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EXISTENTA
CULTURII

Un adevăr care se 
confirmă tot mai 
mult și primește 
proba incontes

tabilă a faptelor atit sub 
aspect teoretic, în sensul 
ideologiei și capacității 
sale de influență, cit și 
sub raport practic, în miș
carea uriașă a vieții și-a 
dialecticii acesteia, este a- 
cela care poate fi pus ca
păt de unghi pentru în
treaga dezvoltare a cul
turii, a literaturii și artei 
ultimelor două decenii. 
Intr-o succintă formulare, 
el, acest adevăr, vizează 
însăși latura existenței 
culturii și anume sensul 
activ al acestuia, spiritul 
în permanență creator, 
starea mereu vie și mereu 
proaspătă a creației, tră
săturile sale atit de speci
fice și, în același timp, <.-u 
un ecou atit de larg în 
planul general al socie
tății, încît impactul său nu 
poate fi văzut decît într-o 
lungă perspectivă și por
nind de la scopurile și 
funcțiile înseși ale artei, 
ca și de la trebuințele 
instructiv-educative ale 
societății.

Cu o conștiință a apar
tenenței la toate marile e- 
venimente ale istoriei, u- 
neori premergîndu-le, pre- 
gătindu-le în retortele ei 
de spirit, iar alteori inspi- 
rîndu-se din ele, înălțin- 
du-se la cele mai înalte 
trepte ale zbaterilor și as
pirațiilor poporului în 
lupta sa pentru afirmarea 
drepturilor sale naționale 
și sociale, cultura devi
ne la rindul ei o for
ță extrem de sensibilă și 
purtătoare de adîncă și 
nobilă conștiință patrio
tică. Aduce mari argu
mente în acest sens însăși 
tradiția după cum o vie și 
elocventă mărturie depu
ne contemporaneitatea 
noastră socialistă. In anii 
din urmă, mai cu seamă, 
tezaurul de idei al gîndirii 
artistice s-a îmbogățit în 
expresia și claritatea sa 
ideologică, dezvoltînd teze 
și principii noi în strînsă 
legătură cu problematica 
făuririi noii societății, cu 
stadiul actual ca și cu 
perspectiva societății noas
tre. Noua culegere Artă 
și literatură, apărută în 
colecția Din gîndirea so- 
cial-politică a președinte
lui României, ne oferă o 
largă paletă de idei și 
principii care, în această 
lumină transformatoare în 
care este văzută și înțe
leasă cultura, ne pune în 
relație cu un întreg pro
gram al construcției u- 
mane, al modelării con
științei oamenilor ; iar 
dincolo de această, sau 
poate că în primul rind, 
deținem o imagine cît se 
poate de exactă asupra lo
cului și rolului literaturii

și, deci a finalității lor 
morale, politice și socitoe. 

Existența culturii apare 
ca un proces in cont ' ,
și vastă mișcare, ca «a 
sistem de valori care te 
clădește in raport cu dez
voltarea conștiinței ge
nerale a maselor și cu po
sibilitatea, cu nercia de a 
transforma acvarta intr-o 
forță a progresului și civi
lizației. De ia acea sintag
mă a izvorulu. veșnic viu 
care este istoria și lupta 
poporului și, in consecin
ță, realitatea noastră de 
azi, ființa istorică a pa
triei și pină la dovada 
profund creatoare pe care 
o realizează făcind un a- 
devărat excurs ideologic 
asupra tradiției, a semni
ficației și valorii mereu 
actuale pe care o prezintă 
aceasta și instruiește in 
strinsă legătură generații 
și generații, de la subli
nierile și accentele de na
tură teoretică prin care, in 
dese prilejuri, ne-a pus in 
contact direct cu proble
matica făuririi omului 
nou și pină la formulări 
care ating însuși- orizontul 
perspectivei Ji al pereni
tății valorilor creației, 
noua culegere se consti
tuie într-o pilduitoare și 
pătrunzătoare sinteză a 
spiritului creator. Și nu 
mai puțin a disponibilită
ților sale, propunîndu-ue 
un strălucit discurs des
pre existența și finalitatea 
artei in societate. Patrio
tismul și demnitatea crea
ției au in această nouă 
carte a secretarului gene
ral al partidului o motiva
ție care ne implică total. 
Noi vrem, se afirmă în 
culegerea amintită, ca 
arta și literatura sa fie 
puse in slujba poporului, 
sâ se scrie și să se creeze 
pentru clasa muncitoare, 
pentru țărănime, pentru 
intelectualitate, pentru toți 
oamenii muncii. Sin tem 
pentru diversitatea de sti
luri și forme in creația li- 
terar-artistică. Dar con
cepția. ideologia trebuie să 
fie una singură : ideolo
gia și concepția revoluțio
nară a clasei muncitoare. 
Această concepție crea
toare, umanistă și revolu
ționară în cel mai înalt 
grad — este filonul pro- 
priu-zis al literaturii și ar
tei, ea unește sub raportul 
valorii generațiile. în
noiește și certifică spiritul 
creator a cărui chemare a 
fost și rămîne să-și ser
vească patria și poponul și 
să se transforme într-o 
forță modelatoare a con
științei. De aici și toate 
răspunderile, toate datorii
le care revin literaturii și 
artei, tuturor celor ce slu
jesc pe tărîmul construc
ției omului nou.

Luceafărul

„Poporul — în care tineretul are un rol de seamă — oamenii mun
cii sint cei care au realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea socia
listă a patriei noastre. Ei sint eroii care trebuie să-și aibă locul în film, 
in teatru, in poezie, in artă, în literatură, în pictură, în toate domeniile 
creației artistice ! Pe ei trebuie să-i prezentăm... Este necesar ca presa 
noastră să țină seama de aceasta, să fie mai activă. Literatura, arta noas
tră sâ răspundă acestei cerințe."

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din „Cuvtntare la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii 

organizatorice și politico-educative* din 2—3 august 1983)

LITERATURA-
fidelă cîntare a adevărului

Lumile unui romancier

REFLEX

Momente 
de istorie literară

Despre Eugen Barbu, cel 
mai bine și mai bine vor
bește Eugen Barbu și asta 
o face — de ciți ani, maes
tre ? — acoperind săptămi- 
nă de săptămînă, iar une
ori zilnic, spații tipografice 
care pe mulți i-ar obosi. Ori 
i-ar sili la falsă rigoare! Nu 
e cazul, desigur. Mărturi
sea odată că, dimineața, 
dactilografiază texte din 
clasici, asta pentru stil, se 
preciza și, vreau să adaug 
eu acum, uite că și pentru 
rigoare. A scris două rafturi 
de cărți — și cite o mai fi 
avînd prin sertare ! — are 
trei capodopere și una l-a 
predestinat dar s-a împotri
vit cu atita calmă și nemi
loasă energie încît a de
monstrat și continuă să 
demonstreze că între glorie 
și scandal nu șade nimic de 
temut, gloria era a sa, scan
dalul al altora. Și după

Groapa — vedeți predesti
narea — a urmat Princepe- 
le și după Princepele — 
Săptămina nebunilor. Pen
tru ca intre timp să-l ve
dem și plimbmdu-se. să-l 
vedem și trist dar mai ales 
să-l simțim gindind, să-i 
simțim și grandoarea și 
profunzimea inspirației și 
blestemul frumuseții in cu- 
vint. L-au supărat și cei a- 
propiați, l-au părăsit cite- 
odată și dușmanii, nu s-a 
rătăcit nici printre laude 
și nici printre înjurături. 
S-ar putea ca astea din ur
mă, cîteodată, să-i placă. E 
și aici o metodă, o dețin pe
semne doar cei inițiați. Par- 
că-și provoacă toată galeria 
portretelor din cărțile sale,

A. I. Zăinescu
Continuare in pag. a 2-a

8intern incredințoți co viitorul vo tre
bui să consemneze prezența netăgă
duită a acestui om in vastul cuprins 
oi literelor noastre. Se vădește in 

opera sa acea rară consecvență care ajunge 
pină la o adevărată orc.ne sistematică in re
gistrul viziunii. Este o anume viziune densă a 
groapei, adică □ înfundăturii in jos, atit ca re
ceptacul material cit ți ca found socială, des
tinată să-l umple. Ca in tot ceea ce apare în
fundat, domnește ți aia o înăbușire torturan- 
tâ din lipsa unui primenitor oer spiritual. Dar 
Infernul in viziunea lui Vergiliu ți, mai cu sea
mă, in aceea a lui Dante, care ne dă ți o to
pografie o lui, nu este, oare, tot o groapă I

La noi a apărut de curind o admirabilă lu
crare dotorană Doinei Graur ți intitulata .Ava
tarurile unui mit* (Editura Doc a, Cluj-Napoca. 
1983), mai curind ale unei viziuni decît < le u- 
nui mit, cum se spune in titlu. Această lucrare, 
extrem de complexă, pe care nu avem de gind 
să o analizăm acum, sfirțețte prin surprinderea 
unei transpuneri a ideii de „infern* din olveola 
sa transcendentă in imanența socială a culpa
bilității, ți apoi în aceea existențială a damnă
rii. Oamenii Groapei lui Eugen Barbu sint ți 
ei. la rindul lor, niște culpabili și niște damnați.

