personalități creatoare, s-a mai 
spus, dar e o structură deschisă, nu închisă, 
una in care există direcții multiple, manifesta
te sau prefigurate. Atitudini creatoare sînt po
sibile in deschiderea tradiției, nu in răspărul 
ei. Blaga spunea că tradiția e îndreptată spre 
viitor, nu spre trecut, că are o funcție refor- 
matorică și creatoare. Și știa ce spune. Fără a 
cunoaște temeinic și a reface interior tradiția 
(unele texte fundamentale se publică abia azi) 
unii s-au trezit refuzind-o prin gesturi teribi
liste. Cu o „cultură de discotecă" șl cîteva 
lecturi după lucrări aflate „în vogă" nu se poa
te clădi o operă, chiar dacă talentul există cu 
prisosință. Ignorarea tradiției se transformă 
intr-un tribut greu peste ani. Un tribut pentru 
iluziile unei „tinereți" prelungite. Luciditatea 
autocritică și conștiința morală, formate la vre
me, pot orienta elanurile creatoare pe traiec
torii durabile.

Grigore Georgiu

«Un climat al 
afirmațiilor directe 

și categorice»
1. Apariția unei ge

nerații literare noi nu 
șște numai un rezul
tat natural al dezvol
tării literaturii noi, 
este un fenomen fi
resc provocat de evo
luția culturii noastre. 
Scriitorii tineri ai 
anilor '80 cunosc cite- 
va limbi străine, au 
acces la cîteva litera
turi străine, au avut 
în bibliografia obliga
torie cărți la care stu
denții anilor 50—65
nici cu gindul nu gin- 
deau. Ieșind la lumi
nă într-un climat pro
pice eliberărilor, au 
prins gustul libertății, 

al afirmațiilor directe și categorice, și-au putut 
și își pot permite să fie ironici, sarcastici, pa
tetici, experimentatori frenetici sau tradiționa
liști obedienți față de „adevărata" linie a tra
diției literare. Să ne bucurăm că sînt și să ne 
bucurăm că sînt așa cum sînt. Și să ne mai 
bucurăm că critica a găsit momentul, după două
zeci de ani, de a apăsa cu piciorul pe accele
rator.

2. Acesta este un punct care ar trebui dezvol
tat într-o carte. Aș vrea doar să menționez că 
mă interesează — și mă simt responsabil — în 
momentul actual — față de tînără proză timișo
reană, față de autori care se numesc Viorel 
Marineasa, Lucian Petrescu, Viorel Boldureanu, 
Mircea Pora, George Șerban, Marie-Jeanne Ju- 
tea, Aurora Dumitrescu, Andreea Gheorghiu, 
Ioana Rauschan, Gheorghe Secheșan. Nici unul 
dintre aceștia nu a debutat încă în volum, unii 
dintre ei au luat numeroase premii la concur
suri diverse. Sînt, în marea majoritate, „bănă
țeni", adică ironici, pitorești cit se cuvine, et
nologi, sociologi, reporteri în proze-studiu sau 
în proze-colaj. Fiecare dintre ei are deja finisat 
un volum care este elocvent nu numai pentru 
talentul lor cît și pentru o „nouă sensibilitate" : 
■ sensibilitate modelată de disciplina științifică 
pe care o practică. Unii sînt antropologi, alții 
sociologi, esteticieni, etc., etc. Chiar dacă uneori 
epicul e subțire și personajele sînt fragile, scri
sul curat, inteligența în ofensivă sînt elocvente 
pentru această promoție a prozei timișorene, în 
care cel mal tînăr — Andreea Gheorghiu — nu
mără 23 de ani iar cel mai vîrstnic vreo 35.

3. Un răspuns global ar fi nedrept față de 
„generație". îmi face impresia că trebuie să 
analizăm fiecare caz în parte dacă Vrem să ți
nem o lecție pe această temă. De pildă, Viorel 
Boldureanu și Gheorghe Secheșan scriu o proză 
a „sărbătorilor" și a sărbătorescului, explorînd 
tradițiile satului bănățean. Incursiunea lor are, 
evident, și caracterul unui „studiu istoric". Nu 
același lucru îl face Mircea Pora, legat de o 
tradiție maziliană a literaturii : eroii săi cutre
ieră globul parodiind itinerarii și „mărturisiri" 
de călătorie. La originea demersurilor sale se 
află un personaj pe care 11 Identific cu ușu
rință, adică țăranul bănățean, ironic, considerînd 
cu detașare „călătoria", itinerarul culturalicesc.

Dacă nu îngustăm prea mult sensurile terme
nului „tradiție", vom avea plăcerea de a remar
ca felul original în care se raliază la „tradiție" 
o seamă de autori tineri. O linie foarte produc
tivă a tradiției este legată de cei doi Caragiale, 
alta de Urmuz. Mircea Eliade este și el bine 
reprezentat de literatura tînără. Oglinzile prin 
care îl descoperim pe V. Voiculescu sînt clare 
și vii. în poezie am putea redescoperi linia Geo 
Dumitrescu—Marin Sorescu, de pildă.

în ceea ce privește ultima parte a întrebării, 
ea -mi se pare... cum să vă spun... oarecum ciu
dată. Dacă tinărul scriitor există ca tinăr scrii
tor, deci comite opere valide, înseamnă că el 
împlinește o funcție culturală. Cum își face el 
datoria față de „istorie"? Și-o face existînd ca 
scriitor ; scriind în sensul vocației sale. Respec- 
tindu-se ca scriitor român. Dincolo de această 
responsabilitate fundamentală nu se poate vorbi 
de valoare, de angajare, ci doar de o demago
gie culturală.

Cornel Ungureanu

«Nevoia 
de „coloane” 
excepționale»

1. Această generație, 
numită și a anilor '80 
știe, indubitabil, unul 
din aforismele lui 
Barthes : „orice cla
sament pe care-1 ci
tești, îți provoacă do
rința de a te vedea 
introdus în tabel : 
unde îți este lo
cul ? !...“ Cunosc în 
adincime această gru
pare (unii dintre 
membrii ei diferă 
mult, ca virstă), și 
prin intermediul Ce
naclului Asociației 
Scriitorilor din Cluj- 
Napoca, de la debutul 
lui Petru Romoșan și 
Ion Mureșan și pînă 

astăzi, la ultimii prozatori, realmente toarte ti
neri. Publică rar, mai mult se ascultă unii pe 
alții și sînt fervenți „oraliști". Unii din ei sint 
„reținuți", „discreți" și suferă de o „lungă ne
vroză a așteptării". Foarte mulți, plecați în re
partiție, pe mai mulți ani, acolo unde a fost 
să fie, de obicei departe de marile orașe, ne- 
fiind originari din zonele rurale, vitale pentru 
istoria culturii românești, nu au făcut „apos
tolat", ci navetă, cunoscind cele mai insigni
fiante amănunte, care țin de universul autobu
zului, al trenului, sau al apartamentului mo
dern. Spații închise, sau mai onorabil spus : 
„curți interioare". Iar cel mai interesant între 
toate, este că această generație și-a petrecut 
copilăria in marile edificii moderne ale mari
lor orașe șl, de obicei, la etajele superioare. 
Rareori au călărit un armăsar pe o cîmpie, in 

zori, de cele mai multe ori au compostat un 
bilet, călătorind spre margini (privind realita
tea și lumea prin geam), desigur ca observa
tori, fără să poate detecta, primăvara, mirosul 
umed al pămintului, prospețimea țărinii arate, 
sau țipătul unui animal care naște. In conclu
zie, pare a nu fi deloc interesată, măcar în 
sens marquezian, de ceea ce se numește con
ceptul de spațiu (nici unul nu-și caută un 
Maccondo) ; de asemenea, nu o pasionează 
fluxul narativ (uneori „epopeic"), la care piep
tul multor romancieri moderni g-a înhămat, 
chiar și in acest veac, fără ca viziunile și va
loarea lor să se fi „învechit", cîtuși de puțin. Și 
încă un lucru, la fel de interesant : cu toții se 
apropie de 30 de ani, adică sînt mai tineri de- 
cit Papilian, Uricaru sau eu, cu trei sau patru 
ani ; și iată că lucrurile nu mal sint chiar așa 
de c.omplicate. Există, indubitabil, „o accelera
ție a acestei generații", o accelerație, în ade
văr, motivată diferit : membrii ei nu-și mal 
pierd timpul cu genul romanesc (unii cred că 
romanul va și dispare, chiar din pricină că 
nu-1 mai scriu el — săgetîndu-1 cu povestiri și 
schițe foarte scurte, în două sau trei reviste, 
de-a lungul unui întreg an). însă, romanul nu 
este numai un gen de forță (reprezentant al 
oricărui epos național) ci și o trudă excepțio
nală, o „detenție" pe termen lung ; așadar, 
forță, statornicie, program, viziune, spațiu 
(psihic și fizic) și timp. Pionierii noului val, 
sau al „noului flux", merg spre recunoaștere 
și faimă prin genul scurt al literaturii, prin 
culegerile de schițe și texte, cărora li se pun 
in față apelativul și eticheta de „roman". Or, 
romanul, mergind pe ideea clasică a convenției 
personajului rămîne cu totul altceva. Genera
ția '80 pare, deci, „grăbită" și îi este mai ușor 
să se realizeze pe spații scurte, uneori fără 
personaje, secționind, în fine analize, tocurile 
unor uși sau ferestre... „Textul" pe care-1 pro
duc, fiind purificat pînă la devitalizare, pro
duce în lector insatisfacție și amărăciune... 
Unii îl citează pe Radu Petrescu, alții pe Mir
cea Horia Simionescu (sau Școala de la Tîrgo- 
viște, pe care o respectă și o citesc) și genera
țiile anilor ’70. Acești autori, editîndu-și căr
țile mai tîrziu, au avut o anumită detașare de 
idee față de „obsedantul deceniu", detașare și 
rezervă pe care o cultivă și valul ’80. Tînără 
generație se mai autonumește : cînd ludică și 
rece, cînd semiotică și ironică, cînd post-rea- 
listă, post-modernistă, încercînd să nege multe 
legi și convenții ale literaturii și chiar perso
najul.

Această generație, însă, este ea însăși „o 
convenție" (niciodată nu vom puter scăpa de 
această .noțiune clasică) : se afirmă deci in 
grup, mai. mult prin anchete și poziții teore
tice, decît prin cărți ; însă va veni un timp 
(v. generația anilor ’70), cînd fiecare se va 
detașa unul de altul, prin teme, obsesii, com
plexitate, îndrăzneală ; și ideea de „generație" 
va dispărea.

2. O încercare, o tendință a prozatorilor ge
nerației tinere rămîne aceea de a lăsa, întîi pe 
plan eseistic și abia mai apoi In cărți, senza
ția unei grupări de neo-avangardă, unitară, 
prin experimentul de limbaj. Dar, din păcate, 
puțini pomenesc numele lui Joyce, Urmuz, sau 
Blecher, la noi, ceea ce este cu totul de neîn
țeles.

O altă tendință este aceea de a urma, în 
plan romanesc, anumite obsesii și experiențe 
ale romanului, sau povestirii politice, fantas
tice și simbolice, sud-americane. In acest con
text, cei care posedă forță, respirație, lungă 
bătaie, vor ajunge scriitori și romancieri în 
toată puterea cuvintului. Ceea ce produce însă 
o stranie spaimă este că, la celălalt antipod, 
textualiștii, incercîndu-se în exerciții stilistice, 
experimentări, metatexturi, fluxuri dezintegra
toare, discontinue etc., își vor depăși ei înșiși 
această fază, cîndva, avind un ciudat sentiment 
al stagnării, sau al căii înfundate, încit vor 
trebui să o ia de la capăt, probabil în trenul 
generației ’90 ; (nu se știe niciodată). Iată de 
ce acest „moment literar tînăr" este pe cît de 
interesant pe atît de controversat, riscant și 
nesigur ; nu am nimic de obiectat împotriva 
celor care vor să scrie proze-text și să fie re
ceptați de o mai mică categorie de lectori, folo
sind convenții marginale in cîmpul esteticii 
(acte administrative, cereri, declarații,) ajun- 
gîndu-se pînă la autenticitatea reportericească 
prozaică a documentului și la viziunea iro
nică ; însă, interesează foarte puțin soarta unul 
singur autor aflat poate întîmplător pe un 
drum închis, decit soarta unei întregi genera
ții, literaturi sau epoci, care nu poate fi obli
gată nici la supraviețuire, nici la dispariție ; 
ci dimpotrivă are nevoie, în concepția mea, de 
„coloane" excepționale — care să-i reconsti
tuie realitățile și istoria.

3. Iată o întrebare „de final", învăluitoare 
și înțeleaptă, ce nu oferă decît o singură ie
șire : orice creator ar trebui să încerce această 
întreprindere colosală : să scrie un ambițios 
roman istorico-politic, despre o perioadă sau 
alta a istoriei poporului său ; în acest mo
ment, își verifică personalitatea, puterea, stă- 
pînirea formelor și a formulelor, fluxul nara
tiv, independența personajului, concepția uma
nistă, finalitatea tragică ori senină a ideilor 
etc. Mulți autori tineri se cramponează împo
triva omniscienței auctoriale (tolstoiene), ceea 
ce este un lucru depășit demult, azi o falsă 
problemă. Vă amintiți de romanul Demonii ?... 
Ei bine, raisoneur-ul G., povestitorul întregii 
epopei romanești, apare cu numele în carte o 
singură dată, maxim de două ori... El poves
tește haosul unei mari epoci istorice ; însă, el 
este o convenție dintre cele mai puternice, mo
derne, a relativității unghiurilor de vedere : iar 
în spatele acestei convenții, a acestui perso
naj, se ascunde forța cu totul excepțională a 
lui Dovstoievski. Așa se întîmplă și in roma
nul istoric : acolo se dovedește cine cunoaște, 
în amănunțime, formele și convențiile literatu
rii ; (și, vorba lui Urmuz : este o personalitate 
în care s-a concentrat fluxul vital și univer
sal, in stare să reprezinte un întreg popor !...) 
Nu poți distruge ceea ce n-ai construit. Con
stantin Brâncuși cunoștea toate formele și ca
noanele artei helenice, ale sculpturii Renaște
rii și ale epocii lui Rodin ; și abia după ce 
le-a cunoscut atit de bine (și a și dovedit-o în
tr-o anumită perioadă din tinerețea lui) a ne
gat totul ; și a creat „altceva" — forme mo
derne și un „nou spirit străvechi", revoluțio- 
nind limbajul artei plastice internaționale.

Romanul istorico-politic (la fel ca șl genul 
teatral), este cea mai grea formă a unei lite
raturi, în faza ei de evoluție și civilizație. 
Mai întîi trebuie să edifici (și să te constru
iești pe tine însuți în mod exemplar) ; și abia 
mai apoi să distrugi forma și să creezi „alta". 
Pledez, deci, ca într-o anumită fază de crea
ție, tinărul scriitor să aibă o poziție specială, 
vizibilă, față de tradiția literaturii naționale și 
față de istoria poporului său, într-o viziune 
care să apropie creația sa de cele universale 
— ale altor umanisme și civilizații.

Constantin Zărnescu

Comuniștii sint acestui timp 
profeții
Aud cum mă străbate-acelați fior 
Ca vintul corăbiile norilor
Singele-mi scapără chiar dacă mai mor 
In molecule velele sorilor

Patria rămîne mereu în lumină
In evul comunist fără moarte
Să bucure ochiul de-acum și cel care vine
Și frunțile tinere demnitate să poarte

Căci nu odată peste os ne-au nins 
Stele de țârină pentru libertate 
Ne-am iubit pămintul și-am învins 
Și adesea tineri am intrat în moarte

Tot ce-avem mai luminos și sfint
Pentru ca lumea noastră veșnică să fie
In ctitorii păstrăm și în cuvint
Din tatâ-n fiu fără sfirșit invie

Cei mai puternici laseri comuniști 
Trasează liniile de forță ale vieții 
In acest ev tu inimă mai liberă te miști 
Căci comuniștii sint acestui timp profeții

Vasile Andronache

Patrie de lumină
Patria mea - ca o lumină
Desfășurată peste umerii Carpaților, 
Fecioară adunind bucuriile 
Cînd macii se-aprind printre spice

Ca niște eșarfe roșii - ale cimpiei I 
Patria mea curgătoare albastră 
In apele repezi —
Spre șesuri, unde marile riuri
Puterea-și unesc, asemeni bărbaților 
De strajă la hotarele tale-ndrăgite I

Patrie de eroi
Care-n faptele simple-ale muncii
Timpul supun
Piscurile cu plete cărunte, 
Dealul cu vița-n genunchi 
Sărutindu-ți umerii falnici,
Șesul cu holdele grele de roade — 
lnălțindu-te
Spre comuniste zări I

Partidul arhitect al țării
Sub tricolorul țării, partidul e un zbor, 
E pavăza împlinirii din omul truditor, 
Țăranul care harnic muncește pe ogoare 
Și solul care cheamă la pace-ntre popoare!

El e-al nădejdii noastre luptător,
Și doar dreptății-n lume îi e apărător,
E mina cea de frate întinsă prietenește
Acelui ce, asemeni, cu drag ea noi muncește!

Partidul este ovint ce-n faptă înflorește, 
Cînd prinde colț sâmința ți 

cîmpu-nmugurește,
Și se înalță falnici noi fabrici și uzine
Iar gindul tuturora e-un zbor înspre mai bine!

E arhitectul falnic ce timpul îl supune 
Și anii lui lumină pe fruntea țării pune, 
Ca o cunună înaltă de mindre magistrale 
Cind noi pășim azi vrednici spre comunista 

calei

Ion C. Ștefan

Eră luminoasă
In epocă de aur poporul îți zidețte ir
O Țară-a Blruințil, a Păcii, Omeniei, 
Mai dreaptă libertatea n-a înflorit vreodată 
In vatra neinfrintâ ți sfî.ită-a României.

O nouă ctiorie înnobilează vîrsta 
Acestor generații de comuniști Eroi.
In Era luminată de muncă și idee 
Un viitor mai trainic il înălțăm prin noi.

Voință suverană de fapte ți de glorii 
Partidul demnității cinstind Conducătorul
In așezarea piinii, heraldică lumină, 
Sub zarea împlinirii e astăzi Tricolorul I

Ion Popa Argeșanu

In limpezimea imnurilor,..
In limpezimea plaiurilor românești
In frumusețea marilor zidiri
Izvorul pururi nesecat, stejarul ești 
Ce-n bolți de piepturi luminos respiri.

Plouâ cu fructe ți cu idei noi ninge
Pe un pămint al demnității pur
Și comunist a fi inseamnâ-a-nvinge
Și a-i da libertății sfint contur.

In limpezimea imnurilor românești
In fagurii de inimi mari fierbinți 
Partid al cinstei din erou eroi ne crești 
Noi viitorului-i sintem părinți.

Cristian Petru Malu

Unde...
Unde griul iși înalță săbiile către soare, 
Unde scormonește-adincul un miner 

după cărbune ;
Unde se frâmintâ piinea, unde pomii dau 

in floare. 
Unde este vatra țării ți mormintele străbune ; 
Pretutindeni este Omul, Omul marelui destin, 
Pretutindeni stă de veghe, pocea

să se-nfâptuiască, 
Pretutindeni s-avem pîine și deasupra 

cer senin — 
S-avem pace-n toată lumea ți in Țara 

Românească.

George Peagu

Pămint românesc
Te țtiu 

lacrimă de bucurie 
la marginea brațelor, 
viu ca gindul respirării 
N-aș fi trecut peste toate 

fără să te țtiu 
stâpinul speranțelor.

Tu, care atit de statornic 
mă luminezi 

cu toate sărbătorile 
din drapele.

George Corobea

țara mea
Din iubirea lutului străbun, 
Din rădăcinile de piatră, 
Din năzuința noastră sacră, 
Din tot ce-i cald răsfrint 
Pe orizontul tău etem 
De bucurie ți de glorii 
In lumina slovelor de aur, 
Pe corola de purpură vie, 
Să ard făclie — Țara mea — 
La porțile răsăritului tău, 
Lăsind numai inima să asculte 
Trecerea secundelor tale 
Prin pulberi de luceferi 
Spre noi galaxii.

Constantin Răducana
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Ura in August
Satul natal din cimpie

Poposesc de mai multe ori pe an in satul 
meu natal din sudul țării — Segarcea 
Vale. Și de cite ori poposesc, privi- 
•ile-mi sorb cu nesaț frumusețea melea

gurilor de la confluența Oltului cu Dunărea, din 
care face parte intimă frumusețea morală a ce
lor în mijlocul cărora m-am născut și-am cres
cut.

Iama sau vara, primăvara sau toamna, satul 
mi se dezvăluie de fiecare dată altfel, cu nuan
țele, splendorile și darurile fiecărui anotimp. 
Același și mereu altul, cu imaginile copilăriei 
adîncite în timp, peBte care se suprapun cele ale 
realităților de azi, întimpinindu-mă dezinvolte la 
fiece pas.

Dar parcă niciodată satul meu de pe Siu nu 
mi s-a părut mai incîntător, mai îmbietor ca în 
acest august Înmiresmat, plin de lumina înaltă a 
unei veri în care soarele dogoritor s-a alternat 
armonios cu ploaia și cu vîntul, făcind să tresal
te imensitățile de smarald ale dmpiei. să se 
umple de bucurie sufletele oamenilor.

Cu ochii avizi de farmecul fiecărei priveliști, 
l-am străbătut de la un capăt la altul, admirînd 
florile și arborii de pe marginea șoselei asfal
tate, casele arătoase și curțile înțesate de viță 
de vie, pomi fructiferi și straturi dese de legu
me de tot felul. Am vizitat, ca șl în alte dăți, 
vechea școală sătească, pe băncile căreia am 
deprins buchiile cărții și gustul învățăturii, cu 
cele două corpuri de clădiri renovate, adăpos
tind una grădinița de copii iar cealaltă cămi
nul cultural. Pașii m-au condus către noua școa
lă din zona Consiliului popular, spațioasă, lu
minoasă, dotată cu toate cele necesare bunei 
desfășurări a procesului de învățămînt. In apro
piere își etala culori® vii complexul comercial 
cu trei niveluri, dat in folosința beneficiarilor la 
finele anului trecut.

Și de această dată m-am îndreptat către casa 
cu numărul 4 a satului, casă nouă și bine gos
podărită de proprietarul el actual, înălțată pe 
locul celei vechi și pitice, rămasă definitiv în 
memoria mea, în cane s-a născut acel zbuciumat 
Verlaine al poeziei românești — Dimitrie Ste- 
laru. Stăruind aici mai multe clipe, cu versu
rile rătăcitorului „îriger vagabond** in minte, 
m-am gîndit din nou la necesitatea unei plăci 
comemorative, așa cum m-am gîndit și cind am 
trecut prin fața casei de pe strada „1 Mai** din 
orașul Tumu Măgurele, in care a locuit, după 
mutarea din sat, poetul și în care a viețuit pînă 
acum cîțiva ani bătrina sa mamă, Pasca Petrcs- 
cu-Stoicea.

Am apucat apoi drumul în susul pîrîiașului 
care curge pe la marginea satului izvorînd din 
pintecul dealului dinspre cîmp, la picioarele 
căruia oamenii au amenajat vestitele cișmele, 
unice prin părțile locului. De o parte și de alta 
a firului cristalin de apă se întind astăzi bogate 
grădini de zarzavat, ocupind acea zonă fertilă 
numită odinioară „Pe vărzării**. Nu departe de 
aici se zărește sediul C.A.P., cu toate acareturile 
sale. în jur, cit vezi cu ochii, întinse suprafețe 
de luoeriiă și lanuri înalte de porumb și floa- 
rea-soarelui, pierzîndu-se lin in zare, către Șo
seaua Roșiorilor, a Alexandriei și Drumul Iul 
Traian. R •

Din deal, am traversat satul către partea opu
să, imbrățișind cu privirea așa-numita Vale 
Mare, cuprinsă între Slu și Olt — imagine atît 
de scumpă inimii mele. Este lunca de care se 
leagă cele mai frumoase și mai durabile amin
tiri ale copilăriei, ădunînd laolaltă lmașuri, pă
duri și zăvoaie — un adevărat tărim de povești 
de-aievea și mit. Sub plopul uriaș străjuind ca 
un sfetnic ancestral acest colț de ral mi-am le-

ion 
segărceanu

gănat visurile de Început ale poeziei ; foșnetul 
său mătăsos îl mai păstrez și astăzi in adincu- 
rile ființei ca pe-un îndemn, ca pe-o chemare. 
Plopul a dispărut demult, copleșit de greutatea 
prea mulților ani, dar, in lipsa lui, amintirea e 
compensată de pădurile tinere de sălcii și ulmi, 
care au luat locul celor de demult, de nesfirși- 
tele crezării traversate de diguri și canale, ră
sărite pe locul vechilor bălți și stufărișuri, ca o 
realitate logică, firească a luncii dintre cele 
două riuri.

întotdeauna, luna mal In sat, acasă, mi s-a 
relevat ca un sezon al expansiunii vegetale, al 
exploziei florale. August mi s-a înfățișat ca un 
timp al împlinirilor, al viilor, livezilor și tim
purilor încărcate de soare și rod. Poate că nici
odată munca oamenilor nu se vede și nu 9e eva
luează mai bine ca în luna august, cind speran
țele șl Încrederea devin certitudine, concretizate 
în ciorchinii deși și grei al strugurilor, in fructele 
aromate, în legumele cărnoase, în știuleții care-și 
flutură in boarea zilei mătasea fină șl lucitoare 
ca pletele codanelor. După o primăvară lungă șl 
neliniștitoare, acest august a adus în sufletele 
oamenilor satisfacția că eforturile și așteptările 
lor n-au fost zadarnice, că pămîntul muncit cu 
pricepere și hărnicie îi răsplătește din plin cu 
toată ofranda bunătăților sale.

August în sat, august în casa părintească. 
August solar, ca un stindard purpuriu peste ța
ră, august de roade, al 39-lea august sărbătoresc. 
Sub nucul bătrîn din prag, înconjurat de prie
teni, de vechile mele cunoștințe, de cei ce știu 
a modela geografia timpului după curgerea 
domoală a anotimpurilor, clipa devine eterni
tate. Pentru că fiecare revenire aici. în univer
sul sevelor irumpînd din adîncuri, se preschim
bă treptate In meditație, iar meditația îmbracă 
pe neașteptate forma Irezistibilă a Poeziei : In 
satul din Vale, / In Valea cu crini. / pe lunga sa 
cale / cu vin și revin. // Aici unde plopH / In 
zbatere lină / sorb cerului stropii / de castă lu
mină. II Aici unde vinul / dospește In spume / șl 
Siul — blajinul / mă strigă pe nume H Aici 
unde-n lacre / de fragele nori / dorm candele 
sacre / de veghe și dor— // Tu, zare de grîne, / 
tărim de răcoare, / cu eringuri bătrine / și limpezi 
izvoare, / / Ești magică oază / de visuri și cint 1 
sub steaua cea trează / inalt luminind...

dacă este adevărat că semnul de bine
țe și semnul de inimă al unei așezări 
ți se dezvăluie dintru început, adică de 
indată ce ajungi la porțile ei — și cum 

ar putea fi altfel de vreme ce porțile ospeției 
românești, încotro ți-al purta pașii, din Mara
mureș și pînă in Deltă, din Banat și pină in 
Moldova sint întotdeauna deschise și-ntotdea- 
una altele ? ! — atunci Rimnlcu Sărat trebuie 
cunoscut și ințeles mai ales de la cea mai fru
moasă poartă a sa : cea feroviară. Și dacă mai 
este adevărat că printr-o poartă poți deschide, 
de fapt, și o fereastră spre sufletul și viața unei 
așezări, atunci la Rimnicu Sărat se cere să vii 
numai cu trenul. Și asta fiindcă, dincolo de 
avantajele amintite, vei mai fi de două ori cîș- 
tlgat : intîi pentru că însăși clădirea gării te va 
trimite cu gindul către o atmosferă patriarhală 
mal demult intrată în istorie (și prezentă, to
tuși. aci mai pregnant decît oriunde aiurea în 
țară) ; apoi fiindcă tot ea, gara (cu liniile-i ar
monios conturate in cărămidă roșie, cu rozeta 
multicoloră de deasupra intrării și cu — se pu
tea altfel ? ! — ceasul bătrîn, parcă de-o veșni
cie măsurînd curgerea monotonă a timpului) îți 
va dezvălui o latură mai puțin cunoscută a in
ginerului Anghel Saligny — aceea de arhitect 
al unor edificii publice pe cit de originale pe 
atît de solide în confruntarea cu veacurile.

Mai vechi prieten al orașului — cum îmi place 
să mă consider, deși in vremea gazetăriei mele 
la ziarul județului Buzău am scris mult prea pu
țin despre istoria și înnoirile de aici — reveneam 
în Rimnicu Sărat la finele verii trecute printre 
arome de griu amestecate cu miros de ciment 
și iz de mortar. La frumoasa și fără de seamăn 
cumpănă a anotimpurilor, larga cimpie dinspre 
Buzău și dinspre Focșani trimitea în oraș par- 
fumuri de semințe coapte și ele se întîlneau, se 
îmbrățișau, se contopeau pină la pierderea 
identității nu numai cu larma citadină, ci și cu 
mirosurile șantierului. Nu este aici nici o figură 
de stil și nici o alunecare a sufletului către 
poezie. Uneori, in urmă cu ani, cînd străbateam 
cimpia dintre oraș și reședința județului, în uite 
seri de vară, ascultam greierii și-ncercam să-ml 
închipui lungile, nesfîrșitele șiruri de cai ce stră- 
băteau odinioară cimpia. Rimnicenii erau pe vre
muri neîntrecut! crescători de cai. Minjii îngri
jiți de ei cu osîrdie și iubire ca de propriii co
pii deveneau rolbii de mai tîrziu pe care călă
reau voievozii la vreme de luptă. Alături de 
stăpinii lor, caii au intrat în istorie la Podul 
înalt, la Jillște, la Călugăreni și-n alte locuri 
unde brațul pămintenilor s-a făcut zid în fața 
năvălitorilor străini.

Iubit și ținut la mare cinste din moși-strămoși, 
calul avea să intre in chiar stema fostului județ 
Rimnic...

Rupindu-mă unor mai vechi amintiri, la cea
sul de amurg al verii ’82 intram în Rimnic, cum 
spuneam, prin poarta sa feroviară. Și la numai 
doi pași, In spatele impozantului edificiu gindit 
și ridicat după planurile inginerului Saligny, o 
altă punte către trecut : în plin trafic urban 
modern, printre camioane, autobuze, autoturis
me și tot felul de alte mijloace de transport, o 
trăsură. Trăsura lui moș Carabela — personaj 
impozant, descinzînd parcă direct dintr-o pa
gină de Cehov, deși personalitatea sa a de- 
pășlt-o demult pe aceea a unor personaje ceho- 
viene. Carabela — demn și mindru (și ultim I I) 
reprezentant al unei definitiv apuse tagme a bir
jarilor — este astăzi căutat de reporteri, de scri
itori și cineaști, e solicitat să dea interviuri și 
să filmeze... Intr-un anume fel, păstrind o tră
sură din cele clteva zeci care asigurau tran
sportul altădată „onorabililor cetățeni", rimnice
nii de azi vor să ducă in viitor și „ceva" din 
trecut, din culoarea și atmosfera fostului lor 
tirg...

întilnirea cu Carabela și cu trăsura lui nu este, 
desigur, ultima întllnire cu trecutul. El, trecu
tul, are aci prezențe multiple și este suficient 
să faci pe-ndelete o călătorie prin oraș spre a 
te convinge direct de acest adevăr elementar.

Contrar, insă, obiceiurilor mai vechi, de data 
asta prefer să mă eliberez de tipicul „cronolo
giei" și să „descopăr" un Rimnic in secvențele 
vieții cotidiene, fără „scheme" ori „planuri" di
nainte alcătuite. Altfel spus să consemnez curge
rea clipei frust, fără o ordine ori o structură 
anume.
IL

• on Stanciu, om trecut de prima tlne- 
Irețe, este directorul întreprinderii de 

gi nituri de frină și etanșare, o uni
tate industrială relativ tlnărâ și nouă 

tn Rimnic. Relativ nouă pentru că intre timp — 
de la intrarea ei în producție și pină azi — au 
mai apărut și altele, tot de importanță națio
nală șl cu mare pondere în viața economică a 
orașului : întreprinderea de piese de schimb 
pentru industria electrotehnică, bunăoară, sau 
Turnătoria de fontă. Dar Ion Stanciu pe lingă 
alte calități (recunoscute ca atare, prin urmare 
apreciate ori recompensate de cine trebuie) o

Popasuri rîmnicene

florentin 
popescu

mai are și pe aceea de a ști să fie convingător 
prin cuvinte puține.

„Ce a însemnat în viața Rîmnicului apariția 
I.G.F.E. (inițialele întreprinderii pe care o con
duce) ? îl întreb. Și cum s-a văzut asta 7

„A fost un fel de răsturnare din temelii ■ 
vieții unui biet tirg" îmi spune.

„Adică 7“
„Era primul pas spre industrializare..."
„Dar Confecțiile ? Dar Țigaretele 7 il provoc 

eu. Astea erau dinainte. Nu-nsemnau nimic 7“
„I.G.F.E. a fost primul pas mai serios, vreau 

să spun. Ce fusese pină atunci avea doar un

Desen de Roluca Grigorcea

interes secundar, local. După noi. Electrotehnica 
și Turnătoria de fontă au fost alți doi pași."

„Cit de importanți ?“
„Asta o poate vedea oricine. Mai ales dacă 

merge un ceas-două prin oraș."
„Vă referiți probabil la noile cartiere de lo

cuințe..."
„Nu numai, cu toate că și ele sint, din multe 

puncte de vedere, convingătoare. Fără viața In
dustrială de acum n-am U avut nici noile car
tiere, nu 7“

„Și la ce vă mai glndiți 7“
„De pildă la descoperirea vocației rlmnlce- 

nllor."
„Care ?“
„Vocațiile de constructor, de muncitor in

dustrial etc., etc. Și ar mal fi și lucrul cel mai 
important, după mine, chiar dacă l-am lăsat 
mai la sfirșit..."

„Adică 7“
„Intrarea orașului nostru In circuitul indus

trial național, înscrierea sa pregnantă pe har
ta economică a patriei, lucru aproape de nespe
rat pină in urmă cu zece-cincisprezece ani."
III.

Schimbare de cadru. Sînt tntr-una din 
sălile Muzeului orășenesc. Dar nu 
pentru o călătorie imaginară in isto
rie. Și nici pentru a mă opri îndelung 

asupra vreunui exponat cu valoare și semnificații 
aparte. Ci pentru a contempla. Pentru a-mi lăsa 
privirile să zăbovească Îndelung asupra tablou
rilor expuse aci — într-o originală „reuniune" a 
talentelor tinere — de mal mulți reprezentanți 
ai generației de milne a pictorilor rimniceni : 
Iulia Stănescu, Emil Frăsineanu, Gheorghe Bă
nică, Florin Ciurumelea — acesta din urmă și 
poet cu volume tipărite și cu premii obținute în 
diferite faze ale „Cintării României". Viziunea 
plastică și culoarea, concepția și ceea ce se poa
te chema arhitectură a compoziției plastice, evi
dent originale și evident proprii fiecăruia din
tre expozanți, converg aici către o singură idee, 
fără îndoială dintre cele mai nobile : surprinde
rea pe pinzâ a clizel de azi a Rimnicului. Șl 
dacă-mi este îngăduit trebuie să adaug că res
pectiva clipă înseamnă pretutindeni devenire : 
socială, edilitară, industrială și culturală. Dar 
mai ales industrială și edilitară. Unul dintre 
pictori a surprins pe pinză o macara In mișcare 
și profilurile unor blocuri In construcție, un al
tul frumosul gest al tinerilor sădind pomi In 
preajma fabricii, iar un al treilea joaca pușta
nilor intr-un proaspăt inaugurat parc pentru co
pii. Imagini cotidiene ale orașului. Sînt, in fond, 
secvențe atît de obișnuite incit par a fi devenit 
banale. Șl totuși ele reprezintă ..clipa" Rîmnicu
lui așa cum se desfășoară ea și mai ales așa 
cum — din nobila chemare a artei — tinerii 
pictori au simțit nevoia s-o contureze, după ha
rul fiecăruia. In lucrările lor.

„De unde vine această preponderentă inspira
ție din actualitatea imediată 7“ îl întreb pe Flo
rin Ciurumelea.

,.Și eu și colegii mei Intr-ale picturii am cres
cut și creștem, intr-un fel. odată cu orașul, cu 
oamenii și, mai ales, cu vîrstele lui. De aici re
ceptivitatea noastră la fiecare schimbare, la fie
care înnoire în Rîmnic."

„Să înțeleg că este vorba de un sentiment de 
generație, de tendința unei Întregi colectivități 
de creatori ?“

„Cred că numai fiind rimnicean și trăind aici 
clipă de clipă in ultimii zece-cincisprezece ani 
poți ințelege în profunzime optica noastră. In 
copilărie am cunoscut un Rimnic prăfuit, un au
tentic „tîrg de provincie" sadovenian în care 
pînă și aprovizionarea cu apă a așezării repre
zenta o problemă nerezolvată ; in adolescența 
noastră orașul a început „să se miște", adică să 
iasă din amorțeală ; treptat ritmurile s-au inten
sificat, condiția urbei de odinioară a devenit 
alta. în multe reportaje se vorbește cumva „pe 
deasupra" despre metamorfozele unor orașe ro
mânești, din fuga condeiului. Vreau să vă spun 
că Rimnicul ultimului deceniu a cunoscut schim
bări spectaculoase. Cum puteam tocmai noi. as
piranții la gloria artistică, să fim rupți de ele ?“

„Dar trecutul. Istoria Rimnicului nu v-au ofe
rit motive de inspirație 7“

„Așa cum sînt sigur că știți, orașul nostru 
are un trecut Ilustrat magistral și pe toate pla
nurile de mari personalități : științifice, literare, 
artistice. Dacă cineva ar scrie istoria culturală a 
Rimnicului ar rămine surprins de extraordinar 
de bogata viață cultural-științifică a lui din urmă 
cu șaptezeci-optzeci de ani. Arhitectul Petre 
Antonescu, savantul Traian Săvulescu, Vlahuță, 
Cincinat Pavelescu, ziaristul Octavian Moșescu 
sint doar citeva repere..."

...Și o clipă am plecat de lîngă Interlocutorul 
meu pentru a mă întoarce In amintire. Pînă 
mal anii trecuți, cînd mai trăia incă, Octavian 
Moșescu însemna un fel de tezaur viu al vieții 
cultural-artistice rîmnicene. Om de o vastă cul
tură, publicist înfocat și mare prieten al mai tu
turor scriitorilor dintre cele două războaie (de 
la Camil Petrescu și pînă la Sadoveanu, de la 
Gala Galaction și pină la cel mai tineri, Octa
vian Moșescu mă primea de fiecare dată cu 
multă bucurie In casa lui — adevărat panteon 
unde puteam privi deopotrivă tablouri, sculp
turi, reviste ale vremii, de o inestimabilă valoa
re. Amfitrionul acesta ideal avea darul nu numai 
de a evoca figurile marilor oameni, ci șl de a

omul dumitale 7

e Plutonierul de miliție are aerul
marelui descoperitor. Parcă nici lui 
nu-t vine să creadă că-i al meu. Pe 

naiba t Știe ți el ți tot satul ăsta de pescari, de li
poveni care fac coșuri de papură și beau „satelit" 
— o băutură din vodcă amestecată cu hrean — 
pină le ies ochit din cap ca la melci că noi sintem 
ăia, adică soldați și cu mine nacialnicul lor, de la 
șantierul din inima bălții... Că de citeva luni 
sintem intre ei ca niște marțieni, se uită la noi 
ca la neoameni, cu un sentiment ciudat, așa ceva 
intre mirare, curiozitate și-un pic de ură. Știu, 
numai bine nu le-a căzut venirea noastră aici. 
Ei~ cu obiceiurile lor, cu micile invirtell, un 
pescuit cu setea, un bracona) și hop noi cu ale 
noastre. O dragă tip 1800 și ceva, un bac dormi
tor, un tanc de motorină, un locotinent, namila 
asta de subofițer, care, uite-l, arată a orice nu
mai a marinar nu și o mină de soldați... Se-m- 
piedică de noi și ne privesc ca pe niște intruși. 
Nici nu-mi fac prea mari iluzii, ti simt, le simt 
privirile ațintite spre noi. De fapt așa am fost 
de la inceput. Ori de cite ori venim cu șalupa 
după alimente, Carpov, șeful dughenei, începe cu 
n-avem. Nu mai avem sare I S-a terminat ! Nu 
mai avem mălai ! S-a terminat ! Nu mai avem 
gaz pentru lampă ! S-a terminat ! Toate se ter
mină, ca un făcut, chiar in clipa cind venim noi 
să cumpărăm. Nu-și ascund ostilitatea, iși fac 
din asta un drapel, pe care il fluturi cu un fel 
de voluptate nătingă, capabilă să te scoată din 
țițini, parc-ar zice tot timpul : asta e, dacă vă 
place, dacă nu, cărați-vă de aici !

De parcă noi din plăcere veniserăm in pustie
tatea asta, iar de plecat om pleca după ce ter

Pasărea uitării
minăm canalul, chiar dacă le place de mutra 
noastră sau nu...

„E omul dumitale 7"
Face pe nebunul, parcă nu știe asta... „lo-i 

fac acte pentru vandalism, da’ daci’ ceți că plă
tiți om mai vedea...“

Imt făcea un mare favor... Om mai vedea... Șl 
eu ce mă rog să fac cu el 7 Să-l trimit Înapoi 7 
Nu zău ! Cine naiba ar mai veni aici, in pustie
tatea asta să-l ardă soarele, să-l mănince de viu 
țînțarii, iar acum, iama, să crape sufletul in el 
de ger ? Că, s-a lăsat un ger de-ți îngheață cu
vintele in gură... Tropăie turmele de mistreți și 
se aud vulpile lătrind prin stufărișul uscat adu- 
cîndu-ți frica singurătății în oase...

Fusesem avizat de șeful de personal „că e-un 
om sucit, că are nu știu ce bube in cap“ și cd la 
unu’ ca ăsta greu ii poți intra in voie. „Fii atent 
tovule, imi zisese la plecare, de la el te poți 
aștepta, oricind, la orice, dar n-am ce-ți face 
altul mai bun..." și ridicase din umeri a nepu
tință. Aproape că uitasem ce-mi îndrugase omul, 
in ziua aceea, la plecarea spre baltă. Trecuseră 
destule luni, canalul se incăpățina să înain

teze ca un șarpe printre grinduri, noi ii tăiam 
drum greu, uneori trebuia să stăm in apă pină 
la briu printre lipitori și șerpi, muncă grea, că 
seara cădeam frinți, fără vlagă și dimineața 
odată cu zorii o luam de la inceput. Veneau șefii 
in control, citeva ore „cum merge treaba 7 
Bine 7", treaba mergea bine, intr-adevăr, ei ple
cau mulțumiți, mulțumit eram și eu... De ce 
ră-aș fi plins 7 Cd urla singurătatea-n mine ? 
Că-mi visam in nopțile lungi nevasta și că mă 
trezeam dtmineața mai obosit decit mă culcasem, 
leoarcă de sudoare și cu cearceaful sfoară sub 
mine ? Că băieților de la un timp le dispăruse 
de pe chipuri acea lumină pe care le-o zărisem 
atunci, in primele Zile 7 Că Andone, maistrul pe 
care mi-l dăduseră ca ajutor muncește ca un 
automat, fără să scoată măcar două vorbe pe 
zi ? In fond devenisem și egoist. Marea se sim
țea undeva pe-aproape, li prindeam pe cîte-o 
pală de vint mirosul in nări, de iod, de alge 
dospite și scoici și de-acum știam, credeam cu 
toată ființa că vom termina. Parcă le-aș fi spus 
la fiecare : haideți băieți, incă puțin, terminăm 
și plecăm, gata, scăpăm !... Dar nu le-o spu-

mihai 
răsică 

rit

neam, vedeam pe chipul lor că știau ei mai bine 
ca mine asta, iar Andone era tot timpul exact 
cum ml-l descrisese șeful de personal: posac, 
închis in el, punind tot timpul intre noi un cerc 
de gheață. Îmi răspundea la întrebări, era po
liticos, muncea tăcut, cu un fel de incrincenare 
aproape. Ținea evidența metrilor săpați, supra

veghea agregatele, se băga in apd trăgind draga 
la edec. Taciturn, taciturn. Odată, intr-o seară, 
după lucru l-am găsit la pupa bacului. Stătea 
pe o ladă și fuma. M-am apropiat de el. Sim
țeam o nevoie nebună să discut cu cineva, mi se 
făcuse dor de-acasă, de Dana, de copil, pereții 
cabinei mă stringeau ca un coșciug, l-am cerut 
o țigară, mi-a intins pachetul, am scos o „mără- 
șească" șl m-am așezat lingă eL Nici nu știu ce 
m-a apucat, am inceput să-i povestesc despre 
Dana-cea-mai-frumoasă-femeie-din-lume și des
pre băiatul meu, la care mă uit ca la soare. 
Habam-am cui povesteam? Lui, celui de lingi 
mine, sau nimănui. Tăcea. în cazuri de-astea te 
aștepți ca omul cu care vorbești, sau mă rog 
care te ascultă, să-ți spună ceva, o vorbă care 
să vină ca un balsam peste rana ta, el insă ni
mic. A zis doar atît : „De, tovarășe locotenent, 
fiecare cu necazurile lui", s-a ridicat, mare și 
greot și a pornit spre cabină...

Acum stă la masă, cu bărbia tn piept și tace. 
Lingă el, pe scaun, e-o arătare de om, un sfrijit, 
cu mutra timpi, ochii băloși și zîmbetul sterp 
ațos. Se uită c-un licăr de teamă in ochi, ca o 
Jivină încolțită cind la mine, cind la milițian, 
cind la Andone... Ar fugi dar oamenii făcuseră 
Curioși cerc in jur și caută din ochi putință de 
scăpare.

„Dacă ziceți să plătiți om mai vedea... Da 
eu zic că cetățeanul ăsta, oricit ar fi de băut, 
nu-i prea întreg la minte... Din cercetările noas
tre reiese ci lu’ Levente i-a dat mereu de băut 
și de mincat. Numai că Levente ăsta este un 
hoț și un pungaș, pă’ cuvint, ăsta de cind l-a
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în turneu la București Teatrul reșl- 
țean s-a prezentat cu două spectacole 
de elevată ținută, meritorii în primul 
rînd prin intențiile autorllor-regizori.

Mihai Manolescu s-a încumetat să 
monteze in premieră românească un 
text de Boris Vian, piesa Ospățul ge
neralilor. Dar stilul nonconformist, prin 
excelentă artificial, expozitiv și nu 
dramatic, al scriitorului avangardei 
anilor ’50—60 nu se lasă ușor vizuali
zat, nu se pretează „traducerilor" chiar 
minuțios elaborate într-o aproximativă 
conformitate cu opera întreagă. In a- 
ceastă șarjă satirică la adresa înarmă
rii. ritmurile inspăimintătoare ale pro
liferării inconștientei se cereau acce
lerate, împinse spre o frenezie aberan
tă ; insolitul însă e cam căznit, sar
casmul cam pedestru. Efectul scontat 
— risul, ca semn al consensului de 
receptare și atitudine dezaprobatoare — 
nu se produce la o amplitudine ma
ximă. Decorul Emiliei Jivanov în pri
ma parte are jovialitatea necesară, dar 
în partea a doua este tern, anost.

Aureliu Manea, regizorul teribilist 
dar niciodată superficial, propune de 
astă dată o lectură surprinzător de fi
delă incercind să-l interpreteze pe Ce
hov cu ajutorul lui însuși, mal precis 
citind litera textului prin litera textu-

\___________________

Turneu
lui. Profitînd de subiectul piesei Pes
cărușul, hotărăște ca fără pic de zimbet 
să urmărească comedia umană a de
venirii artistice, Împletirea realității cu 
ficțiunea într-un amalgam incert ca 
viața propriu-zisă. Drumul pe care fap
tul brut îl urmează pe calea metamor
fozării în act artistic se lasă lesne evi
dențiat datorită speculării subtile a 
schemei, a convenției de teatru în tea
tru. Regizorul împrumută pentru în
treaga montare efectele tehnice ale 
spectacolului improvizat : impulsurile 
sonore și vizuale, perpetua reflectare 
dilatată sau condensată într-un calei
doscop al perspectivelor deformate In 
funcție de relațiile dintre personaje. 
Plecînd deci de la substanța piesei Iul 
Treplev In care e afirmată aspirația 
creerii unei „imagini artistice unice" 
care să aibă virtutea de a salva „su
fletul lumii", montarea dezvăluie „inti
mitatea artiștilor" cu o glacială obiec
tivitate care vizează veleitarismul și 
impostura. Transparenta totală a celui 
de al patrulea perete în opoziție cu 
prisma ldealizantă a concepțiilor li
vrești impune scena ca spațiu rele
vant pentru confesiunile ce se succed 
într-o alternantă fulgurantă de auten
ticitate și falsitate disimulată. Momen
tele de vîrf se consumă nu numai pe

pragul scenei din scenă, ci și la rampa 
sălii de spectacol, înglobînd consecvent 
cele trei planuri ale acțiunii. Antino
mii ale firii și implicit antinomii ale 
creației, eroii susțin diferite ipostaze 
ale realității care se oferă artei. Astfel 
un scriitor ce poate fi obsedat de obli
gația de a scrie ca să-și întrețină un 
discutabil prestigiu (Trigorin) e con
fruntat cu un altul care, in absența 
unui crez generos, se abandonează dis
perării, se dă pierzării (Treplev). O ac
triță există doar sub imboldul ar
derii interioare declanșate întimplător 
(Nina), o alta se amăgește că reușește 
strunindu-șl temperamentul și pornirile 
(Arkadina). Indivizii oarecare pot fi 
chinuiți de o tardivă sete de viață 
(Sorin), de o meschină Îngrădire pecu
niară (Medvedenko), de o iubire neîm
părtășită (Mașa), se limitează la cite 
o unică preocupare (Samraev, Polina) 
sau se resemnează cu demnitate truca
tă în fața propriei existențe (Dorn). în 
acest univers maladiv (scenografia 
T. Th. Ciupe) cu orizontul închis de 
un acerb egoism se schițează ferm pro
cesul decantării valorilor umane și 
estetice.

Pentru entuziasmul și încrederea cu 
care au lucrat la aceste ambițioase 
spectacole actorii se cer citați In ordi
nea posibilităților demonstrate : Geor
ge Drăgulescu, Gabriela Cuc, Cristian 
Drăgulănescu, Coca Mihalache, George 
Custură. Ovldiu Crlstea, Tanța Tarau- 
lea, Grigore Alexandrescu, Cornel Ma
nolescu, Aura Rîmniceanu, George 
Urlică, Tanța Lache, Gheorghe Vîlcea- 
nu, Doru Iosif, Florin Tîmpu, Cătălin 
Răileanu.

Irina Coroiu

Melodii 
la Costinești

Deși prezente încă din titlu, nu me
lodiile sint partea cea mal tare din 
filmul Melodii la Costinești. Muzica 
lui Vaslle Șirli, care ar fi trebuit să 
fie motivul pentru care s-a făcut 
filmul — ca orice film muzical care 
„se respectă" —, este doar una din 
componente, plăcută, e adevărat, dar 
In nici un caz memorabilă, sau mă
car „fredonabilă",.. Dacă vedem săli 
pline de tineri căzuți in extaz de mu
zica lui Vaslle Șirli, asta se întimplă 
In film șl mai puțin în sala de spec
tacol In care vedem filmul... Nici po
vestea pe care o urmărim, scrisă de 
Mihai Oprlș, nu este ieșită din co
mun : patru tineri, adică zisa forma
ție Uragan, țin cu tot dinadinsul să 
se afirme la Festivalul de muzică 
rock de la Costinești și, dacă n-au la 
indemînă alte mijloace ca să ajungă 
acolo, fac apel la veșnica „slăbiciune 
feminină" întruchipată aici de Maria
na Buruiană ; de fapt, textul scena
riului este ceea ce trebuia să fie în- 
tr-un film muzical, și anume un pre
text oarecare care să dea voie muzi
cii să iasă in evidență ; așa cum este, 
istoria afirmării celor patru tineri are 
hazul ei — mai puțin finalul care ne

lasă nedumeriți : au reușit să ia pre
miul festivalului, așa cum visau 7 De 
fapt, principala cauză pentru care se 
pare că s-a făcut filmul, este proba
bil Festivalul de la Costinești, iar 
principalele forțe pe care se bazează 
sint actorii și regla lui Constantin 
Păun. Horațiu Mălăele, George Mihă-

Desen de Șerban Rusu Arbore

iță, Vasile Muraru, Bogdan Stanoe- 
vici și Mariana Buruiană fac tot ceea 
ce se putea face pentru a-și face sim
patice personajele pe care le joacă și 
in mare măsură reușesc : cu aplomb, 
eu farmec, cu umor. Regia 11 susține 
pe protagoniști șl reușește să dea În
tregului film un aer tineresc, folosind 
așa cum se cuvine și atmosfera atît 
de cunoscutei tabere studențești. Con
stantin Păun se arată a fi un regizor 
dezinvolt, cu un bun-gust care știe să 
păstreze echilibrul într-un film care 
foarte ușor ar fl putut să cadă în ri
dicol și platitudine. Comedia muzica
lă, gen tn care filmul nostru n-a fă
cut pină acum decit încercări, are in 
Melodii la Costinești o reușită sim
patică și, dacă așa cum spuneam mu
zica ar fi fost ceea ce trebuie să fie, 
am fi spus fără rezervă că, în sfir
șit, Începutul s-a produs... Lăudabilă 
este știința iul Constantin Păun dea 
se descurca cu ceea ce a avut la dis
poziție, folosind mai ales farmecul 
actorilor, încurajlndu-l să Improvize
ze, fără crispări, fără teamă de necu
noscut. Comparat cu mai vechile în
cercări In gen, Melodii la Costinești 
are avantajul francheții, al produsu
lui necontrafăcut, al jubilației adoles
centine ; mijloacele cu care reușește 
să ne cîștige simpatia sint curate, di
recte și obligă la reciprocitate. Tine
rețea nu este doar declarată, cl cu a- 
devărat prezentă — ceea ce inseamnă 
foarte mult.