Desigur că, de-a lungul timpului, literatura 
universală a moi parafrazat pe plan sociol ideea 
infernului. E de ajuns, din atitea exemple posi
bile, să amintim Comedia nedivină a romanti
cului polonez Krasinski și mai cu seamă Come
dia umană a lui Balzoc. Reminiscențele livrești 
ale unor asemenea titluri generice ne apar evi
dente. La Eugen Barbu, dimpotrivă, nu există 
nici o înriurire de această natură. Și totuși ni
meni, pină la el, n-a evocat o schemă topogra
fică de teren care să ne amintească atit de 
apropiat fundătura in pămint cu care, dintru 
început, s-a imaginat iadul. Este o perfectă a- 
ducere la coincidență între multitradiționalul 
lăcaș al „culpabilității* și „damnării* cu de 
mult dispărutele „groape* ale Bucureștilor, 
spații ale declasaților și. in genere, ale unei 
faune situate în afara societății și a exigențe
lor morale.

Titlul succintei noastre analize poartă, însă, 
yn sens plural : Lumile lui Eugen Barbu, dar 
aici s-ar putea foarte bine înțelege și Infernu- 
rile lui Eugen Barbu. Insă noțiunea de groapă 
la acest scriitor nu se reduce, pe întregul ope
rei sale, doar la înțelesul spațial, ca și in pri
mul roman, ci dobîndește și unul temporar. E- 
xistă „înfundături* in care uneori a căzut și 
s-a poticnit însuși mersul timpului istoric, înfun
dături populate și ele larvar, de „culpabili" și

de „damnați* de alto natură decît eroii primu
lui roman. Eugen B< rbu pătrunde tot atit de 
halucinant ți in aceste „groape* ale istoriei în 
„Pr-cepele* ți mai cu seamă in „Săptămina 
nebunilor*. In acesta din urmă — excepțional 
roman-poem - se ajunge la redarea în per
spectivă extremă □ fenomenului amintit. Eroul 
„Săptăminii nebunilor* se prăbușește singur 
într-o nouă „groapă* săpată in fundul marii 
„groape* a istoriei acelei vremi de la mijlocul 
veacului trecut, de unde nu mai poate comu
nica nici chiar cu ceilalți osindiți oi istoriei.

Cu Eugen Barbu ne aflăm în fața unui feno
men literar deosebit de puternic și de original, 
pe care’ ni-l putem explica doar așezindu-l în 
prelungirea marii tradiții a literaturii române și 
in contextul strălucitei perioade creatoare o cul- 
tuii noastre din ultimele decenii. In cărțile 
acestui scriitor istoria devine metaforă, umani- 
zindu-și și multiplicindu-și perspectivele, ca in
tr-un adevărat și mereu fascinant tunel al tim- 1 
pului, |

Edgar Papu

CRONICA EDIȚIILOR

Spovedaniile
Ia timpul respectiv, am elogiat cu toată 

priceperea de care sint capabil resti
tuirea operei magna a lui Liviu Re- 
oreanu în îl masive volume de o ți

nută grafică ireproșabilă și de o acuratețe știin
țifică desăvirșită. Ziditorul acestei serii, plani
ficată in 20 de volume, este Niculae Gheran, 
de departe astăzi exegetul cel mai competent 
al operei și vieții lui Liviu Rebreanu. Pentru 
explicarea genezei fiecărei opere, plasarea ei 
în contextul cultural în care a apărut, primi
rea de care a beneficiat etc., Niculae Gheran a 
apelat la totalitatea monumentalei arhive ră
mase de la scriitor (variante, caiete de creație, 
jurnale, corespondență), precum și la presa 
vremii. Astfel aparatul critic al acestor prime 
11 volume, însumind cîteva mii de pagini, se 
constituie el însuși într-o veritabilă exegeză 
rebreniană comparabilă numai cu ceea ce a făcut 
Perpessicius pentru opera lui Eminescu.

Dar această bogată „arhivă" nu putea și nu 
poate rămîne doar la dispoziția unuia, a cîtorva, 
ci trebuie cunoscută de toți iubitorii operei lui 
Rebreanu. Astfel, paralel cu ediția mare. Ni
culae Gheran ne-a dat, în 1974, așa-zisele Caiete 
de creație, iar în 1981. sub titlul La lumina 
lămpii și în colaborare cu Puia Florica Re-

I

Cunoscută ca formă specifică a conști
inței «odaie, ca rezultat concret al ac
tivității de cunoaștere artistică a lu
mii, — sub forma cea mai înaltă a ra

portului estetic al omului cu realitatea, expri
mat in imagini ți reprezentări artistice —, lite
ratura iți afirmă, in măsura viabilității struc
turii estetice a operelor literare, cu o îndreptă
țită legitate funcțiile ei esențiale : cognitivă, es
tetică ți social-educativă. Caracterul ei specific 
de însușire estetică a lumii, — sub forma cea 
mai inaltă a acesteia, cea de Însușire artistică a 
realității —, o plasează, in fapt, ca expresie 
specifică a acestui domeniu particular al cu
noașterii, in cadrul mai larg al cunoașterii ge- 
neral-umane, al activității practice creatoare a 
omului. In acțiunea de Identificare a funcției ei 
cognitive, a esenței acestui specific proces de 
cunoaștere, amintim primatul existenței mate
riale a lumii, al realității obiective reflectate ar
tistic, in centrul căreia sta omul, în ansamblul 
relațiilor sale existențiale, social-umane. Apoi, 
pa lingă modalitatea-4 specifică de cunoaștere, 
cu mijloace proprii, artistice, ni se impune cu 
necesitate — admițind dintru început cognosci- 
bilitatea lumii și pe această cale — întrebarea 
asupra a ce și cit anume putem cunoaște și în 
acest mod din realitatea vieții. Răspunsul, pri
vind in fond cantitatea și calitatea conținutului 
cunoașterii artistice, este corespunzător esenței 
cunoașterii general-umane, la fel de direct și 
simplu : încercăm să cunoaștem cît mai mult și 
mai bine din adevărul lumii, al realității social- 
umane, al vieții. Ceea ce însemnează că rezul
tatul și al acestei cunoașteri — respectiv conți
nutul de fapte, idei și sentimente al literaturii 
— trebuie să corespundă conținutului obiectiv al 
realității, esenței acesteia ca obiect al cunoaș
terii, trebuie să exprime în mod autentic (și 
specific) rezultatul raportului obiectiv estetic al 
subiectului-cunoscător cu realitatea reflectată. 
Cu alte cuvinte, conținutul literaturii — cores
punzând esenței realității obiective, independen
te de subiect, de conștiința artistică a acestuia 
— reprezintă, trebuie să reprezinte adevărul o- 
biectiv, viu și nealterat, al vieții. Este tocmai 
ceea ce fundamentează funcția cognitivă a lite
raturii, esența procesului cunoașterii artistice, 
ca cunoaștere viabilă a conținutului, sensului și 
devenirii realității social-umane. reflectată în 
imagini și reprezentări artistice. Primatul ade
vărului obiectiv al vieții, deci, reprezintă și în 
cazul însușirii artistice a iumii primatul exis
tenței, al realității în creația literar-artistică, 
formă particulară a cunoașterii general-umane. 
Acest lucru fundamentează, de asemenea, și 
modalitatea artistică a reflectării, realismul lite
raturii, necesitatea redării veridice, concret-isto- 
rice a realității, a vieții, a adevărului obiectiv 
al acestora.

In acest sens, In măsura în care acest adevăr 
este în mod real un adevăr ce corespunde esen
ței obiective a noii noastre realități socialiste, — 
determinat și recunoscut ca atare, potrivit con
cepției noastre despre lume și societate, mate
rialismului dialectic și istoric —, el devine suve
ran în actul creației literare, obligatoriu a fi 
respectat ca un dat obiectiv al existenței social- 
urnane. Această respectare a esenței lui nealte
rate reprezintă legea de fier a însăși condiției 
literaturii, ca cunoaștere artistică a realității, 
asigură acesteia îndeplinirea atit a funcțiilor ei 
de bază, cognitivă și social-educativă, cit și a 
celei specifice, a rezolvării raportului estetic cu 
realitatea, elementele estetice fiind in mod 
obiectiv ale acesteia. Cum, de asemenea, prin 
realismul redării lor asigură și credibilitatea,, 
autenticitatea și măreția creației literare ca 
perlă a creativității umane. Mai mult, o înțe
leaptă respectare a adevărului vieții împiedică 
sau, cel puțin frînează, in mod legic, orice ten
dințe subiectiviste sau voluntariste ce-ar putea 
denatura și actul și obiectul reflectării, apără 
acest act de nocivitatea unor principii artistice 
închistate, depășite, de efectul unor norme nespe-

cifice creației literare, de tentațiile extraeste- 
tice ale conformismului și oportunismului lite
rar, de încercarea de a ignora specificitatea și 
esența literaturii, dincolo de care o asemenea 
reflectare își pierde identitatea literară. Cali
tatea, valoarea literară a unei opere sint asigu
rate deci, in primul rind, de obiectivitatea ei, de 
înțelegerea că elementele conținutului său obiec
tiv șint elementele estetice ale realității reflec
tate, independente de subiect dar condiționate 
social, redate prin modalități și mijloace spe
cifice creației literare. Aceasta cu atit mai mult, 
cu cit o reflectare veridică a noii noastre reali
tăți socialiste include și o apreciere, o judecată 
de valoare asupra acesteia, cuprinse implicit in 
actul redării ei artistice și, deci, posibile a fi 
transmise și beneficiarului operei prin actul, 
de asemenea specific, al receptării artistice.