Nicolae MateescuL



z------------——
te face „părtaș" la fiecare moment, in ciuda fap
tului că avusese loc cu multe decenii in urmă. 
La început ai fi putut crede că omul aproape 
nonagenar din fața ta trăiește doar in trecut, dar 
erai imediat obligat să-ți schimbi impresia. 
Lingă paginile îngălbenite ale unui ziar pe ca- 
re-1 editasș cindva demult, apărea numaidecît 
un volum proaspăt tipărit, ori ziarul județean 
din urmă cu citeva zile in care-și făcuse publică 
alinia despre ’scriitorii cei mai tineri ai Rim- 
nlcuîui...

...Șl iarăși mă gîndesc că acela care se va 
încumeta să scrie cindva istoria orașului de la 
hotarul Valahiei cu Moldova, va trebui să zăbo
vească indelung asupra momentului „Octavian 
Moșescu"—
IV.

din nou schimbare de cadru. De astă 
dată incerc să descopăr cum un oraș 
depătindu-se tot mai mult de condi
ția sa de tîrg reușește totuși să se 

apropie de agricultură și de binefacerile ei. Pri
lejul — in măsura în care afirmația nu pare 
paradoxală — mi-1 oferă un alt popas cel de 
pe strada Ștefan cel Mare, la casa soților Ion 
și Stana Florescu.

Șl unul și celălalt sînt get-beget rîmniceni, cu 
domiciliu, cu buletin, în fine cu toate drepturile 
și obligațiile ce decurg de aici. Și nici unul, nici 
celălalt n-au fost pînă acum, adică pină in urmă 
cu trei ani, agricultor. Iți dai seama repede, fie 
și de la primele lor cuvinte :

Vorbește ea : „Am văzut și noi pe la televizor, 
am citit și prin ziare despre ce fac alții și ce 
avantaje ai cu solariile".

Adaugă el : „Ce-ar fi, măi femeie, i-am zis eu 
nevestei într-o zi, sâ-ncercâm și noi ? Dacă tot 
avem pămint, nu-i păcat să-l lăsăm nefolosit ? 
Și-uite-așa, in bună înțelegere, ne-am pus pe 
treabă".

„Și a mers ?" îi iscodesc.
„D'apăi cum ? zice el. Se putea să nu meargă? 

Dacă pul suflet orice treabă merge. Am cum
părat folii de polietilenă, am strins țăruși și 
scînduri și gata".

Vorbește ea : „La-nceput a fost cam greu, ce-i 
drept, că n-aveam noi experiență. Dar mai pe 
urmă a mers".

Vorbește el : „La sădit, ne-au mai ajutat și co
piii, că altfel nu făceam noi față și s-ar fi us
cat răsadurile pînă să le punem in pămint."

„Erau atit de multe fire ?“ întreb.
El : „Peste zece mii de fire de roșii și aproape 

patru mii de ardei iute."
Ea : „Zece mii optzeci și patru de roșii și trei 

mii nouăzeci și opt de ardei. De la un timp 
ne dureau mușchii de la mîini și mijlocul. El 
(adică soțul, n.n.j, nu spunea nimic dar vreo 
trei-patru zile l-am tot văzut întinzindu-se de 
mijloc."

El : „Atit ar mai fi trebuit. Ar fi sărit cu 
gura pe mine, că doar eu fusesem cu ideea..."

„Și rezultatele ?“ incerc să grăbesc finalul po
vestirii nelipsită de oarecare umor.

El : „O, rezultatul a fost peste așteptări ! Am 
vîndut și la piață de vreo treizeci de mii de lei 
și-am păstrat și pentru noi cit să Avem tot 
anul".

Ea : „Pe urmă, în anul care a venit am în
ceput să trecem la culturi succesive și să con
tractăm cu statul".

El : „Roșii, ardei, pătrunjel. Așa fel ca pă- 
mintul să dea roade tot anul, nu numai pri
măvara. Și vă rog să mă credeți că este foarte 
rentabil".
V.

de ce n-ar avea și Rimnicul o faleză 
străjuită de blocuri ? Și dacă tot o 
ooate avea, atunci de ce să n-o facem 
frumoasă? și-au spus, desigur, în 

urmă cu cițiva ani, edilii orașului. Și spunin- 
du-și asta, au și privit in viitor. Proiectanțllor, 
arhitecților, le-a revenit misiunea de a con
tura acest viitor, la dimensiunile lui exacte, pe 
planșete.

L-au conturat, l-au calculat, l-au prezentat 
municipalității spre avizare. Și cind totul a fost 
gata, proiectele au fost inminate constructorilor.

S-a deschis șantierul cu tot ceea ce știm că 
ține de el : muncitori, mașini, macarale etc. etc.

Acum faleza e gata. Balcoanele — la care au 
și apărut primele ghivece de flori — mai „res
piră" încă mirosul mortarului proaspăt. In vara 
'82 au înflorit și trandafirii pe peluzele unde în 
urmă cu doar citeva luni duduiau macaralele 
ori erau depozitați pereții glisanți al viitoarelor 
apartamente. Intre magazinele de la parterul noi
lor blocuri am văzut și o librărie. Mulți dintre 
locatarii cartierului mergeau în septembrie ’82 în 
primul lor an de școală, și, evident, erau printre 
primii cumpărători al librăriei. Privindu-i mi-am 
reamintit cuvintele tînărului pictor : „Intr-un fel 
am crescut odată cu orașul". Dar puștii de-aici, 
din blocurile de pe faleză, cum vor spune ? Am 
crescut odată cu cartierul ?

Iată o întrebare, doar una din multele care mă 
încearcă de cite ori ajung la Rimnicu Sărat, chiar 
așa mai vechi prieten al localității cum îmi place 
să cred că sînt...

făcut mă-sa ți pină acu’ la douăj’ de ani nu 
știu dac-a muncit un an întreg... Șl fură de 
stinge ! De fiecare dată cind s-au întilnit, a aș
teptat pin-a prins o clipă prielnică și i-a furat 
cetățeanului dumitale banii.. Așa-i bă’ Levente ? 
Zi că nu-i așa ?“

Levente tremura tot. „Da, da... Adică, nu...* 
„Cum nu, mă ? Nu ți-am găsit in buzunar porto
felul ăsta ?“

„Ba da...“
.Atunci T“

Milițianul și-a pornit mina gasa să lovească. 
Andone s-a ridicat brusc, i-a dat-o la o parte.

„E-al meu portofelul I*
Plutonierul rinjește. A ciștigat, gata, e victo

rios, a descoperit adevărul și el, omul legii este 
satisfăcut. Andone cumpănește citeva clipe por
tofelul în mină, il viră în buzunar, apoi se a- 
pleacă spre Levente. Arătarea aceea s-a cachir- 
lit in scaun, a ridicat miinile să se apere.

Andone l-a mingîiat.
Am ieși și ne-am urcat in barcă. Se simțea 

vîntul ițindu-se ușor printre tulpinile stufului și 
undeva in tării norii începuseră să se vînzoleas- 
că. Vislea tăcut. Nici eu nu spuneam nimic. La 
un moment dat a lăsat ramele din mină, a luat 
un pumn de apă din baltă ți ți-a răcorit fruntea.

„Păcat de el... Pasăre de pripas prin balta 
asta...”, a zis, apoi a început să vislească vîrtos. 
Cerul împușca fața apei cu mii de gloanțe lichide 
ți vintul apleca pânușii in zbatere continuă.

Venea furtuna.
(Din volumul „Simple povestiri de aproape")

TiNĂR In agora

Personaje pentru toate 
măsurile omenești

Citesc adesea, in ziare, la rubricile afec- 
ate literaturii, îndemnul repetat și 
energic ca scriitorii să se aplece cu mai 
multă luare am,nts asupia generând 

tinere pentru a scrie opere literare in care „tine
rii să se recunoască" „o literatură pe măsura 
lor". Am cugetat multă vreme : cum s-ar putea 
face ? La care din tinerii despre care se scrie 
zilnic in ziare, pe care îl vedeam seară de seară 
in imaginile transmise de televiziune, pe care ii 
intilnim, atunci cind avem prilejul să mergem 
acolo, pe toate marile șantiere ale țării, ar tre
bui să se oprească literatura. Și cum ? Oare 
scriind despre un tinăr strungar cum lucrează 
pe strung ar fi o pagină de literatură ? Sau des
pre un tinăr țăran cooperator că ți-a însușit 
foarte repede noile tehnici ale muncii agrare — 
ar ft o pagină de literatură ? Oare imaginile 
acestea exacte n-ar fi prea strimte ? Nu i-ar 
stringe, înainte de toate, pe ei ? Visul lor des
pre sine nu este, oare, mai larg, mai încăpător $ 
Nu cred că minuția documentară poate fi ca ata
re un succes literar. Imaginile noastre despre 
noi înșine nu sint ca fotografiile, exacte și imo
bile. Ne gindim la noi in mișcare, in devenire, 
intr-o curgere pe care dacă literatura n-o înre
gistrează va fi lovită perpetuu de scheme, de 
superficialitate ți efemer. Năzuința noastră 
spre mai mult și mai bine crește ca iarba cea 
bună peste pămint. Hainele pe care scriitorii 
la croiesc pentru personaje trebuie să încapă 
toate măsurile omenești. Zărit, sub raportul 
aspirațiilor sale imaginare, omul iradiază la fel 
de multă solaritate ca insuși soarele. Cred că 
tocmai momentul acesta al transferului către o 
spiritualitate tot mai cuprinzătoare, clipa 
cea mare cind făptura umană ia foc dela pro- 
pria-i aspirație, trebuie să declanșeze actul crea
ției. Scriitorului nu-i este îngăduit să cerceteze 
lumea prin prejudecăți. In zilele noastre „crea
ția" a depășit cu mult sfera literaturii, ea desem
nează germinația spirituală generală, personali
tatea umană dezvoltindu-se armonios. Și viața 
creează. Și munca. Și spiritul. Important pentru 
literatură este să intuiască tensiunea „arderilor" 
care o înconjoară, starea morală a timpului, coor

Cu o seară înaintea zilei fixate pen
tru aplicarea sentinței capitale. Maio
rul, Vasile, precum și maiștrii Ghe- 
rase și Lascăr instalară un al do.- 

lea platou de plastic peste cel inițial. Deținu
tul Maxim primi bucuros misiunea de încer
care a complicatului mecanism al spânzurăto
rii croite de cci doi maiștri și prieteni ai lui 
Vasile. De platoul de sus era legat un cablu 
care se prelungea spre pista de decolare (în
tins) pe mai bine de patru sute de metri, iar 
capătul său era ancorat în coada unui avion 
ușor pentru performanțe sportive. La distanță 
de un kilometru jur împrejurul platoului de 
execuție fuseseră dispuse (din ordinul consi
lierului Simion Still) nenumărate care blin
date. Pentru orice eventualitate două treimi din 
mașinile serviciului de Salvare fuseseră parca
te pe cele zece alei asfaltate din pădure. Cu 
spatele spre liziera pădurii în imediata apro
piere a platoului se înălțase o tribună impu
nătoare cu zece mii de locuri. Posturile de ra
dio și televiziune anunțară vineri seara că mâi
ne, sâmbătă la orele șaptesprezece toți cetățe
nii orașului pot să asiste la executarea mare
lui motan criminal Maciste. Accesul purtători
lor de arme albe sau de foc va fi interzis.

Simbătă pe la orele șasesprezece ae
roportul era înțesat de lume, numă
rul oamenilor trecând cu mult peste 
un milion. Mulți plecaseră de acasă 

Încă de cu noapte pentru a-și rezerva locuri 
cât mal apropiate de platou. Oamenii de or
dine nu mai pridideau cu respingerea mulți
mii din vecinătatea spânzurătorii șl din fața 
tribunei oficiale. Megafoanele instalate căm la 
o sută cincizeci de metri unul de celălalt lan
sau din minut în minut comenzi șl ordine de 
disciplină pe care marele public le recepta fără 
să le aplice. Din când In când o voce foarte 
puternică transmitea de la tribună amenința
rea că execuția nu va mai avea loc dacă mul
țimea nu se supune comenzilor celor însărci
nați cu disciplina și de fiecare dată amenin
țarea era subliniată de urale nesfârșite. Pe la 
orele șasesprezece și jumătate un șir întreg de 
dube ale Penitenciarului municipal se apro- 
piară de platou și din prima coborî Maciste în
conjurat de gardieni. Maciste fu condus până 
Ia scară de către un om de statură mijlocie, 
îmbrăcat în negru și cu mască pe figură ; a- 
cesta ii desfăcu lesa și-l îndemnă pe motan să 
urce treptele scării. Maciste urcă raoid cele 
câteva trepte și se așeză pe singurul scaun 
deasupra căruia atârna ștreangul. Omul cu mas
că urcă în urma lui Maciste, se anropie de el 
și-i pipăi zgarda, apoi ii trecu nodul de câne
pă in jurul gâtului, îi șopti ceva la ureche, șl 
rămase în picioare alături de el. Până în cli
pa când trebuia smuls scaunul de sub Maciste 
mai rămăseseră doar cincisprezece minute.

de îndată ce 1 se puse ștreangul pe 
gît, Maciste se ridică pe labele pos
terioare și asistența rămase uimită de 
statura sa uriașă. Canicula era atit 

de cumplită incit majoritatea celor prezenți se 
descotorosiseră pină la limită de orice vestmint, 
astfel că întinsul câmp al aeroportului arăta 
ca o plajă de lângă care apele se retrăseseră 
cu milenii in urmă. Când Maciste se ridică în 
picioare un grup compact din apropierea pla
toului începu să cânte : „Mulți ani trăiască !“. 
Pe uriașele pânze albe care mascau eșafodul 
stătea scris cu litere mari : „Moarte crimina
lului Maciste !“. Cântecul insă care-i ură via
ță lungă lui Maciste se întinse de-a lungul și 
de-a latul negurlmii de lume și întreg aero
portul părea că se leagănă. Mulți dintre cei care 
aveau locurile rezervate pe la extremitățile tri
bunei începură să cînte și el împreună cu mul
țimea. Megafoanele începură să urle ceva ce 
nu se înțelegea, deoarece cântecul unanim a- 
coperea orice alt sunet. Pentru judecătorii în 
mijlocul cărora se afla consilierul Simion Still, 
precum șl pentru toți ceilalți oameni de sea
mă ai orașului, căldura devenise de nesupor- 

donatele pe care se comunică și care sint mal 
presus decit limbajul primar. Oare scriind des
pre t.nerii marilor șantiere naționale, de pildă, 
s.ăpinesc scriitorii — nu temele, ci expresia care 
i-ar putea avantaja pe creatorii marilor baraje 
de pe Lotru, Olt, Dunăre ? Cuvintul potrivit care 
să ne sensibilizeze nu la cifrele de plan, nu la 
mașini și la tehnică, ci la mutațiile psihologice 
care se produc ? In expunerea rostită la Confe
rința Națională a Partidului, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicola? Ceaușescu vorbea clar 
despre necesitatea ca literatura să sădească in 
conștiința tineretului spiritul revoluționar, do- 
rin'a de a-și insusi cele mai noi cuceriri ale ști
inței și cunoașterii umane, voința de a acționa in 
toate împrejurările ca revoluționari, ca patrioți, 
voința de a-și servi întotdeauna poporul, cauza 
socialismului, pacea. O literatură stimulatoare, 
angajată și angajantă, numind cu răspundere 
adevărul, aflind căi pentru depășirea impasului 
șt evitînd soluțiile mărunte, aminările, clișeele. 
In climatul cultural atit de propice dezvoltării 
unei arte curajoase și originale deopotrivă, lite
ratura pentru și despre tineri trebuie să spargă 
clișeele, să semene cu curgerea marilor fluvii 
capabile să-și poarte peste toate stavilele care 
se ridică în cale — apele, spre liniștea luminoa
să și adinei a mărilor și oceanelor.

Maria Cune

Pictură de Sabin Ștefânuță

SFÎRȘITUL LUI MACISTE
tat, fiindcă nlciunul din ei nu cutezase nici 
măcar să-și slăbească nodul cravatei. Simion 
Still era nervos cu atât mal mult cu cât până 
șl propria sa fiică, așezată la stânga lui, cân
ta împreună cu ceilalți „Mulți ani trăiască !“.

— Așa nu se mai poate 1 strigă tatăl Norei, 
și deindată ceru legătura prin radio cu coman
dantul aeroportului militar : „O escadrilă de 
helicontere să survoleze câmpul de la liziera 
pădurii de lângă aeroport ! Imediat și la joaA 
înălțime !“.

Intr-adevăr numai zgomotul de nesuportat al 
helicopterelor putea să determine mulțimea să 
întrerupă cântecul dedicat lui Maciste. După ce 
escadrila se retrase, președintele Tribunalului 
se apropie de microfon și ceru îngăduința de 
a vorbi :

— Stimați cetățeni ai marelui nostru oraș I 
Este intr-adevăr de admirat răbdarea cu care 
așteptați să i se aplice pedeapsa meritată cri
minalului pe care-1 aveți în fața ochilor. Știm 
că dumneavoastră aveți totodată milă față de 
orice creatură sortită morții. Nu mai departe 
decât în aceste ultime minute ne-am întrebat 
și noi dacă n-ar fi bine să-l comutăm crimi
nalului sentința capitală într-una care să sa
tisfacă sentimentul dumneavoastră ^e milă. Dar> 
tocmai în timp ce curtea se sfătuia asupra a-» 
ceste! posibilități, rațiunea cea maf adîncă ne-a' 
îndemnat să rămânem la prima sentință. Iar 
dumneavoastră văd că protestați din nou, Im-

Sculpturâ de Gheorghe Coman

Viața ca un
Urmare din pag. I

bite de marile aglo
merări : oamenii se 
cunosc mai mult, cum 
se zice, „din ve
dere", privirile nu iți 
trec indiferente peste 
umăr, ci se caută, ră- 
min, știute, surizatoa- 
toare. Marele șuvoi 
care se revarsă, in 
trei brațe, către cele 
trei mar: porii ale 
combinatului siderur
gic, și-a mărit „debi
tul", prin alte brațe, 
cele care duc spre la- 
minoarele din valea 
Cernei, spre noua o- 
țelărie electrică, spre 
centrul mineritului 
care este Teliucul, 
așadar fluviul se ra
mifică, se amplifică, 
fluviul oamenilor, mi
raculos, tonifiant, zil
nic... Generația mea, 
adică aceea născută 
in preajma (sau chiar 
în timpul) Eliberării, 
a devenit... de mijloc 
Recent, unul din eroii 
autentici ai Hunedoa
rei (și ai țării), e- 
roul muncii socialiste, 
Ștefan Tripșa, a ie
șit la pensie. Prilej 
de neașteptată triste
țe, deși este vorba de 
cuvenita retragere din 
frontul înverșunat 
al muncii a unui 
notoriu... combatant. 
Tristețea vine de aco
lo că el, Ștefan 
Tripșa, face parte din 
generația care ne pre- 
merge, așa ci, iată, 
de-acum venim noi, 
inlocuttorli, deci nu 
mai sîntem tineri...

Cel puțin așa vine 
vorba ; bornele cele
lalte, ale virstelor u- 
șite și aici, iar orașul 
se sprijină, in primul 
rină, pe acestea, deci 
pe noi.

Alții, parcă mai vi- 
guroșt, mai aparte, 
reprezentanți ai unui 
entuziasm cumva mat 
reținut, dar numai ca 
manifestare aparentă, 
se ridică spre țelu
rile lor umane. Sint 
tentat să spun și eu 
„Viața curge". Dar, 
fiind hunedorean, aș 
spune că mai degrabă, 
viața arde. Dă lumi
nă, plăsmuie ce-i de 
plăsmuit, preface, e- 
difică, dar prin arde
re. Odată cu și prin 
foc. Metafora focului 
acesta, - continuu pe 
care oamenii o îm
prumută faptelor lor 
de muncă - demiur- 
gică, rămine vie, fără 
a risca să se vulgari
zeze, ea este întreți
nută de revelația suc
cintă a profunzimilor 
ei, o metaforă-cheie, 
a însăși vieții, la- 
tă-ne așadar, genera
ție de mijloc, pe noi, 
cei ce ne-am născut 
odată cu Republica. 
Avem alte griji, 
alte răspunderi, unele 
știute, pină mai ieri, 
doar „după ureche", 
azi prin realitatea i- 
mediată. Orice facem, 
in singurătate sau pu
blic, poartă un semn 
nou, primenit de le
gile acelui Foc. Viața 
ca un foc. Dar după 
foc, hunedoreanul o

piedecându-ne să vă adtlcem cuvenita explica
ție. Vă rog să aveți puțină pacientă 1 Iată, deci 
cauza care ne determină să rămânem la pri
ma sentință 1 Ați văzut cu toți cum uriașul mo
tan și-a încercat puterea magică asupra dum
neavoastră metamorfozându-se de mai multe 
ori din motan în tigru, din tigru în om și in
vers. După cum puteți observa chiar în a- 
ceastă clipă criminalul se prezintă în chip de 
tânăr foarte frumos, elegant și nefiresc de li
niștit fată de soarta ce-1 așteaptă. Prin aceas
ta el nu vrea decât să vă stârnească și mal 
mult regretul sau compasiunea, dar noi știm 
că atunci când criminalul ascuns in fiara care 
este el, nu sub chip de om se va repezi el să 
atace, să sfâșie ori să ucidă, ci in chip de ti
gru sau de motan i

— Lăsați-1 să trăiască 1 Izbucni mulțimea.
Judecătorul se întoarse în direcția domnului 

Simion Still și Împreună cu ceilalți magistrali 
se sfătuiră vreo două minute, în timp ce Ma
ciste se transformă iarăși de câteva ori în ti
gru, în motan șl iarăși în om, câștigind una
nima simpatie cu arta sa de maestru iluzio
nist.

Un avion silențios survolă de mai multe ori 
câmpul mulțimii care șe albi de afișe. Lumea 
era îndemnată să-l salveze cu or ițe preț pe 
Maciste. Câțiva oameni de ordine urcară la tri
bună cu brațele pline de afișe. Magistrațil și 
consilierul Still le cercetară, apoi judecătorul 
se apropie iarăși de microfon.

— Sper să vă convină propunerea pe care 
l-o voi face criminalului Maciste care se pre
zintă acum sub chip de am șl deci poate să 
răspundă prin viu grai : „Dacă accepți ca de 
acum înainte să nu mai apari în fața nimă
nui cu chip omenesc noi hotărîm hic et nune 
să-ți comutăm pedeapsa capitală în exil per
petuu în jungla cu tigri și pantere din care 
probabil ai venit. Ești de acord ?“.

Omul cu mască pe figură, susținut de mâna 
dreaptă a Iul Maciste, se urcă pe scaun și-și 
apropie urechea de gura condamnatului, apoi 
coborî și se grăbi spre scară. Umbrele se fă
cuseră lungi, iar murmurul mulțimilor încetă 
cu desăvârșire, astfel că numai pașii omului 
cu mască se auzeau ca niște bubuituri pu
ternice in timp ce urca treptele tribunei spre 
jilțul judecătorului. După cele transmise de 
Maciste, magistrații se mai sfătuiră încă două 
minute, iar omul cu mască urcă Intr-o ghere
tă inaltă din apropierea platoului și rămase în 
așteptare. In liniștea de moarte ce se așter
nuse, Judecătorul reveni la microfon :

— Stimată asistență și dragi prieteni I Ma
ciste preferă să moară. El nu vrea să mai fie 
ceea ce în mod obiectiv este, adică un motan 
sau un tigru. El vrea să fie ceea ce nu poate 
fi și acesta este păcatul lui cel mai mare. El 
încearcă de multă vreme să ne dea iluzia că 
poate fi om. Refuzul său de a rămâne ceea 
ce el chiar este, și dorința lui de a fi ceea ce 
el nu este, îl condamnă mai mult decât toa
te crimele sale. Oameni nu putem fi decât 
dumneavoastră și noi. care i-am acordat șansa 
de a fi cum este el creat de natură. Dar tru
fia lui este fără asemănare fiindcă el nu se 
mulțumește cu condiția lui. El vrea să fie in
finit mai mult decât a dorit orice vietate din 
istoria vieții. De aceea curtea îl condamnă de
finitiv și irevocabil. Execuția va avea loc în 
două minute din acest moment. întrebăm dacă 
osânditul are vreo dorință înainte de execu
ție ?

maciste care, tot timpul cât vorbise ju
decătorul, rămăsese în fața mulțimii

> in chip de om, acum părea complet 
inert și cu privirea pierdută undeva 

în zarea îndepărtată. Un ropot de câteva se

toc continuu
știe mat bine, nu ră
mine doar cenușa, 
rămine oțel, pitne, a- 
mintirl care-ți umflă 
pieptul, rămin poeme, 
se întemeiază fami
lii... Focul — ca prin
cipiu ordonator, așa 
cum a fost întrevă
zut de antici. Ținutul 
hunedorean, privile
giat intre privilegia
te, a păstrat și a dat 
noi dimensiuni exis
tențiale acestui prin
cipiu. Arderea este 
luminoasă, molipsi
toare, fascinează, ar
monizează, împrăștie 
bezna. Arderea este 
ardoare. Sugestiile 
sale se împlinesc în 
dinamica vieții noas
tre, sîntem implicați 
intr-un patetic proces 
al arderii. Bucuria 
noastră, chiar atunci 
cind ia forme tmnice, 
are mereu motivație. 
Un anume extaz de a 
fi. Un extaz, desigur, 
calm, dar un extaz de 
a înțelege fiecare ră
sărit tot sub semnul 
solar, al arderii. Soa
rele patriei își are 
aici cuiburile sale, 
iar scinteile sale rod- 
nicesc in privirile și-n 
sufletele oamenilor.

Aici, arugmentînd 
ceea ce spuneam mai 
sus, oamenii se cu
nosc mai bine, mai cu 
omenie, pentru că e- 
xistă un anumit ge
niu al locului, un ge
niu al anumelui-loc, 
care este omenia. A- 
pare o carte a unui 
scriitor localnic — 
peste două zile știe 
toată lumea ! Face

cutare o „bravură* 
care aiurea ar trece 
neobservată, aici va 
Ști toată lumea, in 
scurt timp ! Viață de 
mare dar strînsă co
munitate, viață in 
care se oglindește fle
car' în fiecare și toți 
în TOT.

Sint unul din ma
rii datori ai acestui o- 
raș ! Pentru că m-am 
născut aici, pentru ci 
trăiesc aici, sint bucu
ros sau trist — aici.

Am o familie, copii
— aici. Alături de
prietenii mei, scriu
— aici I Vreau să de
pun mărturia mea,
mai durabilă decit
mine — aici ! Ca fie
care din con-cetățenli 
mei — mă simt im
plicat. Parte din to
tul invocat. Muncesc, 
mi lupt, cu mine sau 
cu altele, învăț să cu
nosc, — aici. Hune
doara este școala mea. 
Poate că n-am s-o 
absolvesc niciodată. 
Cite mii și mii de 
hunedoreni, ori foști 
hunedoreni, știu asta ? 
Desigur, îmi place să 
cred, toți I Pentru că 
numai cine a stat aici, 
măcar o vreme din 
vremea vieții lui, știe 
că spun adevărul. Da, 
o școală rară este a- 
ccst oraș, acest mare 
colectiv, numit Hune
doara ! Elogiul său 
îmi dă mereu senzația 
insuficientului, mi 
lasă, cum spuneam, 
mereu cu starea în
datorării. Față de oa
menii contemporani 
mie.

cunde de ploaie căzu peste marea de oameni 
arși de emoție. Trei cordoane de polițiști în
conjurară marele platou alb, iar printre ei se 
strecură o fată blondă care urcă scările și, orln- 
să de mâna lui Maciste, îl imbrățișă indelung. 
Tatăl Norei stătea de vorbă cu unul dintre ma
gistrali și nu băgă de seamă zâmbetele ironi
ce ale mai tuturor celor de la tribună. Nora 
coborî într-un târziu înlăcrimată.

Președintele tribunalului luă din nou micro
fonul și întrebă dacă osânditul mai are vreo 
dorință.

— Un pahar cu apă, șopti Maciste pe fața 
căruia se așternuse o paloare de moarte.

— „Un pahar cu apă !“ strigă deținutul Ma
xim de sub masca ce-i acoperea fața.

— Un soldat să-I ducă paharul cu apă ! or
donă judecătorul.

dedesubtul platoului, Vasile, Gherase șl 
Lascăr așteptau cu înfrigurare clipa 
când conducătorul execuției ii va face 
semn lui Maxim să smulgă scaunul 

de sub Maciste cu ajutorul funiei care se pre
lungea până la gheretă.

— Pornește motoarele I spuse Gherase In fața 
unui aparat de emisie-recepție, și intr-adevăr 
undeva, în apropiere se auzi zgomotul carac
teristic al unui avion pregătindu-se de deco
lare.

Un preot care se nimerise printre maglstrați 
îl somă pe judecător să nu dea semnalul de 
începere, deoarece condamnatul are chip de om 
Iar curtea a osândit la moarte un motan. Ju
decătorul fu de acord cu observația șl luă mi
crofonul în mână :

— Cerem condamnatului să revină la starea 
sa naturală, ca execuția să poată începe I

Blana căzută peste glezne începu să urce În
cet până când il înghiți cu totul pe tânărul cu 
ștreangul pe gât și atunci judecătorul făcu semn 
omului cu mască să tragă de funie. In același 
timp motoarele avionului se ambalară puternic, 
cablul ancorat de coada aparatului se întinse. 
Maxim încordă și el funia legată de scaun, 
Gherase strigă In aparatul său : „Pornește I", 
scaunul fu smuls și printr-un resort extraor
dinar platoul de deasuora se transformă ln- 
tr-un planor și fu ridicat fulgerător spre înăl
țimi. Vacarmul care urmă de îndată ce avionul 
și planorul luară înălțime fu de nedescris. No
dul de cânepă fusese tăiat de o lamă declan
șată din zgarda lui Maciste. Vasile, Gherase și 
Lascăr se îmbrățișară și in uluirea generală a 
celor prezenți, printre soldați șl popor, se În
dreptară spre tribună pentru a observa reac
țiile judecătorilor și In primul rând fața lui 
Simion Still. Avionul trecu de mai multe ori 
pe deasupra fostei spânzurători, iar publicul a- 
plauda și cânta in delir, îndeosebi atunci când 
marele motan Maciste reuși, după ce străbă
tuse pas cu pas tot cablul, să pătrundă în car
linga pilotului. Lumea se îndrepta mulțumită 
spre chioșcurile cu băuturi de lângă liziera pă
durii.

— Prieteni dragi, dacă voi trăiați pe vremea 
lui Arhimede, ați fi găsit o soluție și pentru 
punctul buclucaș care chinuia imaginația ilus
trului grec, spuse Vasile. Vă promit cea mai 
curată și frumoasă petrecere din câte au avut 
loc vreodată. Să-1 invităm și pe Maior I Si pe 
Gherman, șl pe Nora și pe Ion-Publfclstul 1 
Și-ar mai trebui Invitat unul, Gheorghe Pltuț, 
care ne-a încurajat în salvarea lui Maciste.

In timp ce o echipă de brancardieri îl că
rau pe Simion Still spre o mașină a salvării, 
avionul, care-i răpise din moarte pe Maciste, 
mai survolă o dată câmpia aeroportului apoi 
se ridică brusc și deveni cât o pasăre, apoi cât 
un punct, înghițit și el de cerul nespus de 
albastru.

Gheorghe Pituț

(( plastică^
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Pictura 
ca spectacol

Se resimte și In arte ceea ce în alte 
domenii acest sfirșit de veac a impus 
drept o formă specifică de manifestare 
a spiritualității umane : studiile mul- 
tidlsciplinare șl științele de frontieră. 
Instrumente de lucru dintr-un anumit 
domeniu au fost preluate, parțial sau 
integral, pentru a dezlega problemele 
unui alt domeniu. Astăzi nu mal miră 
pe nimeni cuceririle lingvisticii mate
matice sau ale bioastrofizicii sau ale 
ingineriei genetice. Deslușirilor esteti
ce de pînă acum li se adaugă, pe pla
nul creației și cu tot mai multă insis
tență, încercările de purificare a mij
loacelor pe care artiștii le folosesc în 
efortul lor de a stabili un cod de co
municare cit mai adecvat naturii vo
luntare a omului. Primele tentative au 
aparținut muzicii. Materia sonoră ur
mează legile fizice ale emisiei și pro
pagării cuantelor acustice, conform ca
pacității naturale de percepere a am
bianței sonore In care este învăluită 
ființa umană. Și poezia a îndrăznit 
cite ceva in această privință, dar nu 
neapărat prin purificarea instrumenta
rului ei tradițional, cit prin atragerea 
unor elemente din celelalte arte și_

chiar din unele discipline exacte, cum 
ar fi matematica, fizica, astronomia, 
biologia, cu arsenalul lor de simboluri. 
Sculptura și arhitectura și-au împru
mutat reciproc, încă din antichitate, 
după cum se știe, semnele rigorii și 
ale „divinei proporții" in edificarea u- 
nei opere. Pictura a fost ceva mai con
servatoare. Revoluțiile renașterii da- 
vinciene, ale impresionismului și post- 
impresionismului mai tîrziu, i-au fer
tilizat întrucâtva teritoriile. In anii din 
urmă, unele tendințe experimentaliste 
anunță un simptotn înnoitor și in acest 
domeniu.

Expozițiile lui Octavian Sassu Duc- 
șoara de la sala „Atelier 35“ a galeriei 
„Orizont" instituie într-o formulă 
coerent spectaculară și, după cite ne-a 
făcut să înțelegem însuși artistul în 
incitantele sale expozeuri susținute ca 
un veritabil „avocat al nobilei pasi
uni", bine articulată estetic și științi
fic, un tip de pictură pentru care si- 
meza și ancadramentul nu reprezintă 
decit suportul Intîmplător al unul 
spectacol de culoare șl lumină complet 
deschis în spațiu. Autorul a numit-o,

cu ambiția de a fundamenta o viziune 
originală și clar delimitată sub rapor
tul determinărilor ei psihofizice, pic
tura cromodinamică. Și termenul mi 
se pare a exprima fidel intențiile ar
tistului și truda căutărilor sale de mai 
bine de opt ani de zile. Pictorul a 
imaginat, in limitele fatalmente pro- 
custiene ale picturii de șevalet, un sis
tem de flexare a luminii conform unui 
program propriu de interpretare a 
stărilor psihice și pasionale, lumină pe 
care o proiectează asupra com
pozițiilor sale, foarte riguros ela
borate pe pinză, șl al căror pig
ment răspunde surprinzător eclera
jului dirijat electronic în fluxuri vari
abile. Efectul este spectacular și vizi
unea pictorului, aoarent abstractă, se 
Înviorează, capătă o vibrantă spațiali- 
tate, iar concretețea imaginilor pro
puse de artist ne apare logic formu
lată, tot așa cum logice ne apar, de 
pildă, și fenomenalele halouri ale ex
ploziilor solare urmărite prin lentila 
măritoare a unui telescop. In acest fel, 
descîfrînd pictura cromodinamică a Iul 
Octavian Sassu Ducșoara, putem de
veni lesne partizanii ideilor artistului, 
aplaudăm chiar materialitatea lor sub
tilă, dar ne întrebăm totodată, dacă 
acest drum posibil, inițiat cu atita ver
vă tehnicistă de artistul brașovean, se 
mai poate numi pictură ?

O dilemă născută nu dintr-o preju
decată, ci din nevoia de a situa o ros
tire de excepție in matca celei mai po
trivite recunoașteri publice.

Corneliu Antim

muzică^

Spectacol de operă 
studențesc

O stagiune mai puțin cunoscută este 
stagiunea de operă a Conservatorului 
„C. Porumbescu". Cîntind în fața pu
blicului, studenții învață concret prin
cipiile de bază ale artei actorului, mai 
exact, datele principale ale specificu
lui rolului de operă (cintul în cele mal 
diverse poziții scenice, interpretarea 
cu acompaniament de orchestră ur- 
mind indicațiile dirijorului aflat In fo
să, cîntul în duet, în formații mai am
ple etc.). Nu trebuie insă înțeles fap
tul că, pe scena Conservatorului, se 
exersează ; multe din spectacolele 
montate aici sînt pe deplin compara
bile cu oricare alte in-scenări ale tea
trelor lirice din țară (menționăm, in 
treacăt, alt avantaj : fiind integrate In 
procesul de învătămlnt, spectacolele 
pot aborda. în princioiu, orice partitu
ră de ooeră, ignorînd îngrădirile care 
decurg din legea irtternațtona'ă a drep
turilor de autor ; se pot așadar urmă
ri aici spectacole contemporane care, 
altfel, aiung mai greu, din motive im
presariate, pe scenete profesioniste).

Ultima premieră a studioului de ope
ră a Conservatorului a cuprins paginile 
operei Isteața de Karl Orff (și aici se 
aplică înlesnirile despre care scriam 
mai sus), regia fiind semnată de An- 
ghel Ionescu Arbore, profesor la Con

servator și cel mal frecvent semnatar, 
prin obligațiile profesionale inerente, 
al unor asemenea spectacole. Am pu
tut urmări aici, in cadrul unei partituri 
simple și accesibile, trasind principa
lele elemente pe care se poate construi 
un umor de calitate, o reprezentație 
montată în ritm alert, cu mult comic 
de situație și, mai ales, de rol, o re
prezentație colorată vioi, insă cu bun 
gust, cu umor fin sau grosier (sînt aici 
personaje care presupun aceasta), în
tr-o sănătoasă și plină de bună dispo
ziție tentă studențească. Se vede clar 
că regizorul a intervenit mai mult 
pentru a tempera excese decit pentru 
a supralicita datele complete ale unei 
partituri care se cîntă cu plăcere (și de 
către orchestra de studenți echilibrat 
condusă de Aurel Niculescu) și care se 
joacă cu mult succes la public (tra
ductibil în ambianța de hohote de ris 
ale audienței). în rolul Isteței, Danie
la Cosmescu creează o partitură plină 
de farmec și bun gust, excelent rezol
vată vocal, matur interpretată scenic, 
lăsîndu-ne să Întrevedem o evoluție 
cu siguranță promițătoare a unei stu
dente care are nu numai voce plină, 
frumos timbrată, caldă ci șl Inteligen
ță scenică. In rolul Regelui, Camil

Mara creează cu sobrietate un perso
naj deopotrivă capricios .și cu simțul 
umorului, cu neașteptat de mult simț 
al dreptății pentru un cap încoronat 
care obișnuiește să-și schimbe, cu 
oarecare frecvență, nevestele. Ștefă- 
niță Lascu (Omul cu măgarul) și Vio
rel Ciurdea (Omul eu catirul) sint două 
personale bine aduse în scenă, care 
umplu fericit trama operei prin inter
venții vocale și actoricești plăcute ; li 
se adaugă, în aceeași linie, Teodor 
Ciurdea (în rolul Țăranului). Indiscu
tabil, punctul de succes de public al 
operei îl constituie apariția și evoluția 
celor trei Haimanale (Cristian Cara- 
man, Alexandru Moisuc șl Emil Spă- 
taru), trei personaje hître șl captivan
te, ușor vulgare și ușor insipide alte
ori, apariții complementare una alteia, 
un fel de Falstaff in triplă ipostază 
(tenor, bariton, bas), caractere hilare șl 
grotești, șleampăte și pestrițe, șarjate 
șl dinamizate scenic la extrem, în
tr-un cuvînt, un triplu rol rezolvat 
deosebit de atrăgător (chiar dacă unele 
„detalii" sînt ușor îngroșate), cu sevă 
și substanță comică a cărei calitate 
interesează mai puțin pentru că — lu
cru important — se rîde la fiecare a- 
pariție a lor (cu siguranță că aceasta 
a și fost intenția autorilor). In conclu
zie, un spectacol după a cărui vedere 
ne-a părut rău că se va „destrăma" și 
că nu figurează ca punct periodic de 
stagiune In repertoriile instituțiilor 
profesioniste.

VioreJ Crefu
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FANTASTICUL, DIMENSIUNE A «PROZEI SCURTE» ROMÂNEȘTI

ION AGÂRBICEANU
V. Convenț'onalitatea alegorică (3)

ln totul deosebita 
dj narațiunile cjh- 
venponanzant ale- 
gjrice, Dolar, și 
Itâuojui tUi ...i.l.j 
rcu„, totuși, exce- 
.e.n.a nuve-ă răsca- 
l.e. Ui (e.ajora.â, 
probabil, in per.oa- 
da 1931—1932) re
curge la același ar
tificiu de creație in 
ceea ca privește 
modul de exprima
re a văditei inten

ționalități moraliste. Marea izbindă a scriitorului 
stă in insolitul proces de atenuare a convenției, 
datorită sistematicei descalificări, cu mijloacele 
satirei, a materiei mitic-ezoterice. în contrast cu 
aproape toate personajele din proza lui Agârbi- 
ceanu care, intr-un fel sau altul, intră in raza de 
acțiune a magicului, Constandin Pleșa din i'ăs- 
călierul reprezintă un caz de impostură in ra
port chiar cu modul de trăire a realului sub 
semnul unei asemenea categorii stilistice origi
nare. Avem a face, acum, cu împrejurarea mai 
puțin obișnuită cind diavolul ce sălăștuiește in 
ființa eroului deviază spectaculos de la cunoscu
ta sa linie comportamentală (împingerea victi
mei în hăul chinurilor distrugătoare), apucînd-o 
pe calea înșelătoriilor de aspect strict lucrativ. 
Performanța in materie de impostură a lui Con
standin Pleșa stă in abila și foarte eficienta 
parodiere a filonului de presupusă șacralitate 
pe care tradiția apocrif-religioasă îl conferă 
cinului preoțesc. Intră în joc o semnificativă 
sofistică în minulrea preceptelor, fapt ce pro
bează flagranta lor substituire. Semidoctismul 
ofensiv al eroului taie, așa zicînd, nodul gor
dian in afara oricărei inhibiții metafizice, fie, 
aceasta, circumscrisă chiar și celui mai rudi
mentar gîndirii mitice. Discuția dintre șarla
tanul preot și nevasta sa, discuție menită a 
pune la cale strategia fabuloasei afaceri cu 
„cartea sfintă“, relevă falsitatea silogismului 
in temeiul căruia „sacrul“ este uzurpat de im
postura demonică. La obiecția temătoare a fe
meii că nu e lucru curat să se facă uz de in
formațiile culese de ea trăgindu-i de limbă pe 
aceia care vor recurge la „harul" său tămă
duitor, Constantin Pleșa se sprijină, dezinvolt, 
pe „preceptul" următor :

„— Ai uitat lucrul de căpetenie, femeie. Pen
tru ce vor veni oamenii la mine ? Să scape 
prin rugăciune, de răul ce-i bintuie. Nu-i așa ?

— Așa este, dacă vor veni !
— Vor veni, ai să vezi, și încă mulți ! Dar 

de răul lor rugăciunea nu-i va scăpa, dacă ei nu 
cred. Trăbă să creadă. Și credința în puterea 
cărții și a rugăciunii se va vărsa în sufletul 
lor îndată ce vor auzi că eu știu cine sint ei 
și de ce pătimesc. Dacă eu sint un mincinos, 
pentru ei sint mincinos. Dacă vreai să mă nu
mești șarlatan, pentru ei sint, pentru vindeca
rea lor. Și Dumnezeu, care știe toate, știe că 
eu mă fac a cunoaște lucrurile din carte nu
mai pentru ca ei să creadă și să se mintuiască. 
Astfel, fără credință, rugăciune și slujbă nu 
folosesc la nimic. Așa mi-a spus călugărul".

Se înțelege, argumentația o convinge și pe 
preoteasa Nastasia, căci, și la ea, mai puter
nică decît teama săvîrșirii sacrilegiului este ne
potolita sete de a se îmbogăți. Astfel, notează 
povestitorul, „Popa își alese o cameră care era 
în văzul tuturora. Dar mai avea una, tăinuită 
în părete, după o culme mare, prin care intra 
Nastasia și-i șoptea. Nimeni nu o vedea pe 
unde intră".

Demonul creației își exercită însă presiunea 
cu atita putere incit prozatorul nu numai că 
evită complet capcana unei searbede predici 
eplcizate, ci, totodată, plonjează in cimpul sa
tirei enorme, memorabilă prin grotescul ei 
fantasmagoric. Episodul celei dintîi însemnate 
„minuni" a lui Constandin Pleșa nu ni se pare 
cu nimic mai prejos decît suita celebrelor în- 
timplări similare din Kir Ianulea, cind „vră
jitorul" Negoiță scoate de sub stăpinirea dia
volului atitea năbădăioase suflete de femeie. 
Beneficiarul nemaipomenitei dezindrăciri este 
un biet tinăr țăran strivit de ignoranța mis
tică :

„In casă încă nu se vedea bine să citești, și 
popa aprinse o luminare. Puse patrafirul pe 
capul tinărului îngenunchlat intre cel doi băr
bați și începu să citească cu putere. Și știa 
citi bine blăstemele marelui Vasilie. Din cind 
în cînd se auzeau suspine. Suspinau și fecio
rul, și oamenii cei necăjiți. Aceștia se și cu
tremurau de blăstemele cele grozave. Dar, ca 
prin minune, bolnavul nu mai strigă, se liniști 
și se muie ca o cîrpă. Poate după zbuciumul 
prea mare de pînă acum. Popa citea întins, 
cu tot mai multă înverșunare asupra diavolu
lui. Deodată, bolnavul sări cu putere mare în 
picioare, răsturnînd pe cei doi și răcnind în
furiat. în clipa asta ceva negru șl lungueț nă
văli prin fereastră, sparse ochiul și țișni a- 
fară.

Toți cei din casă rămaseră încremeniți. Și 
popa. Abia după citeva clipe își dădu seama 
că trebuie să fie mița, care se va fi strecurat 
aici la oscioarele de pui aruncate pe jos după 
ospățul de ieri ; lungindu-se pină noaptea pe
trecania, preoteasa nu mai măturase, căci sara 
nu se mătură. «Ptii 1 Bat-o puterea de miță 1- 

îl băgase în spărieți pe popa ! Dar, în clipa 
următoare, ii reveni gindul mîntuitor, dat de 
îngerul lui cel bun. Văzind cum se uită cu to
ții la geamul spart, îngroziți și acum, Con
standin Pleșa suspină șl zise :

— Dracul a ieșit, a fugit de puterea rugă
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virea ei în pătratul luminos al ușii tă- 
1wiate de roșul perdelelor il făcu pe blon

dul și exuberantul pictor să se oprească 
din pestrița relatare, să facă o reveren

ță grațios-ironică in ciuda staturii atletice.
Prozatorul cu fața posomorită privi peste oche

larii cu rame negre și salută, la rindu-i, fără să 
schițeze vreun zîmbet sec și rece, ca și cum ar 
fi vrut să spună : „Am salutat fiindcă a salutat 
altul înaintea mea". Nu catadicsi să scoată pă
lăria bizară, un fel de borsalină maron, cu o 
panglică groasă. împletită, pe care o cumpărase 
in -străinătate, după ce se tirguise cu vînzătorul 
ca un veritabil țăran și de care era extrem de 
mîndru.

Dramaturgul subțirel, cu obraz de copil, se 
opri din plimbarea nesfirșită pe care o executa 
în jurul mesei, cu mina în șold, spre iritarea 
pictorului blond și salută la rîndul său cu un 
surîs repede reprimat.

Ea rămase cîteva clipe în picioare, răspunse la 
saluturi cu o mișcare scurtă și mindră a capu
lui și se așeză la masă. Pe mine nu mă privi. 
Avea același obraz neted, de paloarea fildeșului, 
deasupra căruia lucea vălul unei tristeți sau al 
unei oboseli cumplite. Se îmbrăcase în alb. ca 
de obicei, iar pe bluza-i imaculată strălucea o 
minusculă broșă albastră.

Deschise o revistă ilustrată pe care o scosese 
dintr-o poșetă rotundă, începi nd s-o răsfoiască ca 
și cum ar fi fost singură în toată sufrageria. 
Afișa un calm și o indiferență totală, deși miș
carea imperceptibilă a degetelor tresărind în 
zvîcnituri nervoase îi trădau neliniștea și, poa
te, iritarea.

Pictorul privi spre geamurile Întunecate și 
costată cu voce tare :

„ — Dacă nu se oprește valsul ăsta de fluturi 
sechestrați de nori, pînă poimiine vom fi în- 
gropați in zăpadă și va trebui să ieșim în curte 
prin acoperiș. Ninge ca-n copilărie, micimane.

— Să ningă, moncher, fiindcă altă treabă nu 
are. Iarna îi dă cu ninsoarea, și noi cu scrisul. 
Nu ?“

.Dramaturgul se ridică precipitat, ca și cum 
și-ar fi adus aminte de un lucru extrem de im

ciunii și a sfintei cruci. Nu vă mai uitați după 
el. Pune',i-vă in genunche, să sfirșim rugăciu
nile". Pentru nelegiuitul popă, intirnplc.rea se 
dovedește... providențială ; deacuin înainte, pi
sica cea neagră constituie vehiculai pariind 
efectul palpabil prin care se soldează arden
tele ,,’eetiiri" consacrate încrineenatclor bles
teme atribuite „marelui Vasilie".

Ce întîmp’ă încă ci lucrurile nu merg coa
for i așteptărilor. Fiin.ă neștiutoare și neas
cultătoare, pisica r.i răspunde întotdeauna di'- 
bo’icai comon-;. „Astfel — notează povestito
rul, cuprins de veselie — ceeă ce-i reuși cu 
intiiul îndrăcit din intimplare, nu-i mai reuși 
dorit de trei-patru ori, deși acum aducea anu
me mița cea neagră în odaie și lăsa și fereas
tra puțin deschisă. Dacă nu striga sau gemea 
bolnavul, făcea, la un loc anume, părintele tă
răboi mare, bătînd cu cizmele în podele ; d .r 
ticăloasa miță se obișnuise cu zgomotul și nu
mai sărea prin fereastră". Farseor de înaltă 
clasă, dăruit cu un inepuizabil spirit inventiv, 
popa Constandin iese și acum din încurcătură. 
De data aceasta sintem în plină comedie bufă, 
scena fiind, in toate privințele, (replică, sub
text psihologic, mișcarea personajelor etc.) me
morabilă ; o autentică pagină de comedia dell’ 
arte :

— „Nastasia, am să-ți spun ceva.
— Spune, că te ascult, răspunse Nastasia, 

dereticînd prin casă.
— Uite ce este, prăpădita de mîță nu mal 

sare prin fereastră, și omul nu mai poate ve
dea pe dracul ieșind și nu se mai tămăduieș
te. Iar asta nu e bine. M-am gindit că in 
locul miței să slujească copilul nostru cel de 
trei anișori.

— Cum, omule ?
— Să închipuie el pe ghiavol. Și cînd oi tro

poti din cizme să dea buzna afară.
— Pe fereastră ? Ce ? Ți-ai pierdut mințile ?
— Ba defel. Nu va sări pe fereastră. M-am 

gindit așa — tu vei face o hăinuță neagră din- 
tr-o materie ușoară. Cind va veni un bolnav 
care are nevoie de afuriseniile marelui Va- 
sile, și-oi face sămn, tu vei îmbrăca copilul în 
haina cea neagră, ii vei căni fața cu funin
gine, și el va sta ascuns frumușel după o la
viță pe care o voi pune in loc potrivit, lingă 
ușa cea astupată de perdele. Cind voi începe 
a afurisi tare, și a tropoti din cizme, el va sări 
în patru labe de după laviță și va face țuști 
printre perdele". Ezitările preotesei Nastasia, 
evident, sint doar de circumstanță și ingenioa
sa șarlatanie începe îndată a da rezultate ex
celente, atit de excelente, incit cel doi soți 
se angajează într-o adevărată industrie de a 
„producere" a copiilor. (Și astfel, cind băieța
șul, ce începuse mai întii să facă pe duhul ne
curat, crescuse mărișor de nu mai încăpea in 
hăinuța cea neagră, veni altul la rînd, și după 
el altul, și iarăși altul. Așa că diavolii nu se 
mai isprăveau. Și Nastasia făcu de multe ori 
hăinuțe de șlaier, cînd cele vechi se rupeau și 
se vedea sub ele cămășuța albă"). Șarlatania 
atingea culmea enormității în momentul cînd 
cei doi mari ipochimeni bătrini fiind, recurg 
la serviciile nepoților, cum e și firesc, în mare 
număr și aceștia ; ceea ce îngăduie alegerea 
celor „mai deștepți și mai sprinteni". Mai 
aflăm, în fine, că „la bătrinețele sale. Popi 
Pleșa avu mult de furcă cu acești nepoți. Că 
nu-i mai cunoștea și nu mai știa căruia i-a 
dat banul de aramă, crelțarul știut, și ticăloșii 
mereu veneau de zece ori și scoteau plata de 
la bătrîn".