Trebuie astfel înțeles că frumusețea reală a 
noilor noastre realități social-umane, căutată și 
cultivată de literatura de actualitate, substanța 
și originalitatea ei constau în existența adevă
rului obiectiv -al acestor realități că- unele ten
dințe de a „revoluționa" facil acest adevăr do
vedesc o inadmisibilă suficiență in înțelegerea 
lui științifică și rămîn oricum inadecvate și 
neavenite, pentru că adevărul obiectiv al noii 
noastre realități, și in general al vieții, este el 
însuși,- în esența și devenirea -lui, progresist, re
voluționar. De unde, încă o dată, necesitatea re
dării lui reale, nealterate, a redării obiective a 
realității, cu „luminile și umbrele ei“, fără, nici 
a o înfrumuseța nejustificat, nici a o înjosi și 
denigra, denaturînd-o astfel, voit sau nu, intr-un 
sens sau altul. Și mai gravă ne apare redarea 
superficială a contradicțiilor ei inerente, a opri
rii mai ales asupra aspectelor mărginașe, nega
tive, neesențiale ale acestora, cunoscînd amploa
rea pe care o pot căpăta aceste insignifiante as
pecte prin forța de generalizare specifică a lite
raturii. Deși atrăgătoare, ispititoare la prima 
vedere, o asemenea întreprindere literară va fi 
lipsită de forța și valoarea adevărului obiectiv 
al vieții și constituie, implicit, o piedică și în 
afirmarea cu succes a talentului literar, a liber
tății intime de expresie a scriitorului, a făuri
rii conștiinței sale artistice, angajate tocmai de 
a servi cu pasiune, luciditate și devotament ade
vărul vieții. Reflectarea obiectivă a acestuia nu 
îngrădește cu nimic ficțiunea artistică, funcția 
și capacitatea fanteziei creatoare, ci, dimpotrivă, 
o potențează potrivit valorii acestui adevăr, so- 
licitind-o la maxima ei posibilitate de a-1 cu
noaște și reda în viabile imagini artistice. Asta, 
pentru că valoarea estetică intrinsecă a unei 
opere literare cu tematica noii noastre realități 
este direct proporțională cu cantitatea și calita
tea, măsurate în carate de „metal fin", ale ade
vărului obiectiv al vieții cuprins în ea. De unde, 
încă o dată, necesitatea unei tot mai strinse legă
turi a literaturii cu noua noastră realitate socia-

Aurel Mihale
Continuare în pag. a 7-a
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lui Rebreanu
breanu. corespondența familiară a scriitorului. 
O carte despre soțul său a scris Fanny Rebrea
nu. iar alte două fiica sa, in cîteștrei apărind 
importante documente, mai ales corespondență, 
privind activitatea și viața scriitorului. Se știa, 
apoi, de multă vreme, că scriitorul a ținut un 
Jurnal (de fapt mai multe) din care au și apă
rut, intr-o revistă sau alta, mai multe frag
mente. Și iată că în ianuarie a.c.. „după 12 ani 
de tatonări redacționale", cum ne spune edito
rul, a apărut întîiul volum din Jurnalul lui 
Liviu Rebreanu. Ne găsim, fără tăgadă, în fața 
unui eveniment editorial.

Publicarea acestui intîi volum a ridicat o 
serie de piedici și după cite aflăm din nota 
asupra ediției formula la care s-a ajuns poate 
fi. in perspectiva includerii Jurnalului în seria 
de Opere, încă perfectibilă. Cităm : „Păstrarea 
în volum doar a „Jurnalului literar" (denumit 
de noi ca atare) ne-ar fi dezamăgit, lipsa de 
continuitate a însemnărilor fiind principala 
cauză. De bine, de rău, celelalte notații, oricît 
de lapidare, au darul de a ne spune ceva despre 
mișcarea in timp și spațiu a scriitorului nostru. 
Am găsit, totuși, de cuviință să delimităm sur
sele bibliografice, așezînd cite un asterisc in 
fața datelor calendaristice, cu notații comple-

mentare, preluate de noi din celelalte jurnale, 
considerate de alți editori ca fiind de interes 
periferic. S-a ajuns astfel la un ..jurnal al jur
nalelor", care, deși intregit, nu acoperă decît în 
parte golurile pomenite. Este motivul pentru 
care, intr-o Addenda am apelat la mărturisirile 
edite și jnedite ale scriitorului, in care amă
nuntele biografice primau, precum și la inter
viurile. sale (...). în același sens am ținut să 
adățigaiji și articolele-program aje unor reviste 
inițiate de L.R. sau conduse in colaborare : 
Scena (1917), Mișcarea literară (1924) Gazeta 
literară (1929), România literară (1932—1934)". 
Tot editorul ne amintește că au fost și păreri 
care susțineau ca jurnalul să fie presărat, pe 
ici pe colo, după caz. și cu extrase din cores
pondența atit de numeroasă a scriitorului, ceea 
ce să recunoaștem ar fi dus la un compositum, 
mai bine zis la o lucrare labirintică care nu ar 
fi avut decît darul de a confuziona domeniile. 
Așa cum_ este structurat acest întii volum, pe 
cele două părți distincte. Jurnalul propriu-zis 
și Addenda întregitoare, ni se pare formula cea 
mai acceptabilă, urmind, cum spuneam, ca lu
crurile să’capete probabil și o mai bună așter- 
nere atunci cînd se pune problema publicării 
Jurnalului in seria mare de Opere. Deocamdată

■J Gheorghe Suciu
Continuare în pag. a 7-a
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teatrul românesc numără puțini co- 
.■nediografi memorabili. Geniul lui 
Oragiale a avut drept efect de lungi 
durată o adevărată secetă pe terenul 

comediei românești. Mai nici unul din apt-vu 
de comedii care i-au urmat n-a reușit să iasă 
din hotarele epocii In care a ser.» și pentru 
care a ocris. Localizatele in timp « spațiu. co
mediile riscă să nu poată părăsi “va in 
care s-au născut. Literatura dramatică de după 
război iși are si ea comediogralii ei. Coc- 
atrinși de rețete ți rezolvări tematice el au 
reușit rareori să afirme dreptur.le literare ma
jore ale comediei. Aurel Baranga. remora bel 
constructor de comedii de actualitate. Teodor 
Mazilu, sarcastic satiric al une- noi spete de 
filistinism. Ion BAieșu. autor de un corr ver
bal savuros, sint recolta oca mi: sernn.f-u- ■. ă 
a comediei românești de după răzbe Vietnam^ 
nu 1 se poate contesta harul « vteătU co
mică, deși piesele pe care ni le-au htaa: su
portă fiecare pe alte laturi -isnuu> ci 
Văzute astăzi multe din p***jc-< cooednlor kta 
Aurel Baranga, Teodor Mtel'i, I« Băvșa tre
nează, nu mai fac un contact plenar cu ~-- 
blicul, datează cu alte cuvinte, aparte u=-; 
alt moment social și literar

O comedie mai nouâ ca acur-sre ««tei ș: 
comică scrie astăzi Tudor Popesc, autor atem- 
dent, jucat pe mai multe scene ale tfcv. cu us 
succes indiscutabiL Volumul Ja*ly M»er aderă 
la un Ioc opt piese de teatru de Tjdoe ft pe -j 
și permite și o judecată literară, dincclo <le 
judecata pe care ne-o prilejuiește srertacre ut.