Precum in atitea alte cazuri și în Păscălierul 
ne întimplnă un pasaj final al cărui înțeles 
nu e atit de simplu cum s-ar părea. Interpre
tat oarecum în litera lui, textul vorbește de 
meritata pedeapsă primită de popa Pleșa pen
tru marea fărdelege săvîrșită, avertizindu-i, 
totodată, și pe aceia care ar cădea, even
tual, intr-o atare ispită. Nu este, însă, deloc 
greu de observat că avansînd asemenea consi
derații morale, povestitorul nu-și ascunde sen
timentul de amuzantă șiretenie. în definitiv, 
pe el l-a pasionat ideea de a da curs nemaipo
menitei povești despre năstrușnicul paracli
ser, o poveste inspirată de „cintecele vechi" 
ce-au perpetuat-o de-a lungul anilor, supra- 
dimensionînd-o, adică, plonjînd-o in fantastic : 
„A trăit pină de curind o bătrînă în sat, care 
a mărturisit mereu că popa Constandin înain
te de moarte cu trei zile s-a tîrît pină în gră
dină, a adunat găteje uscate, a făcut foc și a 
ars cartea cea groasă, foaie cu foaie. Mai măr
turisea că ea a văzut focul și că diavoli mulți 
se împleteau in flăcări, se zvîrcoleau și por
neau apoi săgeată în văzduh. Și mai spunea 
că, cu groaza in oase, s-a uitat la foc pină la 
sfirșit, și că la urmă, după ce n-a mai rămas 
decît șperla, s-a pornit o volbureală de vînt 
și a împrăștiat în văzduh rămășițele, iar barba 
albă a popii toată se cănise de șparlă".

Prin Paracliserul, alături de Caragiale și 
Creangă, în materie de bufonadă fantastică, 
Agârbiceanu se impune drept un maestru al 
genului.

Nicolae Ciobanu
P.S. După un mai vechi obicei, vrind a da 

impresia că realizează o nouă „premieră abso
lută", E. Simion deplînge, pasă-mi-te, absența 
comentariilor critice consacrate poeziei lui 
A. E. Baconsky (România literară nr. 30 a.c.). 
Atragem respectuos luarea-aminte a ilustrissi- 
mului exeget că lucrurile nu stau chiar așa ; 
nu mai departe, ne îngăduim a-i aminti și re
lativ amplul nostru excurs analitic, intitulat 
„A. E. Baconsky, resurecția elegiacului" (voi. 
însemne ale modernității, II, 1977, p. 128—169). 
Că pe E. S. nu l-ar interesa textul nostru, e 
treaba domniei-sale. Dar, s-o știm și noi.

portant, și dispăru întoreîndu-se după cîteva 
minute îmbrăcat in ținută de seară, cu gitul 
lui subțire strins de o cravată neagră cu buline 
albe. Avea vreo cinci-șase costume de bună 
calitate, pe care le căra cu el in fiecare iarnă 
in două geamantane imense. Nu înțelegeam de 
ce le trambalează pînă în creierul munților, de 
vreme ce umbla intr-o pereche de pantaloni de 
catifea și un pulover vechi și mult prea larg 
pentru trupu-i puțin. Chiar și cind făcea scurte 
plimbări pe terasa ce înconjura vila ieșea în 
această toaletă sumară. Pentru prima dată îl ve
deam îmbrăcat în costum.

Pictorul nu se putu abține și aruncă peste 
masă, cîntînd vorbele :

„ — Pun pariu pe un sac cu briliante verita
bile, contra unei poctoave de cal mort, că astă 
seară cineva merge la balul bobocilor și nouă 
nu ne spune nimic. Hai, micimane. să ne tragem 
la trei ace. să cumpărăm o sanie și patru cerbi 
cu coarne de bronz și să fugim naibii sus la 
schit".

Vorbi cu atita detașare îneît prozatorul, luat 
prin surprindere, reacționă cu seriozitate :

„ — Ce să facem, moncher, la schit ?
— Am auzit că Trifon dă un bal de adio. Se 

pensionează, își ia rămas bun de Ia stăpînul vă
zutelor și nevăzutelor și se lasă la vatră...

— He. he. he ! izbucni prozatorul in rîsul său 
inimitabil. Auzi domnule, că popa se lasă la 
vatră"...

Cind auzi numele lui Trifon, Doamna de 
zăpadă își ridică ochii din revistă privind spre 
masa noastră vădit contrariată. Pictorul sesiză 
reacția și zise :

— Stimată domniță, vreau să fac și eu o în
trebare, fiindcă mă străpunge curiozitatea ca 
un burghiu de argint. De ce ați vrut să-i rechi
ziționați camera recrutului ăsta timid ca un miel 
înainte de sacrificare ? Și dacă o vreți intr-ade
văr, am rugămintea să-l evacuați imediat 1 Mi-a 
promis că vi-o cedează. E băiat cu maniere, 
crescut la internatul Școlii de învățători din 
Arad. Așa-i normalistule ?

— Doamna de zăpadă închise revista cu un 
gest brusc, o împături vîrind-o în geantă și pă
răsi sufrageria fără să răspundă nimic.

Mircea Micu

girări r.r

0 istorie în imagini 
a literaturii române
contemporane

George Ivașcu și Titus Popovici poartă o «Eseu ie 
interesantă de vreme ce Zaharia Stancu ii ascuită 

cu discreție

„O lume de ciștigat" pentru „Princepele" 
Eugen Barbu

CENACLUL «NUMELE POETULUI»

ȘEDINȚA A VIII-A

Vineri, 15 iulie, a.c. sub conducerea poe
tului Cezar Ivănescu, circa o sută de 
auditori au participat la una din ședin
țele maraton ale acestui cenaclu original, 

care se afirmă consecvent ca o grupare atelier 
deschisă de poezie nouă.

Printre invitați remarcăm șl pe Aurel Dragoș 
Munteanu, redactorul revistei „Luceafărul- pentru 
literatură universală.

La lectură au. fost programați poeții : Cristina 
Suciu-Moscu, Delia Dună-Dăioni, George Stanca, 
Corina Toma, Petre Ivancu, Ion Machidon.

Cristina Suciu-Moscu, de profesiune arhitectă, 
colaborează din anul 1977 ia revista noastră cu 
desene, grafică, poezie. Citește un număr impresio
nant de poeme, printre care semnalăm : „Pagina". 
„Reflex", „Casa albă", „Oglinda" (1,2,3.) „Peleri
naj", „Crepuscul", „Nero", „Singurătatea e un cal 
de cursă lungă" etc.

Delia Dună Dăioni. studentă, a debutat în revista 
„Luceafărul" cu traduceri din poezia universală 
Prezintă mai multe poeme originale ca : „Vînăt de 
mare", „întorși urcă peștii", „Autorul", „Rostulre". 
„Pantomimă" etc.

George Stanca, arhitect, a publicat în revistă. 
Citește dintr-un volum în curs de apariție, o serie 
de poeme, înmănunchlate în cicluri ca „Doină de 
alinare", „Doină de mllitărie". Consemnăm poezi
ile : „Cerbi", „Cîntec 1/4", „Heruvlnă", „Mona Lisa 
de Gioconda blondă", „Sete", „Diamantină", „As- 

’tenie" etc.
Corina Toma, elevă, citește două poeme în 

proză : „Amintirile moșului meu" și „Cum tăceau 
țăranii"

Petre Ivancu are două cărți de poezie tipărite. 
Citește din volumul „Elegii pentru exilarea calului 
troian" în curs de apariție la o editură.

Ion Machidon este de profesiune pedagog și a 
fost premiat la unele concursuri de poezie. Prezin
tă cenaclului peste douăzeci de poeme.

Mai citește și Elisabeta Costin, la cererea sa, un 
ciclu de poeme, în afara programării, care nu sint 
supuse discuțiilor.

Conducătorul și animatorul cenaclului, poetul 
Cezar Ivănescu, invită participanțil să-și consem
neze părerile.

Din luările de cuvînt, numeroase șl substanțiale, 
cu multe elogii dar și rezerve, spicuim unele mai 
elevate, care au atras atenția plenului.

Criticul Nicolae Georgescu face apel la cei pre- 
zenți să emită considerații corecte, pentru că 
poemele supuse discuțiilor critice în această seară 
au fost bune în general. Poezia Crlstinei Moscu a 
impresionat prin echilibru șl expresie. „Singură
tatea e un cal de cursă lungă" este un poem foarte 
bun în care se autodefinește. Reține sensibilitatea 
metaforei : „trupul meu ca o artă"... Excelează 
prin limpezime de detaliu. Finalul volumului are 
teme de concentrație. Delia Dună are o poezie 
cu două concepte majore : rostuirea și rosmea.

Este un univers în naștere, cu o linie de 
demarcație a universului, a omului în univers și a 
lui însuși. Poezia ei te prinde ca apele adinei. 
Simți o lirică profundă. Dialectica dintre rostuire 
și rostire este un fenomen cosmic biologic. Prima 
„proză" a Corine! Toma este ca un exercițiu pen
tru vîrsta ei. O lucrare la nivel de limbaj, un 
discurs cu pasiune pentru cuvînt. A doua „proza" 
este un poem in proză. Este o amintire de la un 
seceriș. Reține printre altele expresia : „eu mer
geam desculța, secerînd iarba cu degetele-. George 
Stanca își revendică poezia din Nicnita Stănescu. 
Are o structură matematică, învelită în cuvinte. 
Este o poezie ocazională, de calambur. Compa- 
rîndu-1 cu poetul Dan David, este de părere că 
George Stanca încearcă să facă artă, din care sa 
nu excludă muzicalitatea, de aceea este excelent.

Petre Ivancu este un poet din noul val care își 
exprimă un crez poetic prin concept. In „Elegii 
pentru exilarea calului troian" revine la structura 
clasică a poeziei. Este convins că poate avea mari 
reușite în abordarea versului popular în care să 
facă joncțiunea cu transcendentul prin glumă. Ion 
Machidon se prezintă matur în gîndire, liric, 
profund. îl recomandă să fie mai atent la expri
marea limbii căci poezia este comunicare și trebuie 
prezentată ca o ieșire în afară. Trebuie să mai 
lucreze la ritm și să utilizeze expresii mai adecvate.

Corln Bianu declară sentențios că va comenta 
lapidar numai doi poeți, considerînd că volumele 
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de poezii a șase-șapte poeți lectorate într-o singu
ră ședință nu pot fi aprofundate decît superficial. 
Corina Toma este dotată, este savuroasă în „Cum 
tăceau țăranii". Are un fond optimist. „Amintirile 
moșului meu" este o pastișă de slab nivel artistic, 
care abundă în regionalisme. In orice caz, avînd în 
vedere vîrsta o vede ca o prozatoare de perspec
tivă. Petre Ivancu este talentat dar se lasă copleșit 
de o muzicalitate excesivă, care incomodează con
strucția poeziei. Din cauza lipsei de exigență apar 
expresii ca „am fost hoț de cai, am furat femei 
și vin", „ploaia plîngea", „tot trupul tău fecunda 
universul", „am devenit sicriu de închiriat", „dra
gostea lumii a devenit un sens giratoriu", etc. Ele 
nu au acoperire, nu sint emoționante. Poemele pre
zintă în general o grandilocvență muzicală în 
dauna fondului.

Gheorghe Bogorodea remarcă „poemul" în proză 
al Corinei Toma intitulat „Cum tăceau țăranii". 
George Stanca și Cristina Moscu sint poeți maturi 
cu unele rezerve menționate de antevorbitori. 
George Stanca se pare că este un unicat prin 
jocurile sale verbale. Are artă. Poemele Deliei 
Dună-Dăioni sînt impresionante. Are expresii deo
sebite. Ne fac părtași la facerea lumii. Are un 
limbaj mai puțin accesibil pentru cei neinițiați. 
Poemele lui Ion Machidon sînt mal puțin reușite.

Alexandru Horia ne spune că poezia Cristlnei 
Moscu pendulează între două-trei maniere. Se re
marcă momente grotești. Are elemente de butafo
rie. Prezintă o poezie de retroactivitate, centripe- 
tală, din sincopă în sincopă, după care urmează 
elemente mai puțin verosimile. Unde apare tensiu
nea interioară se anulează incertitudinile. George 
Stanca prezintă o bulversare a limbajului, cu o 
permanentă prospețime Este o artă poetică asu
mată. Poeziile de dragoste sînt duios alchimiza'te.

Poetul Cecaz Ivănescu intervine : „poezia lui 
George Stanca să nu fie confundată cu o poezie 
neconvingătoare". Petre Ivancu este inegal. Are un 
ton revendicativ și o brutalitate metaforică. Ion 
Machidon are o poezie de un tragism impresionant, 
dar cu unele defecte de construcție și folosire a 
limbajului.

Tatiana Rădulescu încearcă să ne convingă că 
poeta Cristina Moscu folosește o imagistică de 
factură Blaga. Poetică de stilizare, uzînd de lexic 
și sintagme, avînd unele afinități cu poetul ar
delean. Scriitură hieratică Eliminînd influența lui 
Blaga ar putea realiza o poezie de meditație supe
rioară ca în „Nerc." sau în „singurătatea e un cal 
de cursă lungă". Are multe juxtapuneri. „Eu sînt 
o singurătate pașnică" este o metaforă care o 
poate caracteriza. Poezia Deliei Dună este eliptică, 
ermetică. Simbolurile o ajută să facă pregnante 
finalele. Este o poezie sentențioasă, pateWcă, de un 
vitalism exacerbat. Există uneori o subliniere a 
detaliilor. Spre sfîrșitul lecturii se remarcă o oare
care profunzime. George Stanca prezintă o poezie 
de sinteză cu predilecție spre comic. Ies în relief 
elemente de grațios și nu de derizoriu. Se axează 
pe o gamă de valori estetice, dar are și unele 
stereotipii în realizarea verbală. Corina Toma în 
prima proză explorează forme ale stereotipului de 
atitudine. Are imagini reale. A doua proză este 
mai realizată ca sobrietate cu elemente rituale. 
Petre Ivancu ne propune o vi2iune romantică în
temeiată pe parabolă, dar uneori alunecă spre 
eseu. E grav, somptuos cu elemente din patosul 
lui Macedonski. Ion Machidon are multe versuri 
cu nostalgia pâmîntulul natal. Are o anumită 
damnare. Prezintă afinități cu loan Alexandru. 
Trăiește în resursele patosului ca mod de expri
mare. Are o pronunțată degajare în poezie față 
de prejudecăți.

Cristian Moraru îl consideră pe Petre Ivancu un 
nedreptățit El are o poezie de înaltă ținută. Reto
rica clasică este bine servită de sintagme frapante 
ale poeziei modeme. Cristina Moscu are obsesia 
unor simboluri tratate ca „Olinga", dar șj a arhi
tecturalului. A nu se confunda profesia cu actul 
poetic propriu-zis. Poezia el, în general, este o 
parabolă a genezei cosmice. Della Dună șochează 
prin scriitura ei. Trebuie să se emancipeze și să 
ignore tutela lui Tiberiu Dăinoi ca lectură nu ca 
text propriu-zis. Ion Machidon este un tragic 
existențial. Facilitatea textului este acoperită de 
sensibilitate. La George Stanca s-a verificat în dis
cuții succesul pe care l-ar avea dacă ar aborda 
stitlul popular.

Deși mal erau unii participanți, dornici să ia 
cuvîntul, ședința se încheie prin intervenția poetu
lui Cezar Ivănescu. Conducătorul cenaclului relevă 
că serile de poezie au devenit maraton, datorită 
afluenței poeților

Hero

Odă

Toate bune și frumoase 
intr-un gind și intr-o faptă 
patria de conștiință și ființă 
este aptă

nici o plecăciune firii 
nici o regulă mai simplă 
totu-n trei culori se-ntimplă 
trei avem și trei iubim

prin prezența ra de spirit 
prin partidul ei sublim 
pa'ria pe noi ne es*e 
pentru patrie să fim.

Ion Nicolescu

Reperul permanent 
al creației

Urmare din pag. I
Cum sint reflectate în cărțile noastre aceste 

Însemne fundamentale ale epocii contemporane, 
cum au răspuns scriitorii români la imoerati- 
vele făuririi unei societăți multilateral dezvol
tate și mai ales cum și-au legitimat comuni
unea de destin cu poporul, cit de vibrantă le-a 
fost adeziunea la comandamentul eticii și echi
tății socialiste, la făurirea omului nou și la 
instaurarea unui climat de demnitate umană, 
la toate acestea găsim răspunsul in scrisoarea 
adresată de scriitorii participanți la Adunarea 
omagilă consacrată sărbătoririi a 75 de ani de 
la crearea „Societății Scriitorilor Români" unde 
se arată, emoționant că astăzi „cărțile noastre 
poartă mai viu și mai puternic amprenta timpu
lui eroic po care-1 trăim, a enbiziasmu'ui și 
căutărilor creatoare, a afirmării cons'iinței re
voluționare și patriotice, a demnității și ade
vărului, a contopirii ardente și in profunzime 
cu interesele majore ale națiunii in năzuințele 
el celo mai fierbinți". Or, „amprenta timnului 
eroic pe care il trăim" nu este altceva decit 
amnrenta actualității, a reperului ei permanent 
fără de care nici nu ar putea fi conceout actul 
de creație, cartea de literatură, de poezie, de 
proză, de teatru și de critică. Și. de asemenea, 
„amprenta entuziasmului, a căutărilor creatoa
re, a afirmării conștiinței revoluționare și pa
triotice, a demnității si adevărului", nu consti
tuie, oare, tot o imagine a actualității care la 
rîndu-i a marcat tot ce constituie valoare De- 
renă in care sint contopite și ordonate tradițiile, 
permanențele, patosul revoluționar, romantica 
aspirațiilor de viitor pe care atit de simolu și 
de convingător, in sensul demnității cuvintului, 
le numim: comun'am! Că toate acestea consti
tuie „însemnele f ndamentale ale eoocii con- 
temoorane, pe crept cuvint numită epoca 
Ceausescu" — așa cum se afirmă in scrisoarea 
amintită și că .aceste insemne „impulsionează 
dezvoltarea neîntreruptă a literaturii naționale", 
este indiscutabil.

Așadar, inscriindu-ne sub strălucirea călăuzi
toare a acestor „insemne fundamentale", scriito
rii români își afirmă atașamentul statornic față 
de permanențele construcției socialiste. Noi știm, 
cum bine spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Mesajul adresat Uniunii Scriitorilor cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani de la crearea „So
cietății Scriitorilor Români" că „pentru un crea
tor de artă nu noate fi ideal mai înalt decît 
sluiirea poporului, păstrarea și dezvoltarea prin 
artă, a specificului național al culturii noastre, 
perpetuat prin dăruire» a numeroase generații 
do creatori caro .s-au identificat plenar cn Isto
ria și viafa ponorului, cu sniritvl său." Sub 
această perspectivă a identificării Dlenare cu 
„istoria și viata ponorului, cu spiritul său" vom 
depune și mai mari eforturi pentru ca în fie
care pagină a cărților noastre viitoare să pulse
ze. energică și neistovită, plină de patos re
voluționar, in respectul valorilor modelatoare 
de conștiință actualitatea, ca reper permanent 
al creației, căutind să surprindem in fibra ei 
intimă vibrația adevărului vieții. In acest 
sens, îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este plin de lumină și dătător de lumină : 
„Acționind pentru o literatură și artă pătrunse 
de un înalt spirit patriotic și revoluționar, de 
nobile idealuri ale umanismului socialist care 
să cultive in conștiința oamenilor, a tineretu
lui. sentimentele nobile ale dragostei față de 
țară, de partid, de popor — scriitorii, creatorii 
de artă se vor dovedi la înălțimea marilor ce
rințe ale ridicării patriei pe noi calmi de civili
zație și progres, aspirațiilor și pasiunii revo
luționare cu care întreaga națiune acționează, 
sub conducerea gloriosului nostru partid comu
nist, pentru înaintarea României pe calea so
cialismului, a înfăptuirii visului de aur al 
omenirii —comunismul!"

Este un imperativ în fața căruia ne ridicăm 
fruntea și mai sus spre cerul însorit al patriei I

I

O imagine 
despre poezie 

Urmare din pag. I
rion" de pildă, pentru poeții mai tineri se 
caută cu insistență argumente care să-i ateste 
ca „val" singular și reprezentativ. Problema 
este în ultimă instanță artificială ; ceea ce ră- 
mîne esențial nu este succesiunea generațiilor, 
interferențele activează oricum, intr-un fel 
sau altul, ca preluare sau contestație.

Oricit i s-ar putea obiecta — și se obiectează 
întotdeauna cind apare orice antologie — din 
punct de vedere metodologic sau ca opțiune 
estetică, încercarea lui George Alboiu dă o 
imagine panoramică asupra unui fenomen com
plex si incitant. Ea demonstrează că mulți 
poeți tineri, avînd cultură, talent și modele, 
scriu o poezie de -reală calitate, diferențiată 
după . temperament, sensibilitate și exneriență. 
Există in această imagine, meditația existen
țială (Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu. Marin 
Șorescu la prima virstă poetică), fantazarea 
intelectuală de factură livrescă, uneori senină, 
alteori sumbră, reverie și coșmar (Horia Zi- 
lieru, Cezar Baltag, Cheorghe Tomozei, Emil 
Brumarul. Există, in peisajul cartografiat aerian 
in această antologie, poezia nostalgică, lirica 
de confesiune (Constanța Buzea, Ileana Mălăn- 
cioiu) poezia naturii ca stare (Grigore Hagiu, 
Petre Stoica) caligrafia delicată, peisajul ir.te- 
lectualizat (Grigore Arbore). Mai există o poe
zie de elogiu sau de nostalgică elegie a univer
sului țărănesc (Ioan Alexandru, Ion Gheorghe, 
Nicolae Dragoș), poezia politică și patriotică 
(Adrian Păunescu), poezia ironistă și Iudicâ 
(Leonid Dimov, Mircea Micu), fantezia nepro
blematică (Șerban Foarță), jocul cu sonoritățile 
cuvintului, poezia ca reflecție despre poezie. 
Există fior tragic, emoție, discurs, spectacol, 
interiorizare și simulare, ireverență și patos, 
evocare și mistificare ludică, vitalitate și opti
mism, artificiu și naturalețe.

Nu se poate spune că fiecare poet figurează 
cu ceea ce il reprezintă tnai bine, dar nici un 
poet nu poate fi reprezentat în trei-patru poe
me. In mod paradoxal insă, selecția, chiar astfel 
realizată, restituie la nivel de ansamblu diversi
tatea poeziei românești contemporane. Se pro
duce, la același nivel, o anumită egalizare valo
rică, dar care totuși nu falsifică adevărul că 
există multă poezie bună și foarte bună, iar 
rolul unei antologii nu este atit acela de a con
strui sau reproduce ierarhii, cit de a reuni și 
reține valori literare și de a da, prin aceasta, 
o imagine despre ele.



Tehnica alertei
sau iluzoriul drob de sare ™
rebuie spus 
ria culturii 
terpretarea 
H.H. Stahl 

metrul ei, menită să 
strucție „teoretică" 
din aproape in aproape, o filiație o lignee, por
nind de la o „opinie publică", folclorică și xeno
fobă. purtată de gena „ruralismulii" prin „școala 
ardeleană", curentul „tracizint", „pașop
tiști" etc. etc. etc., pină la Biata. Cine ar în
drăzni (căci, fără îndoia'ă, de o indrăznea'ă ar 
fi vorba) să pună evoluția cultirli franceze pa 
seama unor „împrejurări de luiâă, de rivalitate 
și concurență", de felul celor cire (după Stahl) 
dirijează istoria culturii romaniști, pornind de 
la imprecațiile lui Villon împotriva celor „ce vor 
răul regatului Franței", trecind irin Voltaire Bau 
Peguy și ajungind la Eluard saa Aragon 7

Dar cine ar indrăzni (și nu h exegeze ae uz 
academic, ci în asemenea lucrări colportoare de 
poncife de larg consum) să vorbească francezilor 
despre Villon și Voltaire, pe care nu îl citez în- 
timplător (sau rușilor despre Tolstoi și Gogol, 
pe care de asemenea nu ii citez întîmplător), așa 
cum ni se vorbește nouă (și ru prima dată, și 
nu neapărat în lucrarea lui H.H. Stahl, unde se 
preia fără înțelegere și într-un cu totul alt con
text o formulă) despre Eminescu, urmărit în 
moarte, cu o ură oarbă șl încăpățînată, pentru 
„imprecațiile lui de o rară violență" (e adevărat, 
dar nu mai violente decît ale lui Villon n.m.) 
deplingînd „moartea folclorului" (sic 1) sub im
pactul „modernității" (alt eufemism) și de la a 
căror rostire s-au împlinit o sută de ani, la 17 
Iunie 7

Tehnica alertei este aplicați cu sistemă. „H> 
domeniul vieții culturale a românilor, ne învață 
H.H. Stahl, este tradițională analizarea citorva 
teme clasice precum «doina», «miorița», «dorul», 
«frunza verde» în jurul cărora se construiesc tot 
felul de comentarii de către tsți cei care au pri
lejul de a-și spune părerea despre «specincul 
național» al românilor, incepînd de la elevii de 
liceu pină la academicienii cei mai notorii, U 
adevărată psihoză copleșește astfel gindirea tu
turora, centrată pe citeva idei fixe pe care cu 
părere de rău constatăm că le vor avea in vedere 
și filozofii de care ne ocupăm acum, Blaga Și 
Eliade..." (pp. 14—15).

Cum adică 7 Să fie 
asemenea teme, strict 
rile, mai bogată decît 
„saudade" 7 Mai bogată decît cea rusească des
pre „bîline" și „bogatiri" 7 Să-i fi scăpat lui 
H.H. Stahl întreaga literatură germană, spa
niolă, italiană, ungurească, bulgărească etc. etc., 
care discută amplu „teme clasice" de acest tel 7 
Cu ce ar putea fi mai rea în intenție „literatura 
Mioriței" „literatura Meșterului Manole" sau 
numai cea despre „frunza verde" 7 Voi mărturisi 
că situația nu mă sperie și nu îmi dă nici un fel 
de complexe.