Comediile lui Tudor Popescu sin: ?. cc-tDefi. 
ale limbajului. Fără să Mizeze exclusiv pe 
„comedia de cuvinte*, autorul șt.e să uttHnez* 
Ctivintul tocit, care și-a pierd een«ui n . deve
nit un balast al vorbiru. formu - uzată de o *e- 
trebuințare impersonală și ofte-asa. ror._*»; — 
dintre vorbirea firească și aceste rezf-n aje 
limbajului, după cum al mai vechea ert bare a 
asimilării forțate de noțiuni al căror :rw rea. 
scapă vorbitorilor. Din acest punct de «etere

NICOLAE 
MANOLESCU: 
«Arca lui Noe» 
Eseu despre romanul 

românesc VoL III

L
n postfața la volumul al trefiea (și ul- 

Itimul) din Arca tai Noe iLcLtura Mi
nerva, 1963), postfață emoționant-c n- 
fesivă » coma v-polemică, N.couae 

Manolescu replică și provoacă, scntnd la _□ 
moment dat : „Clasificarea propriu-zisa de-curge 
din aceste premise. Este ea nouâ. cu adevărat, 
sau doar resistematlzează elemente vechi ? .\o 
eu sint chemat să răspund. Vreau să atrag csâ 
atenția că aparatul conceptual presupune doar 
atita labilitate cită intră in specificul oricărui 
sistem care are in vedere faptul artistic. Si dacă 
este exact, cum a remarcat Eugen Smuan 
(Recursul Ia metodă. România literara, 21 au
gust 1980) că există doar tipuri pure de rtxraa 
și nicidecum romane pure (dorice, ionice, co
rintice), merită să precizez imediat că un anu
mit tip este totdeauna dominant intr-un roman 
și că nu am clasificat la voia intimniarii ro
manele. Problema nu este dacă m Pâdarva 
spinzuraților, roman doric, există elemente io
nice (și există 1) sau invers, dacă m romanele 
ionioe ale Hortensiei Papadat-Bengescu nu apar 
cumva (și apar !) elemente dorice : problema 
este dacă se poate descoperi o a patra clasa oe 
romane, in afara celor trei stabilite de mine p 
întrebuințând, firește, criteriul meu. Abia 
aceasta ar fi o dovadă că m-am înșelat. ned_>- 
criminind cu atenție intre particularitățile ge
nului*. Să zioem, deocamdată, dimpreună cu 
speranța autorului, că a patra clasă de romane 
nu există sau. ceea ce e altceva, ni poate fi 
(încă) descoperită, utilizind criteriul lui Ma- 
noleecu. Dar, tocmai aici e problema. Este cri
teriul criticului suficient pentru a permite o 
clasificare adevărată (verosimila. vreau ti 
spun) și adecvată a romanului ? înainte de a 
răspunde (căci nu este o întrebare retorică), să 
reamintesc, folosindu-mă. din comoditate, de iacă 
un citat — căci criticul, observam și cu alte 
prilejuri, ști© să rezume excelent — criteriul 
clasificării din Arca lui Nee : „însă, de fapt, eu 
am fost preocupat de ipostazele naratorului iar 
Radu G. Țeposu (e vorba de, atunci, «ud ul 
Viața șl opiniile personajelor, devenit, intre 
timp, volumul de debut al auto-uhii citat — 
n.n.) de ale personajului. Deosebire numai de 
accent, dar care conduce, pină la urmă. Ia cri
terii deosebire. Eu am distins, conform ideii 
mele, o perspectivă exterioară și care se ia in 
serios, a naratorului de tip demiurgic, numind-o 
dorici, o altă interioară, de asemenea ..serioa
să* de tip psihologic, numind-o ionică, în sflr- 
șit o a treia, din nou exterioară, dar de tip !u- 
dic și parodic, numind-o conntică (_) însumi 
naratoare apare, pe rind. ca o transcendență 
oblăduitoare. ca o imanență psihologică și ca o 
transcendență represivă*. Deci, cum se înțelege, 
o clasificare In funcție de atitudinea instanței 
naratoare. Dar discutarea romanului conform 
acestui unic criteriu nu face altceva decit să 
anuleze, dogmatic, alți trei termeni, autor.

BREVIAR
■ DICȚIONAR ISTORIC DE RI3TE. Prima de 

acest gen la noi, lucrarea Olimpiei Berea, apărută 
la Editura Ștunțificâ și Encyclopedic^, are, indis
cutabil. semnificația unui eveniment deosebit- Rod 
al unei acțiuni de cercetare pe cit de îndelungată 
și de tenace, tot pe atit de pasionantă și de corn, 
petentă, dicționarul oferă imaginea absolut tulbu
rătoare pe care poezia românească, de la Dosoftei 
la Arghezi, o oferă contemporaneității în una din 
fațetele ei cele mai palpitante : edificarea propriei 
condiții stilistice în planul riguroasei și controver
satei reguli prozodice care este rima. Prin ur
mare, n: se oferă o lectură nu numai Instructivă 
ci, pur si simplu fascinantă, căci nu e o „intîm- 
plare“ de fiecare zi a face cunoștință cu ceea ce 
s-ar putea numi însăși biografia intimă a feno
menului în cauză. Cit despre cele 1 109 note expli
cative Înserate la subsolul paginilor sint, dacă 
mai era nevoie, încă o dovadă a extraordinarului 
efort de cercetare și elaborare depus de Olimpia 
Berea. Elogii merită, desigur, și Gabriela Adameș* 
teanu, redactorul lucrării.

Tudor Popescu se mișcă pe un teren tradițional, 
ilustrat nu numai de Caraziale. dar și de auloni 
de teatru postbelici, cu ma- mult sau mal pu
țin talent. Dar ceea ce este esentu-d. el nu re
duce totul la jocuri de cuvin*--. 1: efecte gra
tuite. corned^ limbajului avtnd in Jally joker 
un roț extrem d® funcționa!. . . r . .■.nt pen- 
w confbct ți personaje. -■ !~d *?-;•<. unor 
Popescu mat adzptat er«s despre care
n-ie. ei neimprumudnd itsccccm vechi, ci 
inspirindti-se i n r«*«u te- v-răr.â. ceea ce 
dj ~ t*“ o • ’--te îA

Personajele te: Tudor • sint apoi ace
lea ale tout adevărat «MfcMâtaer-fi Tudor Po
pescu nu u>»e 1» spbnlnățt. .V« acolw unde i ee 
nar nee=*re și sec*: !n teatrul com e cu pre- 
ter.tie filozofică. ele aci d- J renii:-» 'le do^te 
de autor. Ccmpăex«tea ps.hoîogică nu intră te 
p:e.icupăr;Le care cu o tună inrxțse
ț*e că ipaijrxi 1? asemeao personaje der.se 
pe.setsștc «cs*- din sfera pame-d Ele sini 
stmple. unihniare. b:r*e c--—tetele. ușor de 
fixat se ta-recunosc: de 1- vedere, tn-
tr-o '»• reny-t-jiiaficâ ««sete» e -.er-fiîăU. 
«c-teresci *m z*o% ptartt a . u.- reper, 
aad ,modem* touiM dert. --ru-ruri j-e-iejoc iu: 
Tata tew. Clș^cu- aswrst taarrs • vta 
dsa tasoarearaa la «vdnie r j'nan aie mvr

-sa, M,țee-aet
«eoiarcateSe sta: wenWKSje -rraed • L«fi Tu- 

iter ft-peeo; fi sa*saMtaCata hwrsr: »: a de*- 
«IgrV- er Arta presierrh ee ieriaea «srat 
ir. te mu-! rtocas. sas.' âe ss o ..’:ve

țrj _ .tx— s . .. rt'~ eț»-
ea sasăute. IMiti terase. a« se? »i eer-jn'. 
3 fiar-o eucperafi-.ni feîAțj, car

■«nasaj. amr. eel putm La fel de pora=i. 
Doar acec -zxxriw poate da ii coc=-
piMMMtaB paotatat naMOMC. emzr i^ra. asriel. 
cSMtfJcdrfl» tarta tataat sat c fici-o Zr- tzzr-
d«nd naratorc.c. rota» priwdejSrL JWoiâae i£a- 
□ikAâca grupează aaur~« ■ sub areei-; esuiereâ. 
serter-. fără nsc o »-’-ă resi-j© hstre e - m c-«:- 
=:ca ia p~~mc. voiir» -m Am ta» hiae 
mec o aerre de arfdei oe mii-z.ir.- ~ .
forțate. L «a g «cum. doar .rea
țoare ia cer: Urm-z și Băecber. 1=;. «■-
a fi romaaoen enrsusc. Ce •.e-garxri - 
surdul u. nc-u.gc s eexEBl isrn-1 ••. >.er.*.
Broer ? pumre a -a *.•—en.. cu
care opereAra errtaro vnde =s'^_ ia E eri-ir. 
msxar’jț essrerwora oe up .xx s parr«r.c ' Ie 
cmssd anafizei errtic-a: LaOaza Ijer-zr. -e i—-
Iul, Marras»^. —tj cm os'ir rr cer - ■ ----- • 
Se mpr-rert asuks aser-a->»~.je cr pr-ca
L'rmuz. Stru două oc*cr*. ah_ de fir..: zeci. De
la un autor ia afisL <r--r..~r csfcroc-. a

astfel că. la afim-K—l pa r
țetageiei arca S> de earacserrEțjc: ” a_e 
luL De busk sr,-va <a fiecare dm .-wses 
aaainaae 41 «a țps asriel icăci dta
smt extrase _măr—Ir 1 defin țea orerr-eza- 
toare tn area; tatei fipal Toate "'-â S-~ czr 
ma. mc: —-_ 1 -„ rrer m ca re « .»z.c Q:-. —
na-i asa ? — tot cw itaLre smf. A ov=» c-ceec- 
vafie se referă ia ana.zza proprm- zisa. Amfi- 
aalul sac. teasralzl <fc= prota L— Bletber apar- 
pn deeoraîm Icm _^-ioyafi buc) « tacf- 
deasn narăierulqc-persosai. !n tmap ee la L'r- 
muz. Mxzna. sm ex
presia artifi~șdt:Mii- Vot reveni insa ma. amă
nunțit la roods- tăfile analrtrce ase cc
după ce vrv epci-Za ră^mnail troa: de aserți-j- 
nJe a»je •^rvrVire cttaie la început. N- șt-u, 
spuneam, dacă ee.e pasabilă descopertrea unei 
a patra dase de roenzne. in afara celor des
coperite de N»tx>lae Manolescu. dar mă g:zi
desc că i-ar fi destul de grex de pildă, să gâ- 
seaacă un te in sistemui propus romanului 
fantastic. Și asta pentru că aici problema tipu
lui de instanță naratoare esie cu UX11I neim
portantă. Dificultatea o acuză Însuși autorul, 
care, atunci cind intilr.ește eșantioane de pro. 
ză fantastică, se descotorosește repede de ele. 
plasindu-le in alte categorii : „Voi începe cu 
doua proze al căror aspect oarecum deosebit de 
al celorlalte a părut destul de curios majori
tății criticilor. E vorba de Ninge Ia Ierusalim, 
din F. și de Marea roșie, din Vinătoarea re
gală. ambele de un fantastic caragialian sau 
eliadesc, fără prea mare originalitate 1a prima 
vedere : cu atit mal mult cu cit. D.R. Po
pescu n-a stăruit in direcția propriu-zis fan
tastică. La o considerare mai atentă, tre
buie să renunțăm insă la ideaa de fantastic. 
Cele două narațiuni nu urmăresc a su
gera atit o atmosferă enigmatică sau teri-

■ LUPTA PENTRU LIMBA ROMANEASCA ÎN 
BANAT se intitulează una din recentele apariții 
din cadrul apreciatei colecții de studii filologice a 
Editurii „Facla“. Studiul profesorului reșițean 
Petru Oallde se Impune prin stringența problema, 
ticii și prin Ineditul materialului demonstrativ. 
Subscriem deci în întregime la cuvintele de reco
mandare semnate de prof. unlv. dr. docent Romu
lus Todoran : ,.Lucrarea este o sinteză unică în 
felul ei și originală. Originalitatea constă în modul 
în care a fost concepută, în materialul bogat și 
interesant, adesea inedit, pe care îl pune în circu
lație, precum și prin interpretarea lui Judicioasă 
și comoe'Antă".

■ CAIETE BOTOȘANENE, suplimentul literar 
editat de Comitetul Județean de cultură șl edu
cație socialistă Botoșani si revista ,,Ateneu“ re
prezintă încă un semn gră’tor cu privire la efer
vescența creatoare existentă în mai toa*e reședin
țele de județ ale țării, întrunind calitățHe de pro
fil oroorll unei publicații de sinestătătonre, 
,,caietul* pune !n valoare potențialul Ilter-’r-art’s+’c 
local prin studii de istoria culturii specifice zonei 
în cauză, articole de critică, note, recenzii etc. 
Sectorul beletristic, de asemenea, este bo«at, re
marcabil prin acuratețea textelor selectate. Sur

e cu totul nou • viitorul șef va fi desemnat de un 
computer. Conflictul principal, pentru că mal 
sint și altele secundare, vine din faptul că deși 
cel ce decide este computerul, viitorul șef tre
buie totuși să fie cel hotărit dinainte prin me
tode necomputerizate. Cineva a falsificat 
dinainte datele computerului, în favoarea unui 
favorit, dar peste această influență asupra ma
șinii mai apar și altele. Cu toate acestea, mașina 
produce implacabil alți șefi decit cel pe care-1 
dorește conducerea și care se schimbă mereu, 
după meteorologia socială a locului. Ingenioasa 
premlză, care indică in Tudor Popescu un autor 
cu intuiția situațiilor comice autentice, nu are 
în această piesă de început a autorului o des
fășurare Ia indemîna ei. Personajele gravitante 
in jurul mașinii și a problemei promovării nu 
sint la fel de justificate in acțiuni, piesa avînd 
din punctul de vedere al economiei ei inegali
tăți. Jolly joker este o altă comedie cu o ore- 
miză comică remarcabilă. Cele mai sigure efecte 
comice ies din luarea unui personaj drept altul. 
Cu cit situația durează, cu atit efectul comic va 
fi mai mare. Dificultatea este de a articula fi
resc aceste substituiri. Tudor Popescu a găsit in 
Jolly joker motivația unei astfel de substituiri 
în dorința unui director de fabrică de a-și salva 
instituția. El face schimb de locuri cu un per
sonaj de fabrică care este factotumul ei, jollv- 
joker-ul afacerii. Practic fabrica are un direc
tor nou, fără ca să-I aibă. Adevăratul director 
verifică cu acest prilei un adevăr. Crit'ca so
cială se face rizind. din mers, fără a forța fi
rescul construcției. Sfirșitul este insă conven
țional și de aici concluzia pe care ne-o vor în
tări ți alte piese ale lut Tudor Popescu că ne
glijează articulații importante ale construcției 
dramatice.

Există insă și piese echilibrat construite, cu 
premize comice excelente și o participare echi
tabilă a tuturor eroilor la desfășurarea Intimplă- 
rfior. Tudor Popescu știe să brodeze pe tema 
conntmilui care revine In comediile lui in mai 
multe variante, desigur, ultimele fiind superi
oare primei Meritul autorului volumului Jolly 
joker este de a decupa aspecte reale, cotidiene, 
cri mul: firesc. văzute insă nu numai din unghi 
comic ci si din cel problematic.

Tudor Popea-—’ ;» exersează nkhodarS. umorul 
hint Situația romfed eate intotdarSM imnlo- 
t:tă la el cu o proMemst:-'-* s-. -alâ. Multe 
ectdpe de ca orî->2 colectiv de
muncă, pot trece prin împrejurări comice, dar 
a*jj! m vrea o comedie goală. Țis’^ Iui este 
•ă ndicnlit^is pretenția culturală g-:«ală a ss- 
■etswîtoc pe -see nf-t ptrae o-hi, modul
de a ztimpui» samenii șs ede»-“rarî> din fața 
tec. ăi a să tnregistrese ș să rccfceze
S'tasifiăe prj care trec. De data aceeesri, sâsacna 
se care se es«rtă «fnt cfîrva msjr-.--l<_ — la o fa- 
brt-4 <tn prov-.noe. C» t.oMior-a m» > Tudor 
Popaaru poaonajeăe sint bsr-s procix»te, uni- 
kniam. asa nm p-ăa-te sâ fw ioS’-o -țr~ -■< — 
Eaes^ele cocmce. dac si de eemni ?<-»>• sint pe 
r tairt. Atfiea’-c «uter de o-—de 
urvea.ie cca^.aă fer-—tă. de umor fiiejc, de se=- 
ti_ăcașie ecstk. Ta---.* Popeacu n-e produs ir.că 
nta v uutnecbe fSra c-.-e ri-i asigirre lo
cal la rocada ?? talecru.’ p dau dreptul.

M. Ungheana

fz^mă. --ur a msro». prin âuols miju^ceie «-- 
isrove. țarrjre scop cșre abc* acum se Irztre- 
n-ie. uurQMi.Jlic'z realilâ'-u coudMn»'. Toate

rtaart*. ta «m« taaattat «* ta CtaltaM ce 
*. ta Ttaare». ft «cari, auuml Lsrtaritai ta-

fa impressa «A ^ealstarea imiși
Mcaesâ derizrasu. de-reo-ii -r-rr er- j,

ceie mai crudaie canc<-rzaa«ar-- u» o- 
tecf-ete fizice p moraje* Exu-q-. i^».-.;a rocn- 
tor-ameru-,ă d«»ce e^ r-nd-fi a U—uz (_O--n 
W ao te psdeșu Sa f—_z î~. exu-tă cr '.-r. 
a aznesc. ză-ci ta eorxMc. Rauor_cmerzi .♦ 

r<*. Ota ca 11 • g»^e-woM «.
rrtiruL pornit să descopere uurumcsierța -
*a*... uita (sau armiei un teu Toarse mpc-r- 
•am. Pâstran • -clipâ secreitaL pentru «-I ure 
=Ar pe N. Marxxmcu ; ^Tvcstiiorul, rtaM» m 
pană «ta* aatenobd. noaptea, pe o șoma e ieșit 
<ta o alt* marină, in care se sfii două f-eract
oansersaria acestora ae rwV-â la niște cnA>~- 
cm ac te, mora de nralt, pe care-i evoca .nră 
ca r ctuxi ar fi in mită. Drenau! se
o rotea, m apanamenuiJ t^se.ior Inio. 1 a 
doua n. ea să-și recupemae 1etechera ui’-aiA 
pocetaftaruP afli că jăadeje tai fiiseieră uc-se 
de nu ae lt»e ci e-: dar. lucru bizar, fuseseră 
•jcese cu h’zsi ode tealnia ca ei să Ie fi Inui- 
r.-' Criticul e acum rpics pentru coneluzn ne
cesar* <Wnm orar iei corunice : „Tr. acest parate 
se tetră in cercul vksoa Impresia de îreaEtate, 
provocată n pisă, acum de seomnArate aroâ- 
nurue. e sporit* de ipotezele anchetatonio.- : 
aceoarule poc£te> ale er«met ee înmulțesc ea 
cz-'jiercte Da» nou, totul pare absurd, ceaiul 
iț: piei'te unce substanță, umpul curge ia toeie 
sensurile ca o apă prelinsă dmtr-un vas*. Da, 
dar_ tabevfccra ? N. Manolescu nu ne spurce, 
dar not l'-m. tatorn in apartamentul cu pri
cina, knpretmă cu ancheta'zxTj săi, povesîiuxul 
găsește aorra pe masă tabachera uitată in noap
tea trecută : „Poftiți, priviți, le are tai pe ZM-i 
tabachera mea. Si scrumul din scrumieră, da, 
priviți— Pofin—, asta e tabachera mea, o Izai 
in m-nă și o deschisei să-mi aprind o țigară și 
apoi i-o in’msei lui Tică Dunărințu*. Așadar 
rentei nri-și pierde deloc orice substanță, amă
nuntele, deloc intimplătoare, nu sporesc impre
sia de irealitate, ficenariile anchetatorilor se 
spulberă. Ne aflăm in plin fantastic. De care ? 
Doric, ionic sau corintic ? De cea mai bună ca- 
lltaie. Triada emblematică se dovedește insu
ficient de cuprinzătoare.