Nu cunosc elevii de liceu la care se reiera 
H.H. Stahl, dar printre academicienii care s-au 
ocupat de asemenea „teme clasice" știu că se 
numără Călinescu, Vianu și, mai de curind, Ion 
Coteanu. Nu ar fi o dovadă de curată barbarie 
să privim preocupările lor drept rod al unei gln- 
diri „copleșită de o adevărată psihoză, centrată 
pe citeva idei fixe" 7 Și nu ar fi o dovadă de 
egală sărăcie intelectuală (și nu numai) să cre
dem că, schimbind punctul de vedere, datorită 
lor s-ar putea 
H.H. Stahi 7

La noi, ca și 
menul cultural 
culturii. Mă supără omniprezența, in sine paro
dică, a motivului brâncușian al „sărutului" pe 
un ambalaj de biscuiți sau, pirogravat, pe o 
„farfurie" de lemn. Cred că tot atît de departe 
de perimetrul culturii este și transpunerea nu, 
chiar dacă este vorba de o transpunere în piatră, 
pe fațada unui hotel, de altfel remarcabil sub 
raport arhitectonic. Nu cred că fenomenul se 
datorează vreunei „obsesii" sau (măcar) vreunei 

S „psihoze Brâncuși" și, în nici un caz, n-aș cere, 
* pe acest temei, dări manea, „porții sărutului". Mă 

supără în egală măsură „dramatizarea" schițelor 
lui Caragiale sau a (pină și a) corespondenței 
lui. (Altfel spus, acest născut om de teatru și 
împătimit de alchimia verbului nu înțelegea 
cind trebuie acesta citit acasă și dnd rostit pe 
scenă 7) Atunci cînd Ion Barbu se încrincena 
împotriva „carierei" cuvintului „dor", el nu cre
dea că ea se datorează unor „idei fixe", unei 
„psihoze", de felul celei detectate în cultura 
românească de H.H. Stahl, ci îl lega, firesc, de 
„mobilele pirogravate Brumarescu", de „socie
tățile de bluze românești Furnica", de o „epocă 
dulceagă, ridiculă". Toate acestea țin de o altă 
clasă de fenomene, cum bine Înțelege și 
H.H. Stahl atunci cind, în același volum (pp. 321 
și urm.), uitînd de „psihoză" șl „idei fixe", vor
bește omenește despre asemenea lucruri ca 
despre o „lipsă de bun gust", despre o „moaa- 
„înfiorător de urită", despre „mahala" etc. : cu 
alte cuvinte ca despre „kitsch", definit excelent 
de Larousse drept „un «prost-gust» care incintă 
pe unii și desgustă pe alții". Căci sîntem într-un 
domeniu în care „bun" și „rău", „urit" șl „fru
mos" primesc întreaga lor încărcătură de sens în 
cea mai subiectivă interpretare a ei. Dar de aici 
pină la „gindirea copleșită de psihoză și centrată 
pe idei fixe" este un drum. Pe care H.H. Stahi 
11 parcurge însă cu dezinvoltură.

După autor, legat direct de curentele „ruralis- 
te“, „reacționare" și „naționaliste", „s-a născut, 
astfel (pe urmele lui Eminescu n.m.), un vast 
curent folcloristic, de cele mai multe ori de cea 
mai proastă calitate..." ale cărui ecouri „din pă
cate... mai dăinuie incă, fiind astfel necesar să 
se ducă împotriva lui o luptă in continuare...". 
Sîntem din nou în plină stare de alertă. Aici (la 
p. 28) ea este îndreptată împotriva a ceea ce 
H.H. Stahi „numește a fi" „folclorul patriotic".

Printr-o translație care nu este deloc involun
tară, H.H. Stahi dă kitsch-ului un statut ideo
logic. Căci ceea ce numește autorul a fi „folclorul 
patriotic" este, in fapt o formă suburbană a fol
clorului corupt și mentalitatea subculturală (an
ticulturală în efecte) care o patronează. In nota 
cărții, confuză și nesistematică, acest „folclor 
patriotic" ar ține de o „concepție romantică" 
opusă uneia „științifice", termeni manipulați cu 
absolută libertate, peiorativ-unul șl laudativ- 
celălalt, în funcție de prejudecăți ignare, de idio
sincrasii de grup șl, adesea, chiar de intilnirile 
din viața de fiecare zi a lui H.H. Stahi, plăcute 
sau neplăcute, cu virtualii reprezentanți ai celor 
două „concepții".

Revelatoare pentru 
mînuind acest întreg 
siunile. Nu sint luați 
și nici „romantic", A. 
rovei, Hașdeu, Herseni, Papahagi, Vuia, ca să 
iau niște nume cu totul la intimplare, și deși 
„ecourile" care trebuie combătute „mal dăinuie 
și astăzi" nu sînt măcar amintiți, in bine sau 
rău, și din nou citind la intimplare, O. Buhociu, 
A. Fochi sau M. Pop. Dar ce valabilitate poate 
avea o încercare de a detecta atitudini funda
mentale față de fenomenul folcloric 
care nu ține seama de aceste nume 7

încă mai revelatoare este motivația 
epitetului de „științific" celor care în 
zația Iui H.H. Stahi s-ar părea că îl merită. Ast
fel O. Densusianu deși a dat „prea mare și exce
sivă însemnătate textelor folclorice" (vină pe 
care același H.H. Stahi o consideră capitală la 
„folcloriștii patrioți") este salvat și devine „ști
ințific" mai ales pentru că a făcut o critică aspră 
„cu certe intenții antisemănătoriste (cu toate 
sensurile pe care le capătă termenul în contextul 
construit de H.H. Stahi, n.m.), mergind pină la 
afirmarea că folclorul nostru este sărac in mij
loace de expresie, descrierea naturii fiind astfel 
inexistentă, din «insuficiența talentului» poetului 
popular ; ceea ce face ca poezia populară să fie 
o poezie redusă ca orizont, săracă prin mijloa
cele de redare și care n-a atins înălțimi de 
superioară", astfel că „greșiți sint cei care 
înălțat psalmi de slavă 
rerea lui Densușianu 
H. H. Stahi.

Intenția este șl mai 
serva că printre 
menționat D. Drăghicescu, „sociolog spiritualist 
și subiectivist", „care recurge la autoanaliză 
pentru a descifra misterele sociale", care crede 
că „Zalmoxis și psihologia lui (sic !) „continuă 
a dăinui în ortodoxismul românesc" (pp. 59—60). 
Dacă luăm in seamă faptul că, în viziunea Iul 
H.H. Stahi, toate acestea sînt păcate capitale 
(tratate ca atare la Blaga), rămîne să înțelegem

cu toată hofirirea că isto- 
românești ru îngăduie in- 
abuzivă pe care o dă 

unor fenonene din peri- 
sprljine încropită sa con- 

și să stabilescă o legătură

literatura româneasca pe 
cantitativ privind lucru- 

cea portugheză despre

naște „psihoza" care îl sperie pe

aiurea (ca oriunde aiurea), leno- 
are reflexe în afara perimetrului

ceea ce urmărește autorul 
arsenal sînt, desigur, omi- 
în discuție, nici „științific" 
Bîrseanu, Capidan, A. Go-

romanesc

acordării 
improvi-

nemeritată** (p. 51). 
devine insinuarea

artă 
i-au 
Pă- 
lul

evidentă, 
„cercetătorii

dacă vom 
științifici**

ob- 
este

că Drăghicescu are o „atitudine științifică*’ nu
mai datorită concluziilor la care ajunge, con
cluzii „din cele mai banale**, la care „s-ar li 
putut ajunge fără atita teorie pretențioasă** (p. 59) 
și din care ni se citează că românii sint niște 
„neisprăviți geografic cit și istoric1*, că ei și-au 
modificat „fizionomia... pînă la a semăna... cu a 
slavilor11. E adevărat că „explicarea acestui pro
ces e dată in chip naiv, prin imaginea unui copil 
care ar fi rămas orfan și ar fi fost adoptat do 
slavi și bulgari, de la care ar fi împrumutat su
fletul** (p. 60). Asemenea insanități ne sînt ser
vite, amintesc, în capitolul intitulat 
științifică a folclorului11. - • ••• 
Drăghicescu, dar selecția 
ale lui H.H. Stahl.

Puse cu furca, întîlnim 
lung din Pârvan, niște opinii discutabile despre 
„Academia Română și îndrumarea cercetărilor 
folclorice" sau expresia sincerei uimiri a lui 
H.H. Stahl in fața descoperirii (vizibil intimplă- 
toare) a unei lucrări de Petre Cancel, proclamat 
pe acest temei, precursor al „monografiilor so
ciologice" și al „sociologiei națiunii", ceea ce nu 
este deloc adevărat. Adevărul este că „școala" 
lui Guști se plasează și ea într-o continuitate de 
preocupări ale culturii românești. Cancel, ling
vist cu orizont larg și de foarte solidă formație, 
pe nedrept uitat de cercetarea noastră lingvistică 
și Istorică, este elev al lui Hașdeu și mă întris
tează că H.H. Stahl nu vede linia continuităților 
normale, linia valorilor autentice pe care timpul 
care trece, devenit istorie, le așează firesc una 
lîngă alta, în perspectiva nedeformată a culturii 
românești. Să fie lichidarea în folos propriu a 
„polemicii" sale cu Blaga, devenită răfuială, un 
lucru atît de important pentru H.H. Stahl incit 
să merite acest uriaș, penibil și inutil efort de 
trucare a el ? S-ar părea că da.

Căci în spatele tuturor acestor arbitrare aso
cieri, care ar îngrozi pină și un contabil, favo
rizate de succesivele alerte false, este vădită in
tenția de a pregăti o ofensivă cît mai „științifică" 
împotriva lui Blaga. Prin aduceri succesive la 
numitori comuni cu totul Inventați, „cancepției 
științifice despre folclor", una și indivizibilă, re
prezentată în realitate de o echipă șubredă, ete
rogenă, adunată la intimplare și grabă, i se 
opune un simulacru de adversar, „folclorul pa
triotic", reprezentat de M. Vulpescu, C.B. Buri- 
leanu, C.I. Flințiu, „folcloriști improvizați", de 
„stil deplorabil", asimilați cu „guriștii" și „rap
sozii" din „ultima vreme" de la „Radio și TV“ 
(p. 30).»)

Prin ce s-ar putea caracteriza „rapsozii- și 
„guriștii" care se opun „concepției științifice" 7 
Prin ce anume reprezintă ei o entitate sau cel 
puțin o clasă, care să poată fi tratată ca atare 7 
Din ironia (facilă de altminteri) care persecuta 
fiecare declarație a lor, s-ar părea că (in opo
ziție cu ceea ce H.H. Stahl, confundind obiecti
vitatea cu lipsa de aderență, presupune a fi ati
tudinea omului de știință), printr-o dragoste 
naivă pentru obiectul pasiunii lor, prin credința 
că folclorul românesc e bogat și frumos, că el 
exprimă sufletul românesc etc., adică prin lu
cruri care, în expresie superioară nu țin neapă
rat de zona descalificantă în care vrea H.H. 
Stahl să plaseze întreaga poveste. Nu iubeau 
Hașdeu sau Buhociu, Papahagi sau Gorovei, Pop 
sau Capidan folclorul ? Nu credeau ei că el este 
bogat și frumos ? Nu e mai puțin adevărat, sub- 
textul întreprinderii duce spre insinuare că 
asemenea credințe sînt in sine deșarte și con
damnabile, Imputabile în orice caz, „psihozei 
care copleșește gindirea" șl „ideilor fixe".

Printr-o procedură care este a oricărei forme 
de intoleranță (și pozitivismul de la care se 
reclamă H.H. Stahl nu este o formă 
ranță) și care a fost dusă pînă spre capat de 
dogmatismul anilor ’50, linia valorii se confundă 
astfel cu linia sinuoasă a alegerilor selective. 
Pentru H.H. Stahl nu există, prin urmare, o so
lidă preocupare pentru „folclor", văzut din punct 
de vedere istoric, întemeiată pe știința și gindi
rea timpului (influențată cît se poate de firesc 
de „curente" șt chiar <Je simple, „mode"),

„Cercetarea
Opiniile sint ale lui 

și accentul, din nou,
tot alei un citat mai

de tole-

*) Cei nominalizați sînt oameni pe cate
H. H. Stahl i-a ironizat prin scrierile sale de ti
nerețe, el prof ițind astfel de generozitatea edi
turii Minerva pentru a-șl lichida și vindictele 
minore (este pus, de pildă, la punct un fotograf 
Berman care vindea fotografii ce nu-i apar
țineau de drept). Din acest motiv (probabil) li se 
adaugă și C. T. Niculescu-Varone, deși el „s-a 
arătat capabil și de muncă meticuloasă precum 
o dovedesc" două lucrări „care, la vremea lor, au 
fost utilizabile cu folos", (p. 37) și adaug eu, una 
dintre ele premiată de Academie. Nu pot să 
nu-i aduc la cunoștință lui H.H. Stahl că între 
timp, Varone a publicat Dicționarul jocurilor 
populare românești, București, 1979, apreciat de
I. C. Chițimia ca o „operă de unicat științific" 
cuprinzînd 5 332 jocuri, inedite și extrase din 
„tot ce s-a tipărit in materie de coregrafie de 
la... Dimitrie Cantemir pină în prezent" care 
este utilizabil șl astăzi cu folos. Vreau să-i atrag 
atenția, deasemenea, că dicționarul lui Varone 
este in domeniul său, neîndoielnic, una din 
acele „lucrări pregătitoare" a căror „lipsă o de- 
plînge". Desigur, împrejurarea vorbește din nou 
și despre slaba acoperire bibliografică a de
mersului lui H.H. Stahl. Dar, în altă ordine de 
idei, aș vrea să se știe că, după ce n-a găsit o 
editură care să prăpădească bani și hîrtle pen
tru o asemenea lucrare (de numai 210 pagini, a 
lui H.H. Stahl avînd 340), Niculescu-Varone a 
tipărit-o din economiile lui de pensionar la edi
tura „Litera". Aș vrea, desigur, ca această obser
vație întîmplătoare să nu fie luată drept o ade
ziune la sentimentalismul „folclorului patriotic". 
Lucrarea lui Varone este o lucrare de cea mai 
bună ținută științifică.

trece de la Cantemir la „Ardeleni", la Hașdeu, 
lorga, Pârvan etc., cu reflexe șl contaminări 
colaterale (la Cancel, de pildă), cu puncte de 
convergență sau divergență, majore sau minore, 
(în raport de o optică literară, artistică, sociolo
gică etc.), o „tradiție difuză" în „permanența 
structurală" a culturii românești, ci o „psihoză" 
„naționalistă" și ridicolă, „idei fixe" și simpla 
caraghioslîcuri, venind din folclor și veșnicie (pe 
de o parte) și H.H. Stahi, anchetele sociologice, 
o concepție științifică (exprimată prin el) și 
mîntuirea noastră a tuturor (pe de altă parte).

Operația de ciopîrțire a întregului care este 
cultura românească (revendicind dreptul de a fl 
judecată în întregul ei, ca orice altă cultură na
țională), cu scopul de a plasa într-un loc de
venit astfel disponibil „adevăruri" de conjunc
tură, nu a ajuns decit foarte rar la forme atît de 
evident aberante. Căci pentru a-1 aduce pe 
Blaga la locul execuției, pentru a-1 integra con
strucției sale „teoretic" și a trage de aici toate 
consecințele profitabile, H.H. Stahi, declanșind 
sistemul de alarmă, mal stabilește incă o cate
gorie inexistentă. După el, ceea ce caracterizează 
„folclorul patriotic" este, in primul rînd, cre
dința, în evidentă legătură cu „ruralismul" și cu 
folclorul „xenofob", că „aparținind fenome
nului", „trăind la sat", lntegrîndu-te lui, poțf 
să-l cunoști (eventual mai bine). „Nu numai 
folcloriștii lăutari au această pretenție, ci și per
sonalități foarte grave... Astfel revendică drep
tul de a vorbi despre poporul român pentru fap
tul că au copilărit la sat, savanți precum Du
mitru Drăghicescu, Simlon Mehedinți și mulți 
alții. Ne vom preocupa insă în special de Blaga, 
pentru că și el teoretizează această absurdă 
metodă a documentării prin trăirea copilăriei la 
sat" (p. 30). Cum știe oricine, Blaga însă nu „re
vendică" un „drept" și nici nu „teoretizează" o 
„metodă de documentare", fie și „absurdă". Dar 
ce importanță are acest lucru 7 Important pare 
să fie că s-a născut o „categorie" a celor ce 
„revendică -dreptul-de-a-cunoaște-satul-prin-co- 

pilăria-trăită-la-țară“ (în treacăt fie zis tot atît 
de relevantă în plan științific cit o posibilă „ca
tegorie" a „pletoșilor", „bruneților") și că dato
rită ei Blaga este, in sfirșit, plasat la locul lui, 
alăturat „guriștilor" și „lăutarilor", cu tot ce se 
poate înțelgere de aici în cadrul construcției lui 
H.H. Stahi.

Și preocuparea devine obsesivă. Se vorbește 
despre „absurda metodă", luată de fiecare dată 
în superioară derîdere ca de un păcat fără ier
tare. S-ar părea că o copilărie petrecută in sat 
este o piedică de netrecut pentru cunoașterea 
„științifică" a folclorului, ca să nu mai vorbim 
despre „sufletul românesc". Această nouă re
ducere la un numitor comun Imposibil, menită 
să încoroneze (în mod logic) construcția „teore
tică" propusă de H.H. Stahi, face definitiv din 
Blaga și (teoretic cel puțin) din toți românii 
(inclusiv din H.H. Stahi), ca „participant la fe
nomen", ființe lipsite funciar, congenital de 
orice posibilitate de a înțelege folclorul româ
nesc, echivalat cu „specificul lor național".

Unica noastră salvare fiind „metoda științi
fică" de cunoaștere, singura, care este metoda 
lui H.H. Stahi, vine prilejul să ne întrebăm în 
ce const? °a. Spre surprinderea mea, cartea nu 
recomandă, în acest sens, nimic prea limpede. 
Din fericire, în „Amintiri și gînduri" avem o 
trimitere mai clară. „Meseria anchetatorului 
singuratic, spune acolo H.H. Stahi, are în ea 
ceva cameleonic... Simulezi deci că te simți 
bine oricare ar fi mediul în care intri... Te 
porți ca la largul tău în casa vreunui boernaș 
de provincie, ca și în cocioabe sau în șatrele 
țiganilor. Simpatizezi cu maghiarii, cu sașii, cu 
evreii, bulgarii, sîrbii și tătarii. Te duci pe Ia 
toate bisericile, închinindu-te de la dreapta la 
stingă în cele ordodoxe și invers in cele cato
lice, te descalți în moschei și-ți acoperi capul 
in sinagogi... Meseria te învață să nu fii nici
odată tu însuți, ci doar un «personaj» fără 
«personalitate» care simulează deplina înțele
gere a orice, fără a lua parte în numele tău 
la nimic..." (pp. 231—232).

Nu poate încăpea îndoială că felul în care 
privea Blaga problema este un fel de a vedea 
lucrurile cu totul deosebit. întrebarea este insă 
dacă nu cumva metoda care i se opune nu duce 
la rezultate mal bune 7 Că întotdeauna cînd e 
vorba de teoretizări savante de miză unică, 
și de data aceasta ironiile le face soarta însăși. 
Astfel, H.H. Stahi, constatind (într-un context 
foarte doct) că „sint zicale pe care nimeni nu 
ni le poate explica" trece în rîndul lor pe „opt 
și cu - biinzii nouă". Toțuși, adaogă,- - plia 
de un robust optimista „raționalist", „nu ne 

' puletn împiedica de n crede că și dteste for» 
muie au fost cîndva inteligibile și (cu apel la 
un sobru patetism) mereu sperăm că cineva ni 
le va putea dezlega" (p. 261). A fost să fie ca 
eu să răspund speranței „anchetatorului singu
ratic" șl să dezleg misterul formulei, in teme
iul unei metode de documentare cu totul nești
ințifică, mai aproapee de cea a lui Blaga, în 
măsura în care am copilărit și eu intr-un sat 
românesc. E bine cunoscut că la ortodocși, săr
bătoarea paștelui este precedată și pregătită de 
un „post mare" care ține opt săptămîni, precedat 
și pregătit la rîndu-i de o „săptămînă a brînzii", 
a noua, „săptămînă albă" cînd se mănincă numai 
„frupt alb", adică produse lactate și ouă, lucrul 
pe care cred că Blaga il știa, fiind și copil de 
popă. „Opt cu a brînzii nouă" vrea să spună, 
prin urmare, un timp lung sau o distanță foarte 
mare, ca distanța dintre orice metodă și adevă
rul care nu are margini.

Desigur însă că încercarea de a anula metoda 
propusă de H.H. Stahi pornind de Ia vesela in
timplare cu „opt și cu a brînzii nouă" nu este 
serioasă. Pe de altă parte, stau și mă întreb 
dacă este serioasă încercarea Iul H.H. Stahi de 
a combate sistemul filozofic al Iul Blaga cu 
argumentul că acesta nu cunoaște satul româ
nesc și cultura sa, fapt deosebit de necunoaște
rea (discutabilă) a sensului dialectal al cuvîn- 
tului „cățel", (pp. 100—103) 7 Și este oare serios 
să susții pornind de la asemenea fapte o de
monstrație cu privire la superioritatea cunoaș
terii „științifice" prin metoda rocambolescă mai 
sus descrisă 7

CONFABULE

UN TARAN TRECE STRADA
Soare și cald / chiar și pe mal / la umbră I 

sub mal aleeea / pe urmă iar mal / dedesubtul 
lui plaja / dincolo de plajă niște pietroaie ali
niate unul lingă altul / digul / pînă acolo o că
rare strimbă / iar dincolo de ele marea / vlrstată 
de spuma valurilor / bătrina se tot uita la ea de 
dimineață / iși pusese un preș in fața vilei și 
ședea / in rochie neagră / cu basmaua albă lă
sată mult pe frunte / de-asupra rădăcinii nasu-

lui / peste sprîncene / ședea șl se uita / cind pe 
alee / treceau unii și alții / familii / prieteni / 
singurateci / goi / numai cu cîrpa aia pe ei / în 
mină li se fițiiiau radiourile / tablele / șahurile / 
sacoșele / coborau pe plajă / ochea un Ioc / și se 
întindeau / doamne / cum poți să stai așa I 
intins / fără să faci nimic toată ziua / dacă aici 
stau i icasă or sta tot așa / păi ce / ea nu stă
tea la fel / stătea / dar nu avea încotro / o 
luaseră copiii aproape cu sila / hai mamă cu 
noi / să vezi șl dumneata marea / că de munlo 
te-oi fi săuturat / și venise aici / și vedea ma
rea / numai că din cind trebuia să-1 schimbe 
pe ăi mic / prea crud ca să meargă la plajă.

Iulian Neacșu

Adrian Riza

Condiția umană în teatral contemporan
Urmare din pag. 1

căruia gravitează nu numai acțiunea, ci se con
centrează și întregul arsenal de mijloace utili
zate de autor. Uneori, în acest efort de căutare 
a celor mai adecvate modalități și tehnici artis
tice poate lipsi coerența, logica derulării dis
cursului teatral, întrucît teatrul reprezintă însăși 
viața in multitudinea aspectelor sale și nu tot
deauna sîntem lucizi și coerenți în acțiunile 
noastre. Atunci adevărul se îndepărtează în zone 
mai puțin sesizabile cu mijloacele descrierii rea
liste, fiind adesea nevoie de investigarea reali
tății cu ajutorul alegoriei și grotescului, moda
lități estetice îndelung experimentate de-a lun
gul întregii istorii a teatrului. După cum afirma 
Wolfgang Kayser, „privite sub specia grotescu
lui, realitățile cele mai sigure, familiare, cunos
cute, devin instantaneu precare, stranii, fan
tastice. Grotescul redă înstrăinarea realității, dar 
cauzele acestei alienări ii rămîn ascunse. El nu 
poate întră în funcțiune decît atunci cînd indi
vidul nu se mal orientează cu suficientă sigu
ranță în lume și constituie totodată o încercare 
de a conjura și contracara demonia realității. 
Grotescul ar juca astfel rolul unui instrument 
magic de a stăpinl demonologia realității. Dar 
acest mijloc e limitat și ineficace**.

De aceea, teatrul Iții D.R. Popescu nu rămine 
exclusiv în zona controlată de viziunea grotes- 
că. în acest context, apelul la imagini poetice 
de o mare forță de transcendere a realității ba
nale, nesemnificative revine frecvent în piesele 
sale. Astfel, în piese ca : Muntele, Ca frunza 
dudului, Mormîntul călărețului avar. Visul etc., 
poezia revitalizează aspectele cele mai profun
de ale vieții reale dominate de forțele puse în 
mișcare de grotescul situațiilor în care se află 
personajele.

Uneori autorul este tentat să se cufunde în 
mirajul oglinzilor deformante ale grotescului și 
atunci semnificațiile conținute în mesajul piesei 
ajung cu greu la spectator. Așa se întimplă în- 
tr-o anumită măsură cu piesa Pădure cu pupeze, 
unde întîlnim arhetipuri ale condiției umane 
alienate. Personajele fantastice-grotești (Baba, 
Serva, Insul) se torturează reciproc, iși inver
sează rolurile, devin victime șl călăi, fiind în fond 
înlăturate de adevărata realitate (simbolizate de 
Mire șl cele două Mirese), mult mai crudă de
cît lumea dezumanizată a grotescului.

Tulburătoare prin modul în care sînt conce
pute relațiile dintre oameni, sînt piesele Omul 
de cenușă, Ca frunza dudului, Mormintul călă
rețului avar. Balconul, Horia, Pisica in noaptea 
Anului Nou, O pasăre dintr-o altă zi etc. Nu 
există însă piesă în care autorul să nu introducă 
elemente aparținînd alegoriei, mitului sau poe
ziei, invitînd spectatorii să descifreze sensurile 
mesajului. Chiar șl în piesele cu tematică isto
rică — Muntele, Două ore de pace — însăși con
strucția lor este de un tip deosebit față de ceea 
ce se cunoaște în mod obișnuit că aparține aces
tei modalități dramatice. Parabola istorică, ima
ginile poetice, umanismul, dialogul deschis al 
personajelor alcătuiesc substanța dramatică a 
spectacolului teatral, care ne tulbură prin sin
ceritatea mesaiului.

în volumul de eseuri, Virgule, dramaturgul Iși

exprimă fără echivoc opțiunile pentru un teatru 
al adevărului, deci s-ar părea că Shakespeare 
ar fi epuizat toate subiectele : „Ce ne mai ră
mine, ce cale 7 Absurdul, violența, sexualitatea, 
psihologia 7 Shakespeare le-a folosit pe toate și, 
s-ar putea spune, pe nici una. El n-a închis 
teatrul, epulzind o singură formă și o singură 
cale. Lecția lui este că toate căile sînt bune dacă 
spun adevărul".

Am putea compara teatrul lui D.R. Popescu cu 
un caleidoscop în care vedem imagini disparate, 
smulse din realitatea noastră șl reasamblate du
pă legile proprii visului și alegoriei și în care 
nu mai putem restabili ordinea, coerența con
duitei personajelor. De aceea întîlnim manifes
tări ale unor eroi, care apar șl dispar din scenă, 
trăind doar atît cit este necesar să argumenteze 
o teză sau să susțină o anumită concepție des
pre viață. Moartea lor nu poate fi niciodată 
sigură, așa cum se întîmplă, de exemplu, cu 
dispariția lui David Ionescu (Balconul), a Mar
ghioalei (Ca frunza dudului) a lui Tudor (Pisica 
in noaptea Anului Nou), a lui Sebastian Voicu- 
lescu (Omul de cenușă), a Silviei (Visul) etc. Ca 
și in Mormîntul călărețului avar, personajele din 
Ca frunza dudului se mișcă într-o lume a mitu
lui și alegoriei, nepurificate însă pe deplin de 
lumea reală, a relațiilor interpersonale false, 
grotești, care constituie dealtfel fundalul acțiu
nii scenice.