Valentin F. Mihăescu

prinde totuși absența din sumarul caietului și din 
caseta ce-i numește pe redactorii acestuia a cu
noscutei poete Lucii Olaru Nenatl, bot oșâ nean că 
și ea.

■ CE MAI CONTESTA VEȘNIC BELICOSUL 
RECENZENT ? în Suplimentul literar-artistic 
al Sclntcii tineretului din 12 februarie a.c. se ob
servă de la distanță. C. Sorescu este 
Indignat de faptul că editurile („Cartea Ro- 
mâneaacă-, „Scrisul românesc", „Facla", „Litera") 
au cutezanța de a publica volumele de versuri ale 
altor tineri decît aceia care sînt, vezi doamne, 
susținuți de din sul. împrejurarea capătă pro
porții catastrofale fntrucît doi dintre autorii de
molați beneficiază de recomandarea lui Marin 
Sorescu si. respectiv. Nlcolae Ciobanu : cel dinții, 
zice C. Sorescu, scrie o scurtă prezentare „ce-1 
drept, exactă în imprecizia ei calculată^, Iar cel 
de-al doilea p „luxuriantă prefață“ total neconfor
mă cu materia volumului în cauză. Așa o fi, dar 
nu știm zău. dacă s-o găsi măcar un singur im
prudent care să fie dispus a merge pe mîna atit 
de norocoasă a prestigiosului polemist.

N. C.

CARTEA DE DEBUT

Ironie și sentimentalism
Cu un volum de „schițe și 
povestiri* *) scrise alert 
și inteligent debutează 
Eduard Huidan, autor în
zestrat pentru registrul 
satiric, in maniera lui 
Mazilu, dovedind sigu
ranță in notarea clișee
lor și automatismelor 
personajelor și inventivi
tate in alegerea situații
lor revelatorii, dar ro
manțios și patetic în 
tratarea subiectelor „se
rioase*. Eduard Huidan 
e un bun observator de 
medii mărunte și tipice, 
prielnice existenței bana
le a tipurilor comune.

lipsite de profunzime, unde personajele trăiesc 
schematic situații stereotipe sau, puse in fața 
unor intimplări neprevăzute, fac eforturi co
mice de a se integra solicitărilor care le tulbură 
liniștea neproblematică.

In fond autorul e un moralist și năzuința sa 
e de a da in citeva linii „fiziologia* unui com
portament social aberant sau alienat, ordinea 
fiind restabilită prin comicul deznodămîntului 
catastrofal, opus celui scontat de protagoniști : 
in Concurs de creație inițiativa birocratică a 
dirijării ..repertoriului* galeriei microbiștilor 
din orășel se termină dezastruos pentru zelosul 
organizator ; nu altul este sfirșitul inițiativei 
responsabililor din Cooperativă model de a în
ființa o întreprindere fictivă, care să nu produ
că nimic și tocmai de aceea să devină unitate 
fruntașă și exemplară. în Una cu pămintul 
noul președinte C.A.P„ maniac al sesizărilor și 
„informărilor* anonime, numit direct in func
ție fără a cunoaște nimic din realitățile mun
cii agricole (in urma eliminării rivalilor prin 
sistemul delațiunilor), pentru a-și atrage cola
borarea sătenilor, ia hotărîrea să împartă fără 
nici un criteriu cel mai bun pămînt al coope
rativei, fiecăruia cit poate să ia. După o bătă
lie burlescă, metoda nu dă roade, pămintul 
rămine nelucrat și președintele, lipsit de „ma
terial informativ*, este schimbat. Viața in co
mun (frumos titlu) surprinde meschinele tri
bulații zilnice ale colocatarilor unei vile na
ționalizate, care, de ani. iși otrăvesc reciproc 
traiul in comun, dar in final refuză să se mute 
in locuințe separate. Birfa micilor funcționari 
in jurul „dramei* lui Patache, colegul părăsit 
de nevastă din Goana după nimic, trece de la 
compătimirea inițială la acuzarea și sancționa
rea ..eroului* neiubit de șeful său, tov. Teposu. 
Comicul acesteia din urmă, ca și cel din Pro

Singuri 
în calea lupilor

artea lui Ion Marin Almâjan, Tornada,

C apărută de curind și in limba macedo
neană, la Skopje, In Iugoslavia, este 
intr-adevăr mârturla unei epoci in 

furtună. O furtună istorică, un vârtej ce cu
prinde in iureșul lui destinul unui popor în
treg. AI unui popor pașnic, poporul român, care 
n-a rivnit niciodată ce nu este al lui — mărtu
rie ne stă istoria insăși — dar nestrămutat riv- 
nind la pace și la împlinirea visului său multi- 
s^' ilar : acela de a se aduna intre granițele sale 
firești. Aceasta insă, cu aricit de multe jerfe 
i s-ar îi cerut.

Prozatorul acoperă in remarcabilul său roman 
iicS« despre un roman este vorba) o perioadă 
și intinsă. și hotăritoare a istoriei noastre na- 
fios*’rt. deși iși plasează acțiunea narațiunii lui 
iui.™: in Timiinara și in jurul capitalei Rana- 
ta’sri.

Jfcesete car» deort«,fe cartei aufivulm este 
isSryifiii rlzfic-, znoodite dod noi
romtefî am te**, dipe de neasemuită inii tare 
sufletaew*. Marele nostru vis, in sfîrșit, se îm
plinea. In urma prăbușirii imperiilor din jur. — 
șj eu contribuția noastră de singe — harta 
României lua forma inimii ți a sferei, a perfec- 
țiunii deci, răsărită parcă din propria noastră 
temă, in care am tot incălzit-o generații după 
generați), atita amar de vreme, de la Mihai 
'«'itaAcul iacoace.

Ion Sferm Almâjan surprinde reacția epoca- 
laiul eveniment ia Timisoara. Entuziasm, efu
ziune. bucurie de nedeseris in rindurile popu- 

românești locale, majoritare : consternare 
sfctuză și tune oarbă, ai greu stâpinitâ printre 
fc<Ru Hăp-kii « uzurpatori, ce nu înțeleg să 
oerrete drept, al istoriei !

Prow-ird rr--i «aprinde insă ți altceva in ro
manul său : inei*iS5;î*nța claselor noastre stăpî- 
rrtoare. noinstare roci ele să înțeleagă că visul 
mtmmat al unui popor întreg trebuia apărat. 
T*eteu» aparat £j,tă de vechii ștăpini. hră- 

o smintită hoinari revanșă, ca și față de 
rate; mereu creseicd al reacțiunii de la noi de 
c_3ă stareie rezum, ce Ui aduna forțele in ca- 
drul orgao-ja :ittar coloanei a V-a. stipendiate 
de Rixtel german, in speță Garda de Fier și, 
rj csw-ătee în Banat, gilâgioeul Grup etnic 
șșrrrosn. Bjrwjur de carne de tun și în țara 
noesuâ. anML. iui Hitler, dezlănțuită
Iterr cucerirea Europei.

Ce m.teâ sigură, romancierul stăpinește rom- 
“rtt jL tablou al evenimentelor precipitindu-se 
tet ma: amenințător poitru noi, la această răs- 
s»ce de drumuri «u de tame așezați. Treceam 

:-n am erei, ani de furtm»*. dramatici. La un 
tnrmen: dat. sionri ta calea lupilor, cum a 
spus-o aii: de plastic, de cutremurător de ade
vărat Ntelae Iciga. ei însusi victimă sfîntă a 
forțelor inruserreutai dm area epocă, evocat in 
metanul :-j. I ?r. Marir. Aîntăian. Din trupul țării 
r«;-au 'os: zmuise din n«xs insmgerate și Îndu
rerate halci, am fost imptnsi intr-un război al 
pierzări:*re re-a adus nedrepte și nemeri- 
t*:e «rier'-.T.e dc apocalips.

Dar poporul nostro nu era totuna cu „tagma 
jetu. tonlof-. cum a spus-o cindva un alt apos
tol al neamului Tudor VTadimirescu : nu eraa'a- 
txa si inconștienta clasă stăpinitoare. Din rin- 
curGe lui s-au rxScat luptători, de multe ori 
anonimi, care au țtiut. ca intotdeauna. să se 
jertfeaac* pentru Interesele supreme ale Patriei 
— si am ieșit cin nou la lumini. Cu sacrificii 
multe, incomenaurabita. după pilda tot dintot- 
deauna, a frâmintaiei noastre istorii in furtună.