In concluzie, teatrul lui D.R. Popescu merită 
mai mult comentat, analizat, pentru a putea des
cifra adevăratele semnificații înscrise în textul 
dramatic. Totodată, dramaturgia sa nu poate fi 
cunoscută decît prin spectacolul teatral.

Conștient de sarcina dificilă asumată ca dra
maturg, D.R. Popescu încearcă să-și schițeze 
autoportretul, în contextul general al evoluției 
teatrului românesc de azi. „unde stau piesele 
mele ir acest context 7 Ce autoportret mi-aș 
putea schița 7 Unii consideră unele scene de-ale 
mele ciudate. Le-aș putea răspunde cu atîtea 
exemple aparent ciudate din Shakespeare sau 
cu formularea lui Sartre : «Teatrul nu se pre
ocupă de realitate, el se preocupă de adevăr»... 
Ce mi se mai reproșează 7 Simbolurile, ambi
guitatea, muchea de cuțit, unde răul și binele 
își pot schimba valențele electrice, clipa unde 
iubirea se poate degrada în nebunie, sau nustiul 
poate înverzi, ce mi se reproșează ?... Multe... 
Teatrul nu-i o floare perfectă, de aceea e atît 
de divers și fără de moarte, teatrul e o buruiană 
plină de enigme".

De remarcat, totodată, faptul că virtuțile de 
prozator își dezvăluie în teatru un cîmp larg 
de acțiune, nu atit pe linia derulării narațiunii 
scenice, a acțiunii propriu-zise în stil realist — 
uneori aceasta poate lipsi fără să afecteze prea 
mult conținutul — cît mal ales în direcția uti
lizării unor modalități estetice mult mal pro
funde (simbolul, alegoria, parabola, mitul etc.). 
Prin aceasta, spectatorul poate recepta conți
nutul de idei al piesei în mod global, așa cum 
Iși însușește și asimilează o Imagine poetică.

Teatrul Iul D.R. Popescu contribuie, alături de 
întreaga dramaturgie românească, la descifrarea 
unor mecanisme complexe ale evoluției relații
lor interpersonale și ale condiției umane corn- 
temporane.

în curind:

ALMANAHUL
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anda Stolojan (n. 4 martie 1919, la

S București), nu poate fi reținută de is
toria literară românească prin nimic. 
Totuși, sforțările ei de a ieși din ab

soluta nulitate sînt foarte mari : ca și alțl „pari
zieni" originari de pe Dîmbovița, parsoana s-a 
încercat, in deplin eșec, în toate genurile lite
rare. Poeziile ei nu depășesc insă semnificația 
unei simple veleități. „Un drum", de exemplu, 
conține astfel de constatări de o perfectă vacui
tate : „Un drum te poate duce nicăieri / Un drum 
te poate lua de mină spre undeva 
/ Un drum te la în primire / Te înso
țește". (în „Limite" nr. 16 / iulie 1974 pag. 
3) Nu altfed e un „Tîrziu" : „Numai ce rămîne / 
Apa fugărită / Trecere prin palme / Spre de
șert / împînzire / Lumină din epave / Limpezime 
născută / Din risipre" (Limite nr. 16 / iulie 1974 
pag. 3)

Descopertioarea „luminii din epave" are, ho
tărît, cultul absurdului : „Locuiesc I Unde am 
trecut mai departe / în casa nomadului" dar și 
tristețea celui fără de țară : „N-au zid / nici 
poartă, nici reazim / Ce ușor îmi este / Să fiu 
altundeva / Să mă întom / Unde nu mă cunosc" 
(„Casa nomadului" în Limite nr. 13/oct. 1973 pg. 
3). Nu sînt nicidecum întîmplătoare creații stîn- 
gace, tot ceea ce în materie de lirică iese de sub 
condeiul Sandei Stolojan este absurd, banal, 
stupid. „Marea în aprilie" s-ar înfățișa astfel : 
„Dar timpul / îmbălsămat șl spoit f a ieșit din 
sarcofag / și s-a mutut / gol / la canătul fale
zei de lut" („Limite" nr. 13/oct. 1973 pag. 3). 
„Timpul" (care este o abstracție) nespoit (adică 
maculat în chipul cel mai direct), iată o imagine 
de tot nefericită. Alte producții conțin „cugetări" 
de felul : „Pagina de nisip / scrisă deandoaselea / 
de moluște / se surpă cînd vine vailul" („Limite" 
nr. 34—35/lan. 1982 pag. 6) ori curioase șarade de 
unde rezultă numai o cunoaștere aproximativă 
a limbii române : „dar semnele potecilor / dis
par / într-o zi / oamenii-pomi rămîn / încren- 
giți (7 I) / din singurătate se ridică / prevestirea 
ha 1 ha ! / e ora / taiatul lemnelor („încrengui- 
re“ (7!) „Limite" nr. 23/martie 1977). I-ar trebui 
unui comentator multă imaginație și o lipsă ab
solută de onestitate spre a recunoaște în aseme
nea încercări semnele unei cît de subțiri voca
ții. Șl Sanda Stolojan e, pe scurt, un „poet de 
duminică", Cît privește „proza", aci ne aflăm 
în domeniul schiței definitive : nimic nu s-ar 
închega din cele citeva comune producții, bom
bastice sub raportul limbajului, compexate psi- 
hologicește și, în fond, politice. O scurtă „esqui
sse" (din „Ethos" II, 1975), Întitulată „Peizaj
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Poligrafi: Sanda Stolojan
ocolit**, e o bolboroseală așa-zis estetică unde 
abundă exprimările de felul : „Fiecare hartă in
dividuală a devenit o enigmă geologică nebănui- 
tă“, adică reminiscențele indigerate ale unui stil 
pretențios, de o calitate sub-Iiterară. Interesantă 
e (și aceasta nu artisticește ci sub aspectul men
talității), înclinația către mister și conspirație. 
Fiecare casă, zice S. Stolojan, ar conține „un 
secret1*, o grădină are in mijloc o „casă de con
spiratori:, pe care „autoarea11 o vizitează, se în
țelege. Obsesia „casei11 (care este semnul dez
rădăcinatului) și a participării la conspirații spu
ne destul. Cît privește un monolog (din „Limite1* 
nr. 10/auguat 1972) intitulat „Recapitulare1*, el nu 
aduce nimic nou față de ceea ce se știa : o apro
ximativă limbă românească (discuția e „depă- 
nare“, cineva „pune la bătaie Ideile**, altul trage 
„ițele*"), amestec de langaj sămănătorist și de 
jargon, ieri „cotidian1* azi vetust, o psihologie 
accentuată de natură pslhotică, văzînd pretutin
deni urmăritori etc. Sigur este că nu prin crea
ție ar fi putut preocupa Sanda Stolojan istoria 
literară (amatorismul e strident) și de aceea pro
babil autoarea s-a orientat către „critică**, însă 
așa cum este aceasta Înțeleasă în grupul „pari
zian** adică o gazetărie de formulă hotărît poli
tică. Mulți dintre aceia care eșuează în litera
tura de ficțiune se orientează cu gîndul de a-și 
lega numele de vreo operațiune (fie și crimina
lă) către publicistică, sforțînd să convingă pe 
neștiutori că aceea ar fi în realitate o nouă for
mă de critică literară, pentru care criteriul este
tic nu mai trebuie să fie baza. Jurnalistica el 
abundentă șl mediocră, compusă în franțuzește 
și românește, nu este în ultimă analiză decît o 
repetiție comună de teze care sînt proprii grupu
lui „Europei libere1*, (unde Sanda Stolojan a 
colaborat cu asiduitate pînă în 1968, cu o „croni
că pentru femei**) : propozițiunile el seamănă ca 
două picături de apă cu acelea ale lui Virgil 
Ierunca, Monica Lovinescu și ceilalți. Această a- 
parentă coincidență de păreri nu indică decît 
complicitățile, care se află la vedere, și o dis
ciplină de esență militară al cărei efect e stin
gerea oricărei note vocale originale. Ca și amicii 
ei „llberaliști**. Sanda Stolojan semnează texte 
care i se dictează la ureche.

Ea se află, nu e nici o mirare, printre aceia 
care au teoretizat exilul cu „paradisurile** lui, în 
realitate infernale (în „La Nation Roumaine" nr.

259, sept-nov.-1970) ; teza ..deznaționalizării" era, 
carevasăzică, urmată în chip riguros. Nu întîm- 
plător, dealtfel, alături de elogiile „exilului" stă
teau injuriile față de literaturile din Est, unde 
„inocența" ar fi „imposibilă". Un ciclu de arti
cole (din „Journal de Gănăve" din 14—15 aug. 
1971 și 16—17 oct. 1971) dezvolta această obsesie 
care consistă, precum s-a văzut, în 
a convinge pe scriitori că în țările 
tene" nu se poate face literatură, 
soluție... „expatrierea". Oricine are 
zitive despre acele țări își găsește in Sanda Sto
lojan un energic adversar ; cit privește pe aceia 
care se ocupă, cu înțelegere, de România ei ar 
trebui, in concepția acestei jurnaliste, puși la 
zid căci, desigur, tulbură vălul de mistificații 
țesut de ea și de grup. Un astfel de articol inju
rios față de un călător străin in România e acela 
despre Miguel Angel Asturias (în „Limite" nr, 
3/aprilie 1970), dar nu și sigurul. Preocuparea de 
a vorbi de rău tot ce este românesc (un „repor
taj" din „France — Catholique — Ecclesla", din 
5 nov. 1971 trata, de pildă, cu injurii „viața co
tidiană într-o mînăstire tolerată (7! — n.n.) din 
România") și, în paralel, de a ridica în slăvi tot 
ce însemnează politică antiromânească e, la San
dia Stolojan, regulă. Obiectul adorației sale mis
tice e, în modul cel mai bizar, „opera" lui Paul 
Goma ; Sanda Stolojan este exegeta lui cea mai 
perseverentă. Insă cum ae ilustrează, această 
beatitudine despre care s-ar puea, poate, vorbi 
mai mult 7 Prin opinia, de o mare stupiditate, 
că valoarea estetică a ..literaturii" Iul Paul Goma 
s-ar întemeia pe „curajul autorului".

Cum estetica nu cunoaște drept criteriu valo
rizator „curajul" nu mai trebuie insistat asupra 
acestor simple elucubrații. însă Sanda Stolojan 
a insistat in mania ei cit se poate de mult, cu 
o consecvență curat anormală : despre Paul 
Goma se exprima, cu aceleași Idei, în „Jaurnal 
de Genăve" (din 8 nov. 1976), în „Le Monde" (din 
1 iunie 1979), In „Esprit" (sept. oct. 1979), in 
„Ethos" (III, 1982). „Gomafilia" jurnalistei nu e 
însă decit o derivație a programului inițial, acela 
de a promova cu precădere dizidenți și expa
triați : pe J. Skvorecki (exilat ceh) îl lăuda în 
„Esprlt" (fev. 1979), pe Angela Ghelber (Croito
rul o prezenta In „Cahlers de L’Est" (nr. 16), pe 
amicul Horia Stamatu îl ridica în slăvi în „Li-

sforțarea de 
lor „răsări- 
avind drept 
cuvinte po-

mite" nr. 19/1975 (citind din Platon, Goethe, Emi
nescu, Dan Botta).

Insă nivelul plbliclstie e mereu lamentabil. O 
recenzie la un volum de E. M. Cloran (la „In
convenient d’ătre ne“ în „Limite" nr. 15/mart, 
1974), conținea fraze de un „intelectualism" pre
coce, cum este acesta : „E. Cioran este mai el 
ca în celelalte eseuri, mai dispus ca oricînd să 
alunece pe panta inimii dezgolite". Din acest stil 
comic de pension rezultă și alte „gîndiri". E.C. 
„umblă cu acul de gămălie după baloanele Ilu
ziilor", titlul cărții Iul ar vădi „mlădierea sar
donică" (?!), adoptarea francezei ar fi, de E. 
Cioran, o „fatalitate", o „întîlnire cu destinul" 
(părere care e împotriva limbii române, utili
zată înainte cu deplin succes de eseist).

Nimic nu se poate reține din această gazetărie 
care mustește de corecții Interesate. însă misti
ficați lie nu s-au redus la atît. O unică mono
grafie „Duiliu Zamfirescu" publicată de Sanda 
Stolojan la Twayne Publishers, Boston 1980 (156 
pag.) nu mal mult decit o lucrare de populari
zare, se ocupă de popularizarea nu a scriitoru
lui (care ii este bunic) ci a ideilor grupului „pa
rizian". Autoarea, în chip de istoric literar debu
tant, a procedat școlărește : întîi „viața" apoi 
„opera" plus „corespondenta literară". Biografia 
lui Duiliu Zamfirescu nu aduce nici o interpre
tare nouă dacă facem abstracție de Ipoteza (ha
zardată și absurdă) că autorul ar fi fost preo
cupat în mod sistematic de „exil", teză pe care 
Sanda Stolojan o menționase într-o broșură, „La 
Societe roumaine vue par D. Zamfirescu". din 
1975. Cit privește „opera", ea ar premerge pe 
dizidenți (7!) și e citat drept urmaș Soljenițin 
(cu „August, 1914", absenta oricărei reprezentări 
estetice este pretutindeni izbitoare. Dealtfel, gin
direa „critică" a Sandei Stolojan nu trece de un 
sămănătorism melodramatic, ca în cîteva fraze 
despre sentimentele „românului" : „corespund 
unui univers pe care orice român îl simte, pen
tru că il poartă în subconștient, un univers cu 
miros de pămînt și de Iarbă, cîmpllle unde se 
aud glasurile oamenilor ce mină vitele sau ară 
ogorul". Din aceste rinduri care par a fi scrise 
de un pășunist pur nu lipsește, spre a fi patentul 
complet, decit teroarea de locomotivă.

în fond, această mentalitate anacronică nu e 
de mirare, deși autoarea nu trăiește în Occident 
decît din 1961 : depărtarea de origină îngustează 
perspectiva culturală șl atunci cînd talentul lip
sește (precum la aceasta) efectele sînt catastro
fale. Sanda Stolojan nu e decit un mărunt poli
graf, pentru literatura română inexistent.

Artur Silvestri J
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Contribuții românești
la istoria culturii bulgare

De la Eftimie la Paisie ®
Profesorului MALCIO MALCEV

§ 1. Au trecut mai bine de o sută de ani de 
cind, în cel de al doilea volum (vtoryi vypusk) 
al fundamentalei sale opere Privire asupra cro
nografelor de redacție rusă (Obzor xronografov 
russkoj redakeii), apărut la Moscova în 1869, 
marele filolog rus Andrei Popov deschidea un 
nou capitol al slavisticii universale consacrînd, 
pentru prima oară, nu mai puțin de 12 pagini 
(pp. 26—37) unui cărturar bulgar pe atunci to
tal ignorat : EFTIMIE, patriarhțțl Tărnovei.

în aceste 12 pagini, cu care începe destinul 
modern și destinul „slavistic" al marelui cărtu
rar bulgar din secolul al XIV-lea, găsim o afir
mație menită a căpăta. în decursul secolului ce 
a trecut de atunci, o strălucită confirmare : anu
me, că prin opera sa, Eftimie al Tărnovei a de
vansat cu aproape două secole opera vestiților 
arhiepiscopi ai Novgorodului. în prelucrarea 
tradițiilor hagiografice naționale. Textual, iată 
ce spune Andrei Popovî: „I.ui, prin urmare, îi 
aparține în literatura bulgară rolul adunătorului 
povestirilor locale : el a săvîrșit același lucru 
pe care l-au săvîrșit arhiepiscopii Marelui Nov
gorod în secolul al XV-lea sau ai Moscovei în 
secolul al XVI-lea" (p. 27).

Ștafeta gloriei moderne și științifice a pa
triarhului Eftimie a fost preluată, din mîinile 
lui Andrei Popov, de Alexandr Nikolaevici Pi- 
pin (1833—1901). Cine compară al său Obzor is
torii slavianskix literatur — Privire asupra isto
riei literaturilor slave (apărută în 1865) cu edi
ția a doua, in două volume, apărută în 1879 și 
1881 și reprezentînd o carte aproape nouă, vede 
imediat deosebirea în privința literaturii bulga
re : in 1865, secolul al XIV-lea din istoria lite
raturii bulgare practic nu există, iar numele 
patriarhului Eftimie nu figurează nicăieri. Dim
potrivă, în 1879, capitolul privind literatura bul
gară este considerabil dezvoltat și îmbunătățit. 
Geniul lui Pîpin folosește prompt contribuția lui 
Andrei Popov (pe care-1 citează explicit), re
cent apăruta Istorie a bulgarilor de Constantin 
Jirecek, și prima ediție a Panegiricului lui Ef- 
timic scris de Grigorie Țamblac, îngrijită de ar
himandritul Leonid și tipărită în 1871 la Bel
grad. De data aceasta istoricul literar rus fi
xează, în cîteva linii esențiale, fizionomia celei 
de a doua „epoci de aur" a culturii bulgare — 
veacul țarului Ivan Alexandru și al Patriarhu
lui Eftimie al Tărnovei.

Lui Eftimie al Tărnovei A. N. Pîpin îi re
zervă acum un loc de cinste : „Patriarhul Efti
mie — scrie el — a cărui viață și ale cărui opere 
ies la lumină abia în ultima vreme, a fost una 
dintre cele mai minunate și mai vrednice figuri 
ale istoriei și literaturii bulgare" (p. 92). Activi
tatea literară a lui Eftimie „amintește veacul 
lut Simeon și are răsunet in toată literatura de 
atunci a lumii slave ortodoxe" (idem). Și repe
ți nd observația lui Andrei Popov în legătură cu 
devansarea de către Eftimie a operei arhiepis
copilor Novgorodului și Moscovei, A.N. Pîpin o 
completează după cum urmează : „Lui Eftimie 
îi aparține și alt merit, prin care el din nou 
devansează pe arturarii bisericești ruși și anu
me corectarea cărților. Amănuntele (acestei ac
țiuni) sint puțin lămurite, dar contemporanii, 
ca Grigorie Țainblag (in Panegiricul lui Efti
mie) vorbesc despre ea cu cele mai mari elo
gii ; Constantin Kostenetki, care a trăit puțin 
mai tîrziu, ii atribuie lui Eftimie marele merit 
al restaurării scrierii (vozstanovlenija uis’men- 
nosti). Cum s-a întîmplat și la noi, cărțile se co- 
rupseseră din nevrednicia copiștilor ; pe lingă 
aceasta, se produsese o puternică schimbare is
torică în însăși limba lor" (p. 93).

Tot Pipin surprinde, primul, importanta ope
rei lui Eftimie în conjunctura istorică tragică 
de la sfîrșitul secolului XIV : „Căderea taratu
lui a dat o lovitură fatală literaturii bulgare ; 
dar este cu atit mai minunat că influența lui Ef
timie s-a manifestat și in aceste vremuri grele. 
„Izvodul corect, tărnovean", adică scrierea ma- 
nuscrisă tărnoveană deja se răspindise. în vre
mea aceea nu numai in Bulgaria, dar și in Ser
bia. Ucenicii lui Eftimie au susținut și după 
aceea direcția sa. Prietenul lui Eftimie era mi
tropolitul rus Ciprian (bulgar de neam) care a 
dobindit gloria de „restaurator al culturii" 
(„vozstanovitelja prosvesăenija") in Rusia (adi
că tocmai in Moscova). Scrierile lui Eftimie au 
dobindit mare celebritate și in vechea literatură 
rusă ; materialul de natură istorică din operele 
sale a intrat in acea parte care constituie con
ținutul obișnuit al cronografelor" (p. 94).

Este privilegiul geniului de a deschide dru
muri noi și de a fi continuat, confirmat și com
pletat de urmași ! Aceste cîteva constatări și 
caracterizări pe care, cu mai bine de un secol 
în urmă, le enunța A. N. Pîpin au făcut o ca
rieră excepțională. Ele au constituit punctul de 
plecare pentru toată dezvoltarea ulterioară a 
studiilor privind personalitatea și epoca patriar
hului Eftimie. Ele au trecut imediat granițele, 
prin traducerile germană și franceză ale Isto
riei literaturilor slave, (sinteză rămasă pină as
tăzi neînlocuită). Este interesant de cunoscut 
modul în care Ernest Denis, traducătorul cărții 
lui Pîpin și Spasovici (Historire des literatures 
slaves par Pypine et Spasovic, traduit du russe 
par Ernest Denis. Bulgares-Serbo-Croates-You- 
go-Russes, Paris, 1881) a formulat ideile lui 
Pîpin în limba lui Voltaire, accentuînd și chiar 
adăogînd cîte o trăsătură de penel la portretul 
lui Eftimie, astfel îneît versiunea franceză a ca
pitolului respectiv primește și o anumită con
tribuție a cunoscutului slavist francez. Iată, deci 
și textul francez al lui Ernest Denis: „Euthymij, 
dont des travaux recents ont enfin reconstitui 
la veritable physionomie, est une des figures 
les plus intiressantes et Ies plus vănirabies de 
l’histoire et de la literature bulgares (...) Ses 
âcrits rappellent l’âge d’or, le siecle de Simăon, 
et leur succes n’eut d’autres bornes que Ies 
limites memes des nations slaves orthodoxes" 
(p. 126—127). „Lors de la restauration de l’em- 
pire bulgare, les Asenides, desireux d’embellir 
Turnovo. leur nouvelle capitale, y construisi- 
rent des ăglises et des monastăres et y transpor
terent des reliques de saints grecs ou bulgares ; 
Euthymij composa, pour honorer leur mimoire, 
ses Oraisons et ses Vies. II reunit ainsi les tra
ditions religieuses et nationales, et Popov le 
compare ă ce titre aux archeveques russes de 
Novgorod (XV-eme siecle) et de Moscou 
XVI-eme"), (p. 93). „Euthymij a un autre titre 
a la reconnaissance de la postărită — et _ ici 
encore îl devanța les evcques 
d’avoir essaye une revision des 
,,La chute de l’empire porta un 
litterature bulgare : l’honncur 
plus grand pour 1’homme dont 
ompha dans quelque 
circonstances" (p. 127—128).

§ 2. Se poate spune, fără a exagera prea mult, 
că timp de aproape un secol, pină in 1963. stu
diile asupra personalității și operei patriarhu
lui Eftimie. precum și viziunea asupra secolului 
al XIV-lea bulgar nu au ieșit din cadrele in 
care a fixat acest subiect Pipin in 1879.

Cel mai însemnat moment în progresul stu
diilor eftimlene il constituie angajarea pe acest 
ogor de cercetare a învățatului român din 
Basarabia ajuns profesor la Universitatea a:n 
Petersburg, Polihron Agapievici Sirku, primul 
deținător al unei catedre de romanistică într-o 
universitate slavă. In 1890 Sirku termină prima 
din cele trei lucrări capitale ce au contribuit la 
deplina integrare a culturii bulgare din secolul 
al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-, 
lea în circuitul slavisticii mondiale : Operele li
turgice ale patriarhului Eftimie al Tărnovei 
(Liturgideskie trudy patriarxa Evftimia Ter- 
novskago). Este, după cite știm, prima carte din 
lume consacrată Patriarhului Eftimie și prima 
ediție care epuizează un sector al activității 
sale : acela liturgic.

Același Sîrku dă la lumină, în 1898, Vremea și 
viața patriarhului Eftimie Ternovski (Vremja i 
iizn Patriarxa Evftimija Ternovskago) din nou 
prima și pină azi cea mai celebră monografie 
consacrată cărturarului bulgar. Deși prezentată 
ca partea I-a dintr-o lucrare mai întinsă ce tre
buia să se intituleze „Contribuții la istoria în
dreptării cărților în Bulgaria în secolul al XIV- 
lea" celelalte „părți" n-au mai apărut. Se poate 
însă considera 
a planului său 
portantă a lui 
înaintea morții 
din istoria relațiilor 
sirbii in secolele XIV—XVII, volum ce cuprin
de și ediția Vieții sf. Nicolae cel Nou de la 
Sofia. Este, de fapt, prima lucrare capitală des-

drept 
inițial 
Sîrku, 
sale

o continuare și împlinire 
cea de a treia operă im- 

apărută în 1901. puțin 
(1905) și intitulată Schițe 
literare ale bulgarilor cu

.«A * f-fI w w * w

copiile lui Gavriil Uric : Viața sf. Ioan de Ia 
Rila (completată cu un alt manuscris, tot de 
origine românească) Viața sf. ilarion al Mogle
nei ; Viața sf. Filofteia ; Panegericul Sf. Nede- 
la ; Panegiricul Sf. Mihail din Potuka ; Pane
giricul st. loan al Polibotului. Din cele două ră
mase Viața sf. Paraschiva a fost editată tot 
după un manuscris românesc copiat la mănăs
tirea Ncamțu (actualmente B.A.R. 151) și nu
mai un singur text hagiografic eftimian — Pa
negiricul lui Constantin și Elena, a fost editat 
de Kaluzniacki după copia lui Vladislav Grămă
ticul ” ' .................................. “
după 
sirbă 
cind 
bulgară, al Panegiricului lui Constantin, 
constatat că el este... tot opera copiștilor români, 
și anume a lui Iacob de la Putna. De pe acest 
text l-a editat prof. G. Mihăilă, în 1979, in car
tea sa Cultură și literatură română veche in 
context european. Studii și texte. (Ed. Științifi
că și enciclopedică). Copia de la Putna este cu. 
cinci ani mai veche decit copia lui Vladislav 
Grămăticul : ea datează din 1474 !

Am spus că în 1901 apare a doua ediție im
portantă a lui Emil Kaluzniacki : Aus der pa- 
negyriscnen Litteratur der SQdslaven, tot la 
Viena. Ea conține un text capital — Panegiricul 
lui Eftimie, alcătuit de ucenicul său Grigorie 
Țamblac — precum și Panegiricul Sf. Filofteia 
de Ioasaf al Vidinului. Primul text, editat mai 
întîi de arhimandritul rus Leonid, avusese darul 
— cum am văzut — să revoluționeze studiile ef
timiene. Descoperirea lui Eftimie de către Pîpin 
și apoi, datorită lui Pîpin, de slavistica mon
dială, a fost, în bună parte rodul direct al aces
tei ediții a lui Leonid, și, implicit, al textului 
insuși al lui Grigorie Țamblac. După veacuri și 
veacuri de tăcere, numele lui Eftimie redeveni
se celebru mai ales datorită lucrării credincio
sului și iubitorului său discipol, el însuși mare 
scriitor și singurul egal — din acest punct de 
vedere — al lui Eftimie în epoca sa ! Textul 
autentic, medio-bulgar, folosit de KaluZniacki a 
fost reeditat în 1971 de regretatul Penio Rusev 
în colaborare cu Ivan Gălăbov, Anghel Davidov 
și Gheorghi Dancev. Ei bine, acest unic text 
autentic medio-bulgar al celei mai importante 
surse biografice eftimiene este și el copiat de 
cărturarii români, în secolul al XVI-lea. El a 
fost cumpărat la Iași, de la anticarii „frații Șa- 
raga" în anul 1891, de către Muzeul Rumianțev 
din Moscova.