Acesta tee, foarte condensat, mesajul ex
celentei cărți a iui Ion Marin Almâjan, romanul 
Tornada.

Aș numi însă romanul autorului excelent nu 
numai pentru reconfortantul lui mesaj, ci și 
pentru puterea lui de cuprindere, pentru expre
sivitatea lui in general. Fiindcă Ion Marin Al
mâjan izbutește a întocmi in paginle cărții sale 
un larg și definitoriu tablou de epocă O grăi
toare frescă socială a Banatului românesc, luptă
tor pentru marele nostru vis național. A Ba
natului. dar care amtatis mutandis figurează 
lupta întregului popor român din această 
perspectivă.

Ceea ce îmi pare remarcabil la acest proza
tor este, in cartea de față, dexteritatea de a în
chega destine din cele mai variate medii — pe 
spații foarte restrinse, de a „relata* fapte, de a 
fantaza continuu, cu o înzestrare a construcției 
epice ce nu e deloc la indemina oricui. Unghi 
din care, cartea lui se inscrie, in mod evident, 
intre narațiuniile tipic evenimențiale din ulti
mii ani. Aș aminti din acest dens roman, din 
acest turbion de destine, măcar citeva perso
naje, ce probează maturitatea lui Ion Marin Al
mâjan in a da viată paginilor sale, intr-o limbă 
plină de culoare și de prospețime, fluentă și 
funcțională in același timp. Dumitru Corbuleanu. 
de pildă, primul prefect român de Timișoara, 
a cărui dramă de familie e caracteristică lumii 
din care făcea parte. Intelectual cinstit, un 
honnete homme, in fond bun patriot și bine in
tenționat, luptător el însuși pentrj» idealul reîn
tregirii, proaspătul prefect de după Unire se do
vedește totuși prizonier al politicianismului 
amorf al clasei stăpînitoare. fii se pierde în 
nesemnificativ, scăpindu-i coordonatele esențiale 
ale construirii României noi, rezultate din marea 
conflagrație. Depășit astfel de evenimente, 
neînstare a citi în perspectivă evoluția pericu
loasă a acestora, pierde nu numai cîrma trebu

tolipul, nu depășește însă nivelul scheciurilor 
TV, atit prin banalitatea
— neproblematice pentru 
locuri comune ale genului —, cit și prin șarja- 
rea excesivă, care pîndește mereu procedeele 
tinărului autor. Urmărind uneori cu orice preț 
efectul comis, povestitorul abuzează de gaguri 
și scene clovnerești, curse, urmăriri și bătăi de 
„nedescris", cum scrie el adesea, a căror „de
scriere* coboară ironia

teinelor „satirizate* 
editori și devenite

prozei în superfluul 
scenariului de comedie ușoară. Alt tic provine 
din incintarea produsă de sonoritățile aglome
rării numelor proprii — celelalte personaje din 
Goana după nimic se numesc : Ciubuc, Pizma- 
șu, Lătrău, avocatul Vulpe, colegul colportor și 
turnător Panaite Zînzinel ; alte nume : Bara- 
boi, Bocioi, Beleață, Pușcă, Trutză, Bellea, Ho
lercă, Pupăză Priceputu ș.a.

Proza cea mai reușită este Planul înclinat 
unde — fără a scăpa intrutotul de „ticurile* 
comice favorite ale autorului — amestecul de 
grotesc și gravitate conferă personajelor ceva 
din atmosfera stranie a fantoșelor din Concurs, 
excelentul film al lui Pița. Surprinzătoare, 
insă, pentru un prozator cu «Imțul umorului, 
6int tentele poetizante și vag senzaționale în 
care sint prezentați eroii unor situații limită 
din alte povestiri : un tînăr și integru fotbalist 
paralizat, ajuns vinzător de ziare în gară (Li
nii), un pictor de succes aflat Ia ceasul adevă
rului prin confruntarea cu pictura unei ță- 
rănci bătrine (Portretul), un bărbat de vreo 30 
de ani, sarcastic și „damnat*, revenit în ora
șul primei tinereți, prin voința autorului ne
verosimil de superior celorlalți și de nerecu
noscut pentru ei (Sărbători fericite). Mal sobre 
și mai tensionate prin psihologia personaju
lui povestitor întors în lumea copilăriei și a 
satului sint Matca, Gardul, Trandafirul de plas
tic.

Talentului autorului ii e necesară o mai se
veră exigență cu sine care să „reprime fără 
milă* atit plăcerea scrisului ostentativ „deș
tept", a bufanadei și a poantelor facile din re
gistrul ironic, cit șl sentimentalismul tinzînd 
să transforme gravitatea in melodramă. Cu ca
litățile și defectele, inerente vîrstei debutului, 
etalate franc, tinerește. Trandafirul de plastic 
este o carte care se citește cu plăcere anun- 
tind in Eduard Huidan un autor cu șanse de 
afirmare in genul satiric și umoristic, atit de 
dificil și de sărac astăzi în personalități auten
tice.

Alexandru Condeescu
*) Eduard Huidan : „Trandafirul de plastic", 

Editura „Albatros*, 1983.

rilor politico-economice ale județului pe care îl 
diriguiește, dar eșuează și în propria sa fami
lie. fiul său Paul find racolat de „gardiști", vic
timă în cele din urmă a demențialei degringo
lade a acestora, tratați de prefect dacă nu cu 
Îngăduință, cel puțin cu iresponsabilă incon
știență, Asemenea lui fiind, între alții, și gaze
tarul Damaschin Lința, furat, îmbătat de dema
gogia unor politicieni fără scrupule. Acestuia, 
prozatorul îi opune în carte un alt gazetar, pe 
tinărul dar lucidul Slăvin Pan, neobosit și con
vins antifascist, care nu ocolește primejdiile de 
tot felul, în încercarea lui de a folosi forța cu- 
vintulud scris pentru a vesteji putregaiul, 
necinstea, poltroneria. Cuceritor, â propos de 
destinul acestui personaj, cuplul pe care îl con
stituie cu Estera, salvată dintr-un convoi de 
evrei destinat a ajunge în Germania, spre a 
robi in uzinele de război hitleriste.

Nu in ultimul rind fiind de amintit, din ro
man, o serie de alte personaje, reprezentind cu
rentul subteran, antifascist, precum Eva-Catha- 
rina, Păuna Obreja, Edwiga Schultze, Melnl- 
ceanu, muncitoare și luptătoare Ilegaliste in 
rindurile partidului comunist, jertfe ale împo
trivirii față de valul de întuneric ce ne invada 
țara in acei ani crincenl. Ca și nenumărat! alți 
oameni simpli și cinstiți, uneori chiar din așa- 
zisul „grup etnic german", care înțelegeau că 
locul lor este alături de țara în care trăiau și nu 
în slujba forțelor dezlănțuite ale „Vater- 
land“-ului hitlerist și ale acoliților lui de la noi 
(intre ei învățătorul Stein). Apoi cortegiul oa
menilor poliției — aceștia nu mai puțin poltroni 
și gregari ca reprezentanții vechilor partide po
litice, ca și cei ai dictaturii militare antones- 
ciene, lumea cercurilor de afaceri, a „coconetu
lui* protipendadei, trăind epidermic, fără alt 
oiizont in afara aceluia al etalării prin saloane 
— la nivelul personajelor feminine din come
diile lui nenea lancu etc., etc. Un univers de 
inși in stare să vîndă tot, să cumpere tot, să 
asasineze fără scrupule.

Romanul lui Ion Marin Almăjan nu impune, 
eu toate acestea, tipuri memorabile, ceea ce nu 
este insă, cumva, un neajuns al cărții, care se 
citește, aș zice, pe nerăsuflate. Prozatorul pro- 
punindu-și, deliberat se pare, să ia pulsul, tem
peratura unei epoci in ansamblul ei. lucru care 
i-a si izbutit, indiscutabil. Nu vom găsi așadar, 
in Tornada, un protagonist care să umple, cum 
se spune, scena. Protagonistul fiind in carte 
epoca însăși, pe care o explorează.

Tornada este, de fapt, romanul unui vis măreț 
al nostru, al românilor. Un vis împlinit și apoi 
tulburat pentru o clipă, pentru a cărui reabor- 
dare poporul român a știut și a putut să gă
sească resurse, in inepuizabila lui dăruire.