Să nu închidem capitolul, atît de important, 
al contribuției lui Kaluzniacki, fără a aminti, 
fie și în treacăt, faptul prea puțin cunoscut că 
tot el pregătise o ediție a celor patru cuvintări 
ale lui Grigorie Țamblac păstrate numai in ma
nuscrisele slavone copiate de cărturarii români 
și anume două predici pentru postul mare, o cu- 
vîntare la Florii și una dispre Sfîntul mucenic 
Gheorghe. Textele celor patru opere fuseseră 
transcrise dar manuscrisul a intrat nu se știe 
cum în mîinile lui Iațirmiski, care le-a tipărit 
in cartea sa din 1906 intitulată Din istoria propo- 
văduirii slave in Moldova. Opere necunoscute 
ale lui Grigorie Țamblac, imitațiile lor și tradu
cerile monahului Gavriil (Iz istorii slavjanskoj 
propovedi v Moldavii. Neivestnyja proizvede- 
nija Grigorija Camblaka, podrazanija emu i pe- 
revody monaha Gavriila).

din 1479, din sbornicul de la 
cum se știe, Vladislav scria 
a slavonei, nu mediobulgară. 
s-a descoperit textul original,

Rila. Dar, 
în redacția 
De aceea, 
în medio- 

s-a

REPERE

„Zbor deasupra unui cuib de cuci

Un film excepțional, jucat de mari actori 
șl gîndlt ca o parabolă a societății re
presive, care se împotrivește aspirațiilor 
naturale ale omului spre libertate, anti
cipase la noi romanul Zbor deasupra unui cuib de 

cuci, publicat la editura Univers în traducerea lui 
Marcel Pop-Corniș. Cartea lui Ken Kesey apare In 
condiții desăvirșlte, într-o versiune caracterizată 
prin fidelitate „organică" față de originalul engle
zesc, adică prlntr-o adevărată creație de limbaj. 
Jargonul colorat al jucătorilor de cărți și al lum- 
penllor americani, formulele idiomatice șl întorsă
turile de frază au solicitat imaginația traducăto
rului șl sensibilitatea sa de poet, dacă putem spune 
așa. Romanul este povestit, este de fapt filtrat
prin conștiința umbroasă a indianului Bromden, 
influențat de boală, dar și de aluviunile unei 
culturi și chiar ale unei spiritualități speciale. Des
crierea „stărilor" lui, „ceața" șj parabola uriașei 
mașinării de tocat oameni au putut fi transpuse 
în românește numai de un traducător înzes
trat cu putere de creație el însuși. Formulele de 
argou șl introducerea măsurată a unor provlncia- 
lisme (de fapt ardelenisme, pentru a sugera cu
loarea locală a romanului, care se petrece în nord- 
vestul continentului american), lejeritatea unor 
anecdote bazate pe cuvinte în d^l perl, totul con
duce la impresia că avem de-a face cu o experi
ență literară care merită cercetată în sine, ca un 
efect „romănesc" ce probează „limbajul" unul 
traducător cu indiscutabile performanțe de creator 
al textului pe care îl propune cititorului. Ciudat, 
mai puțin interesantă, chiar „dăscălească" ml s-a 
părut prefața lui Marcel Pop-Corniș, forțînd para
bola pină la insuportabil șl cultlvînd cenușiul sti
listic. Aproape nimic memorabil, într-un text ce 
s-ar fi putut transforma într-un prilej de radio
grafie a modului de expresie oarte „americănesc", 
cum poate fi considerat monologul lui Bromden.

Lectura romanului lui Ken Kesey sugerează încă 
o dată cît de amplă șl de adîncă este o carte față 
de imaginea el fllmică, oricît de bine ar fi reali
zată, cît de puternic este cuvîntul față de imagine. 
Cuvîntul este o creație spirituală, și ne-a fost dat 
pentru a trăi în el cu resurse pe care nici un film 
din lume nu le poate reproduce. Am înțeles acum 
din nou cît de convențională și de fragmentară este

imaginea față de viața foșnitoare și plină de 
ecouri îndepărtate a cu’intelor. Bromden n-a fost 
ales de autor numai penru poziția lui față de eroii 
șl față de evenimentele din carte, nici numai din 
necesitățile impuse de parabolă, pentru că pro
venea dlntr-o lume dist-usă de marele combinat 
represiv al Americii onului alb. El însuși era 
numai pe jumătate lndlm, dar această „rădăcină" 
a lui conferea personajuui un orizont spiritual, o 
autoritate dogmatică a idevărurilor pe care le 
poseda,. transmise „de pă-inții părinților noștri", și 
în felul acesta devenind indiscutabile. Fără „dog
ma" care asigură coereița lumii interioare pare 
să spună exemplul lui 3romden, toți am fi ori 
McMurphy, ori sora-șeA Ratched, adică la urma 
urmei același tip uman, chiar dacă în carte au o 
orientare diferită. Marea ntuiție a lui Ken Kasey 
constă în evidențierea apropierilor de natură dintre 
cele două „caractere" aflae în opoziție (analizată și 
de traducător în prefață), dar mal ales In radio- 
scopia „întreprinzătorului" care este McMurphy, o 
expresie tipică a „rechinilui" capitalist, am zice 
noi, ca să folosim termeni consacrațl. Apologia 
libertății șl a voinței de independență personală, 
mai clar evidențiată în fim, ajunge în cele din 
urmă, în versiunea adevărată, din carte, să con
ducă la dominație prin sistemul perfid al profitului 
individual. Forțînd puțin lucrurile, romanul lui 
Ken Kesey, pe latura lui sociologizantă, înscenează 
conflictul dintre intreprinzltor șl organizator, din
tre omul cu înclinații capitaliste și cel cu înclina
ții fasciste. Linia generală a cărții este destul de 
simplistă, și numai „oglindi" lui Bromden șl crea
ția de limbaj " salvează <fe la penibil șj o trans
formă chiar într-un romai foarte bun, ceea ce 
nu este puțin lucru nu-1 așa "7! Din punctul de 
vedere al „schemei" în can vede lumea, romanul 
lui Ken Kesey este însă, tșa cum am mal spus, 
foarte asemănător produselor proletcultiste din de
ceniul al șaselea de la noi. Talentul său rezidă în 
profesionalltate. El este un romancier adevărat, 
care Iși cunoaște meseria. Tot ceea ce face este 
„palatabil", cum ar spune un american, adică 
poate fi consumat.

Aurel-Dragoș Munteanu

REVISTA STRĂINĂ
• O CARTE excepțională de poeme

Jacques Roubaud, cunoscut 
medievală, prin titluri ca : 
„Teatrul Graalulul" și „Ioslf din Arimateea șl Vră
jitorul Merlin". In recenzia pe care o consacră ul
timului volum de poeme al lui Roubaud, Michael 
Bishop de la Universitatea Dalhousle scrie : „In 
textele sale de lectură programată, poetul arată c 
vivacitate nu numai de a forma, dar și de a re
forma poemul, ca un loc al devenirii, al reflecției, 
al fecundității diversificate șl i unei prezențe pîl- 
pîitoare. Evident și totuși imposibil de fixat, textul 
lui Roubaud continuă să ne fascineze, în 
ce-și impune originalitatea".

autor cu 
„ Romanul

semnează 
inspirație 

Graalului",

timp

prin calitatea vieții, ci doar prin aceste citeva 
poeme adevărate și pline de simțire, care par să 
fie produsele unei ooservațil morale inspirate și 
convingătoare. In mai multe poeme avem de-a 
face cu o patină lmpeneiraollâ și totuși binevoitoa
re deasupra acestor lucruri imediate".

russes, — c’est 
textes sacres"... 
coup fatal ă la 
n’en reste que 

l'activite tri- 
mesure de ces funestes

pre- epoca post-eftimiană a culturii bulgare și 
despre influența culturii bulgare asupra cetei 
șirbești in secolul al XV-lea. Cartea conține in
tuiții excepționale și un bogat material docu
mentar, care, împreună cu celelalte două apă
rute înainte, ne dă măsura contribuției acestui 
învățat de origine română la rescriere, din te
melie, a istoriei culturii bulgare in secolul ai 
XIV-lea și următoarele.

în același an, 1898, in care apare la Petersburg 
monografia lui Sirku despre patriarhul Eftimie 
ucraineanul KONSTANTIN RADCENKO tipă
rea la Kiev cartea sa despre Mișcarea religioa
să și literară in Bulgaria in epoca dinaintea cu
ceririi turcești (Religioznoe i literaturnoe dvi- 
zenie v Bolgarii v epoxu pered tureckim za- 
voevaniem) care venea să complecteze în mod 
fericit (și uneori să corecteze) pe Sirku. Tocmai 
de aceea cele două cărți au rămas nedespărțite 
in uzajul specialiștilor și ele apar citate de re
gulă împreună.

Următoarea etapă importantă în progresul 
studiilor asupra epocii, personalității și operei 
patriarhului Eftimie o înscrie ANUL 1901. Este 
anul cind Emil Kaluzniacki, profesor la Univer
sitatea austriacă din Cefnăuți, publică, pentru 
prima oară, operele complete ale patriarhului 
Eftimie. Concomitent, el dă și prima ediție a 
Panegiricului dedicat lui Eftimie de Grigorie 
Țamblac — izvorul fundamental pentru biogra
fia, activitatea culturală și opera patriarhului 
Eftimie. de data asta după textul autentic, me- 
dio-bulgar, și nu după textul rusificat, editat in 
1871 de arhimandritul Leonid.

Este foarte interesant de constatat, încă o dată, 
cum se conturează contribuția românească la 
destinul postum al gloriei și operei patriarhului 
Eftimie al Tărnovei ! Căci, dacă Sirku era el 
insuși un vorbitor, din leagăn, al limbii române, 
Kaluiniacki este profesor la o universitate aus
triacă de pe teritoriul vechii Moldove a lui Ște
fan cel Mare anexat de Austria in urma păcii 
de la Kuciuk-Kainargi (1774). Teritoriu care 
adăpostea imense comori de cultură veche, ro
mână și de limbă slavonă. Putna, cu mormîntul 
lui Ștefan cel Mare, Dragomirna și multe alte 
centre ale vechii culturi românești de limbă 
slavonă și română se aflau pe acest teritoriu și 
Kaluzniacki a manifestat o adevărată pasiune 
pentru asemenea tezaure, ca și pentru cele din 
Ucraina și din regatul român de atunci. Bun cu
noscător al culturii române de limbă slavonă, 
prieten cu învățații români, autor al capitolului 
despre scrierea slavă la români in marea Enci
clopedie a filologiei slave condusă de Jagic și 
tipărită la Petersburg, Kaluzniacki, cițiva ani 
înainte de Iațimirskl, descoperă tezaurul cultu
ral al manuscriselor în limba slavonă copiate 
de români și-i subliniază importanța pentru sla
vistica mondială.

Cea mai convingătoare demonstrație a valo
rii mondiale a acestui tezaur o face in 1901, 
prin edițiile sale citate. Titlul primei ediții este 
VVerke des Patriarchen von Bulgarien Euthy- 
mius (1375—1939) nach den besten handschriftcn 
herausgegeben von Emil Kaluzniacki, Wien, 19vl 
(Operele patriarhului Bulgariei Eftimie editate 
după cele mai bune manuscrise de E.K.) și re
prezintă pină astăzi singura ediție critică a ope
relor complete ale Patriarhului Eftimie, înte
meiată pe toate manuscrisele cunoscute în acel 
moment. Această ediție a pus în lumină un fapt 
neașteptat : „Cele mal bune manuscrise" care 
s-au impus ca texte de bază pentru ediția cri
tică eftimiană sînt, în majoritatea cazurilor, 
textele copiate de cărturarul român Gavriil Uric 
de la Mănăstirea Ncamțu din Moldova, care a 
trăit in prima jumătate a secolului al XV-lea. 
Din cele Opt creații hagiografice ale lui Eftimie 
(Viețile lui Ioan’de la Rila, Ilarion al Moglenei, 
Sfintei Paraschiva, Sfintei Filofteia și panegiri
cele pentru Constantin și Elena, Sf. Nedelia, Sf. 
Mihai din Potuka și Sf. loan episcop al Poli- 

botului) șase au fost editate de Kaluzniacki după

§ 3. Anul 1901 care deschide veacul nostru cu 
prima ediție critică a operei complete a patri
arhului Eftimie (și pină acum singura !) este și 
anul apariției primei monografii bulgare despre 
patriarhul Eftimie, la trei ani după cele două 
monografii rusești datorate lui Sîrku și Rad- 
cenko. Cartea lui Hristu Ivan Ponov. „profe
sor la Gimnaziul -Alexandru I» din Plovdiv" 
este, ca și opera lui Sîrku, o lucrare destinată 
dobîndirii unui grad universitar (de doctor în 
filologie în cazul lui Sîrku, de „candidat în teo
logie" în cazul autorului bulgar). Este intere
sant de constatat cu această ocazie că orașul 
Plovdiv a văzut apariția citorva dintre cele mai 
imoortante monumente ale istoriografiei litera
re bulgare, încooînd cu prima istorie notabilă a 
literaturii bulgare, a lui D. Marinov (1887) și 
contlnuînd cu manualul, devenit clasic, al aca- 
demicianuli: de mai tîrziu Alexandar Teodo- 
rov-Balan (1896) și cu această primă monogra
fie bulgară despre cel mai mare scriitor și cea 
mai mare personalitate de cărturar a evului 
mediu bulgar !

Sîrku. Radcenko, Kaluzniacki și Hristu Ivan 
Popov — deci un român, un ucrainean, un „ru- 
tean" din Austria și un bulgar așează astfel, la 
sfîrșitul secolului trecut și la începutul veacu
lui nostru fundamentele studiilor eftimiene și 
totodată ale cercetării întregului secol al XIV- 
lea bulgar. Acest capitol devine, de atunci, unul 
dintre cele mai importante ale slavisticii uni
versale. Dar nici unul dintre aceștia nu revolu
ționează subiectul, care rămîne în cadrele fixa
te, în citeva trăsături geniale, de rusul Pîpin, cu 
trei decenii în urmă ! Cărțile și edițiile celor 
citați adîncesc și ilustrează intuițiile lui Pîpin. 
fără a le epuiza. Căci printre germenii fecunzi 
semănați de Pînln mai rămîn unii care vor 
colți și răsări abia în zilele noastre !

• NICHOLAS CATANOY, cunoscut poet și 
mentator de poezie, recenzează volumul de . — 
suri semnat de Andreea Genovese, Lyonlamer, de
dicat, desigur, orașului evocat în titlu. Cităm din 
considerațiile criticului : „Pentru poet, Lyon-ul 
este un carnaval cu măști, In care s-a deghizat în 
grabă, iar poemele sînt permisul său de intrare, 
strălucitoare, pline de ornamente, aurite. (...) 
Lyon-ul evocat de poet este atrăgător pentru ci
titor, dar nu prin perspectivele sale unbane sau

Balcanice
BLAJE KONESKI
Gheafă
Infrigurată-i odaia.
Gheață.
Țurțuri noi amindo..
D parcă n-ar respira aici un copiL 
Cită rece iscusință
Pentru a uri !

MATEIA MATEVSKI
Fundaturi
Ploaia depărtată cheamă la ea 
Mișcarea roții-n noroi 
Pe cărări de pădure
Prin scorburi puhave

în-

Osia împotmolită se gindește la drumul 
Șovăitor printre arbori

eo- 
ver-

• „POEZIA INTELECTUALA" constituie in 
Franța un gen cultivat cu predilecție șl este greu 
să sugerezi locul mai proeminent al unuia sau al
tuia dintre autorii care o ilustrează. Jacques Răda, 
autorul recentului volum ,,tn afara zidurilor" este 
considerat, totuși, prin calitatea inspirației, prin 
gama expresivă șl prin stilul cultivat a fi cel mal 
important Intre autorii ce cultiva astăzi stilul in
telectual. El este semnificativ șl pentru stilul său 
descriptiv, în așa măsură, incit un comentator spu
nea de curind că trebuie citit ,,ca un index al geo
grafiei Franței". Cităm in continuare : „poate că 
modul cel mai exact de a descrie gama emoțio
nală a lui Reda ar fi să evidențiem virtuozitatea 
sa remarcabilă, care-1 permite să introducă stări 
contradictorii de 
duri de expresie 
foarte personale".

conștiință, prin jocul unor 
in același timp tradiționale

lgnazio Silones „Severina",

mo
și

e CARTEA lui
blicată postum, continuă să atragă atenția presei 
din Occident. Un mic roman, de numai 100 de pa
gini, rămas neterminat, a fost dat publicității de 
către soția marelui scriitor, care a și adnotat tex
tul și l-a însoțit cu explicații pertinente. Intr-un 
comentariu recent, Cecilia Ross de la Universitatea 
din California, se referă în următorii termeni la 
„Severing" : Acest roman este deja prezent în 
egală măsură In vitrinele din San Francisco, ca și 
în cele din Italia. El va fi citit desigur de către 
multă lume. Ca și celelalte cărți ale lui Silone, este 
plin de considerații referitoare la momentul isto
ric în care a fost produs, precum și de evocarea 
injustițiilor sociale și politice pe care Silone a În
cercat sa le repare.

pu-

• un poet italian dintre cel mal cunoscut! 
este Vittorio Sereni, autorul volumului de verso 1 
„Instrumente uniane" din 1965 și apoi „Stele 
schimbătoare", cea mai recentă carte a sa, recen
zată în termen! foarte călduroșl de Michael Ricciar- 
delli. Iată oe scrie criticul menționat : „Memoria 
de multe ori devine o formă de tulburare, «un 
ghimpe» dureros, pentru că «este același teatru 
vechi, același război de demult. / Memoria creează 
dorință, / fiind apoi - lăsată singură in singele său 
I cufundată In aceste oglinzi multiple»". A-șl scoate 
acest ghimpe dureros este ceea ce Încearcă poetul 
cu ajutorul memoriei, care însă «niciodată nu-i sa
tisface xoamea» șl rămîne o sursă pentru poem. A 
fost desigur o experiență profitabilă ca poetul să 
tacă timp de 16 ani pentru a produce o asemenea 
carte".

Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

ge- 
------------- „-----,----- . Pa
triarhului Eftimie întreg primul pătrar al secolu
lui nostru. Micro-monografia lui Ștefan Țankov 
din 1906 Patriarh Evtimij, Sofia, 1906. (91 pagini) 
și cunoscuta sinteză a lui Bojan Anghelov din 
1923 (Bulgarska literatura. I. Istoriăeski oierk- 
na starata bulgarska literatura, Sofia, 1923) sint 
conștiincioase rerumate ale înaintașilor citați 
mai sus. Eftimie este privit mai ales în activi
tatea sa de „îndreptător" al cărților bisericești, 
autor liturgic și mai ales de hagiograf, și aceas
tă șchemă rămîne valabilă și dominantă pînâ la 
tratatul academic din 1962, unde capitolul res
pectiv este scris de prof. Petăr Dinekov. Nu pu
tem ignora însă trei apariții importante care, 
în al doilea pătrar al secolului nostru, adîncesc 
în continuare și dezvoltă principalele direcții 
de cercetare intuite de Pîpin. Mai întîi — capi
tolele rezervate «Literaturii celui de al doilea 
tarat bulgar», -«Isihasmului», «Caracteristicicilor 
literaturii din cel de al doilea tarat bulgar» și 
lui Eftimie personal, ca și ucenicilor și urmași
lor săi, Grigore Țamblac și Constantin Koste- 
neCki, de către BOIAN PEN EV în excepționalul 
său compendiu Literatura bulgară. Scurtă schiță 
istorică, redactat în 1923 dar apărut prima oară 
abia în 1930, după moartea autorului și iarăși la 
Plovdiv (alte trei ediții, în 1933, 1945 și 1946, la 
Sofia). Acest compendiu, din păcate netradus 
încă — după cîte știm — în nici o limbă străină 
ne dă iarăși asupra epocii și oamenilor ei vi
ziunea unui om de incontestabil geniu și este, 
de la Pîpin, primul „salt calitativ" in conside
rarea subiectului. Dar nici Boian Penev nu de
pășește cadrele inițiale. Eftimie rămine. și pen
tru el, mai presus de toate, omul „reformei or
tografice", al traducerilor liturgice și al operei 
literare hagiografice. Pe aceasta din urmă Boian 
Penev o supune însă, pentru prima oară, unei 
analize care vine din partea unui excepțional 
critic literar. Meritul esențial al lui Boian Pe
nev este de a fi stabHit, în cele cîteva pagini 
ale compendiului, rezervate lui Eftimie, dimen
siunile sale de scriitor — de intiiul mare scrii
tor bulgar in deplina accepție a termenului. Un 
scriitor nu numai de talie ci și de influență 
universală, in literatura medievală a întregului 
răsărit ortodox*).

§ 4. Nimic nou nu mai aduce, în privirea 
nerală asupra epocii, personalității și operei

Oamenii sint niște insecte 
In apusul de soare
Al pădurii

Noroiul roade fier și resteie 
Înaintea disperării țelului 
Iar ploaia cade pe streașină nopții 
In care luminează departe 
Inaccesibila stea

tn românește de 
Dumitru M. Ion

• O PREZENTA remarcabilă In literatura In
diană de azi este Shiv K. Kumar, autorul volu
melor Tăceri articulate, Subterfugii șl Privighetori. 
Cunoscut prin activitatea sa de profesor de lite
ratură în martie universități din Europa, Asia și 
America de Nord, Shiv Kumar practică o poezie 
de notație, foarte apropiată de stilul literaturii a- 
mericane mai noi, in care sînt introduse în fili
gran sentimentele cele mai pure și tradiția discretă 
șl rafinată a marilor poeți medievali din India. E 
interesant de notat faptul că Shiv Kumar reușește, 
de asemenea, în ample poeme care evocă neliniștea 
și terorlle lumii moderne, cum se Intîmplă șl In- 
tr-un fragment din celebrul său text intitulat „Un 
coșmar" : „Transpirînd broboane dureroase / 
m-am agățat do barba verde a mlaștinii / de-alun- 
gul peretelui pentru a urca în afara / fîntînli 
secate // unde zăceam, unde zăceam în singe / cu 
glugile lor Inspălmfntătoare tremurînd asupra mea 
/ cu ghearele lor ca săbiile unor plante mișcă
toare / tatuîndu-mi căderea pe fiecare braț".

Dan Zamfirescu
Versiunea română a prelegerii citite în lim

ba bulgară, studenților Facultății de filologie 
clasică și modernă a Universității din Sofia la 
27 mai 1983.

Redactor jet .
Nicolae Dan Fruntelatâ, 

Mihai Ungheana (redactor șef 
adjunct)

SPORT

Cu peniță de sidef
• La Tampere, în Finlanda, flotila noastră de 

aur, condusă de Ivan Patzaichin, cel mai dibaci 
luptător de la Dunărea de jos, a jefuit lumina 
lacului Kaukajarvi și ne-a dăruit-o — lungă bu
curie din Nordul cu drgi de 
semănăm în trestiile nervoase 
ninul aburind de fulgere al 
învățăți să așteptăm de la 
și pagaelor numai lunecări în 
tarul poveștilor ce se nasc, tremurînd, în asfinți
turi pe baltă, în răsărituri de fluviu întîlnindu-se 
cu Marea. Iviți din cintecul pe care-l spune Du
nărea în ceataluri, îmbrăcați în viforul culorilor 
de lingă taliene, crescuți în vraja plaurilor co- 
lindînd trei guri de. rai șl trei crengi de suspin 
românesc (horă de colinde verzi, zboruri de 
egrete ca dulci ninsori în creta lunii), fetele și 
băieții din flotila de aur știu să fie mereu cei 
mai buni din lume, adică știu să fie sărbătoarea 
despre care vorbesc apele noastre cînd se unesc 
și-și asumă destine noi. Din luntrea mea de Io 
Mogoșoaia, cotropită de pojarul stelelor și pîn- 
dită de o bufniță de bronz, cu doi ochi de pia
tră rară, mă înclin în fața lor cu multă prietenie 
și le scriu numele, cu peniță de sidef, pe scoarță 
de plop tînăr. In loggia Brâncoveanului triumfă 
două fire de liliac și un stol de porumbei. Mă 
gîndesc că dac-aș avea un palat și un mareșal 
o! palatului aș porunci să se întindă mesele 
pentru ospăț.
• Otilia Bădescu, Olga Nemeș și An

ca Cheler au cules și ele frunze și altoiuri 
de aur la Campionatele europene de tenis de 
masă pentru juniori și cădeți din Suedia. Căl
căm prin Nordul continentului în încălțări scum-

mesteceni — s-o 
ale Deltei, în se- 
Carpaților. Sintem 
maeștrii podelelor 
vis ți în mărgări-

pe, va să zică. Fetele acestea minunate, trei si
luete limpezi, trei lujeri de flacără pe comoara 
copilăriei, țes întîmplări fragede în basmul se
rilor de vară. Le mulțumesc și le sărut pe ciuf 
și pe ochii mari, plini de uimiri și de miracole. 
Dar parcă erau odată și niște băieți care știau 
să facă farmece cu minge de celuloid. Pe la 
Cluj-Napoca, pe la Progresul București. Știu, au 
crescut, s-au făcut mari, dar de ce nu mai apa
re nimeni în locul lor ? S-au rupt punțile ori 
s-au înălțat prea mult pragurile ?
• Victor Bănciulescu de la ziarul „Sportul” 

publică, la Editura Facla, antologia Sport și 
cultură. Mari personalități ale științei, artei și 
literaturii dintre cele două războaie, incepînd cu 
Nicolae lorga și terminind cu poetul Virgil 
Gheorghiu, aruncă spre ideea de sport gînduri 
frumoase ca niște pumni de greieri împrăștiați 
în odaia unde sînt puse să ierneze merele vă
ratice. lată, spre exemplificare, un fragment 
dintr-un articol semnat de Liviu Rebreanu :

„Primitivii nu cunosc sporturile decit ca pasiuni 
utilitare. Gradul de sportivitate Indică într-un fel 
și gradul de civilizație al unui popor. In trecut, 
ca și azi, popoarele cele mai înaintate în civi
lizație au cunoscut și practicat sporturile ca o 
destindere firească. Numai după ce ți-ai chircit 
corpul la masa de scris simți nevoia exercițiilor 
fizice care să-ți restabilească echilibrul între 
trup și suflet.

Educația sportivă adevărată se împacă perfect 
cu educația intelectuală. Una completează pe 
cealaltă”.

Fănuș Neagu
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