Hrista Cîndroveana

Momente 
de istorie literară

Urmare din pag. 1

le decupează atent și le dă drumul in viață. Cind 
se reîntorc, academicianul se amuză, probabil, 
căci ie ooserva senimoarea. Ca un dirijor ce-a 
format o orchestră dar care, din moment in 
moment, este in stare să cinte el singur la 
toate instrumentele. Se zice că atunci mai ridi
că și tonul, scrie o istorie polemică a poeziei 
și, cum oameni sintem, ne mai dăm și la cri
tică, mai punem jăratec și pe la confrați. Dar 
să-i dăm lui Eugen Barbu ce este al lui Eugen 
Barbu. Să-i dăm acest incontestabil adevăr că 
mulți dintre noi cei ce ținem azi condeiul în 
mină am trecut pe la această extraordinară 
școală a Luceafărului pe care a condus-o și 
ne-a găzduit cu o generozitate din care n-au 
lipsit și nu puteau să lipsească rigoarea, înțe
legerea și apropierea față de cei pe atunci ti
neri, n-au lipsit și nu puteau să lipsească ace
le adevărate lecții de poezie pe care cenaclul 
revistei le-a desfășurat pe întinderea atîtor ani 
și la care, pe cont propriu acum, ne întoarcem 
fiecare, A fost un moment de istorie literară 
acesta și cu el se prefigura o mare deschidere. 
Contextul politic era altul atunci, îți trebuia 
curaj ca să înfrunți confuzia, iar inerția nu se 
fringea cum nu s-a frînt niciodată de la sine. 
A apărut pe prima pagină odată, reprodus — 
tricolorul, nu ne venea să credem, nu-1 mai vă
zusem de mult — părea că vine dintr-o ceață 
a pereților, din memorie doar — și acest gest 
ține tot de istoria literară, de istoria politică și 
literară a acelui timp, ține de curajul și de 
puterea de a se exprima a lui Eugen Barbu. 
Noi am văzut atunci revista ca pe o primă in
stituție care a arborat drapelul național. In a- 
ceastă serie, sub această incorigibilă și fastă, 
împătimită lumină eu văd, pentru limba și li
teratura română, și cele trei capodopere care 
dacă-ar fi numai ele singure ți tot ar putea 
umple o viață de om. Să-i spunem de aceea

„La mulți ani* și la multe cărți.



marmora
Barbu face parte dintre puținii 
fericiți ai literaturii române ca- 
trăiesc nemurirea, în viață fiind, 

l-aș mai huli

Artist al cuvîntului

eugen 
mari 
re-și 
Dac-aș ști că-1 sperie, 

o dată. Dar el e acum la temelia izvoarelor, ar
tist fără pereche în timpul nostru, și de acolo 
in sus, fiindcă temelia e apoteoză, de la izvoa
rele limbii române spre piscuri nu mai e decit 
lumina veacurilor și cîntecul și crucea din virful 
bradului, care-i cel mai frumos semn al mun
telui. In proza modernă de după război. Eugen 
Barbu și Marin Preda sînt cele două mari dra
muri care duc in istorie, de la ei nefiind întoar
cere decit în timpul de aur,.

Cînd trec pe Calea Victoriei, prin dreptul Pa
latului Ghica, și dacă mai am norocul să și nin
gă, imi spun că Eugen Barbu a construit in cu
prinsul Bucureștilor un palat de o măreție incă 
neegalată, la care beiul din Samos s-ar fi în
chinat cu bucurie. Și rid în hohote si mă 
lasă de măr înflorind sub lună toate mîriielile 
sau urletele pe care, citind aceste rinduri, le vor 
scoate din gitlej toți denigratorii celui mai de 
seamă scriitor al nostru de azi. autorul capodo
perelor : Pe ploaie. Groapa, Prineepele, Săptă
mina nebunilor.

La șaizeci de ani, peste praguri de marmoră — 
multă sănătate.

Fănuș Neagu

Iluzia ca
patrie, șarada 
ca lege logică

nu izbutise 
copleșitoare 

absența ei ,nu

său. La două 
Existența lui 
consecință, o 

a conștiinței, 
dimensiunile.

*

eîntors din Italia, Hrisant Hrisoscelu 
revine în Bucureștii începutului de 
veac XIX de două ori vulnerabil : pe 
de o parte, este condamnat pe viață 

să aștepte o moarte năpraznică. ce-i va par
veni mai devreme sau mai tirziu, printr-un tri
mis al unei asociații secrete neobișnuită să 
ierte pe cei ce trădează ; pe de altă parte, el 
poartă în sine amintirea unei femei fabuloase, 
Lucrezia Herula Vimercatti, care 
să-l distrugă prin prezența ei, 
dealtfel, ci il va nimici prin 
mai puțin tiranică. O singură iluzie ajunge u- 
nui om pentru a-1 transforma intr-un soi de 
infirm al timpului și al locului 
iluzii nu poate rezista nimeni. 
Hrisant Hrisoscelu devine, în 
perpetuă beție a simțurilor și 
Timpul și spațiul își modifică 
Ziua de azi se rătăcește între zilele de ieri și 
de miine întocmai ca un as uitat in minecă de 
un jucător de cărți neglijent și distrat. Pasul 
de alaltăieri, în încercarea de a se suprapu
ne exact peste pasul din viitor, cade in neant. 
Senzația nu este numai de sfîrșit de lume, ci 
și de rezistență tenace la încăpăținarea timpu
lui de a se coagula in istorie, la vocația spa
țiului de a se constitui intr-o patrie. Și nu ar 
fi exclus ca intenția lui Eugen Barbu, scriind 
acest roamn de excepție, Săptămina nebunilor, 
să fi fost aceea de a dovedi cum ultima resu
recție a unui chip de a trăi mitic se consumă in 
propriile, ei flăcări, cum sucombă un virus care 
paralizează mișcarea dintr-o clipă și dintr-un 
petec de loc.

Am mai scris despre această carte, poate cir
cumstanțial, dar in orice caz cu bună credință. 
Am recitit-o apoi cu o curiozitate care nu mai 
izbutește să se tocească. Și am mereu senti
mentul că ratarea semnificațiilor ei veritabile 
reprezintă o consecință firească a unui anume 
viciu de abordare. O carte neobișnuită nu poa
te fi receptată sub povara unor prejudecăți cu
rente. Cum nu se împinge în ușile care se des
chid în afară. De fapt. Eugen Barbu a oferit 
tuturor o șansă : să se ridice, în sfirșit, dea
supra mizeriei unor adversități. Îndeobște, 
orice adversități par ireductibile doar atunci 
cînd lipsește opera Capabilă să Ib probeze Nimic
nicia, măturîndu-le de pe eșichier. Iată, opera 
s-a ivit. Terapeutica ei încă nu este sesizabilă, 
dar lucrează implacabil în timp și nu este de
parte vremea cind își va împlini pînă la capăt 
menirea. Nici un fel de polemică, nici un fel de 
discordie nu contează intr-o literatură mai mult 
decit o carte fundamentală. Și astăzi sint mai 
convins decit ieri că Săptămina nebunilor este 
o asemenea carte.

Eugen Barbu reinterpretează o întreagă is
torie pentru a ajunge la carența unei menta
lități. Pitorescul scriiturii reprezintă doar su
prafața lucrurilor. Abulia cuvintelor și deli
rul metaforei nu sînt decît nasturii unui vest
mint pipăit pe întuneric sau cu ochii închiși. 
In schimb, la lumina zilei, semnificația roma
nului stă în puterea lui de a ne oferi o cheie 
pentru o realitate criptică atunci cind este a- 
bordată cu întrebări excesiv raționale. Conflic
tul dintre rațiune și pasiune se tranșează în 
Săptămîna nebunilor în favoarea pasiunii, ex
plicit, fără echivoc. Rezultă de aici o mare și 
cuprinzătoare neliniște. O îndoială care nu re
primă curajul, ci ii potențează resursele, tre- 
cindu-1 în ambiție mistuitoare. Săptămina ne
bunilor fiind, în ultimă instanță, o meditație 
temeinică asupra destinului omenesc, asupra 
capacității omului de a se sublima in elan 
pur. Terenul pe care Eugen Barbu își provoa
că tentația de a sonda insondabilul este acela 
al unei devoratoare iubiri. Abia decorul ei ne 
implică, mizînd pe nostalgiile firești ale unei 
civilizații ezitînd să se amăgească prin iluzia 
că tot ceea ce se pierde din trecutul ei merită 
să se piardă. De aici, credința noastră că Eu
gen Barbu a scris un roman care trebuia scris 
mai demult. Poate la începutul acestui veac, 
poate în alt veac. în tot cazul, l-a scris înainte 
de a fi prea tirziu. Aceasta fiind însăși pricina 
pentru care Săptămina nebunilor nu seamănă 
cu nimic. Nu are precedent și nu i se poate 
substitui nimic. Cum nu se poate substitui prin 
nimic o pădure care împlinește un orizont.

Iluzia, ca patrie a lui Hrisant Hrisoscelu, pe 
măsură ce crește și se fortifică, decade la rolul 
unui operator. Ea devine și multiplul și sub
multiplul propriei sale substanțe, sfirșind prin 
a fi însuși semnul care o înmulțește cu sine 
sau o împarte la sine. Altfel spus, o imensă 
capcană. Comunitatea însăși se contaminează de 
acest fum, consistent ca o stîncă, și diseminarea 
maladiei nu îl scoate pe Hrisant Hrisoscelu la 
marginea lumii, ci îl cuprinde ca pe o sămînță 
în chiar miezul ei. Și de aici înainte o anume 
întrebare nu mai poate fi evitată : de fapt, 
despre ce fel de lume este vorba ? Despre o 
lume închipuită sau despre o lume reală ? Sau 
despre o lume care se măsluiește pe sine din 
interiorul ei ? Tentația de a opta pentru un 
răspuns sau altul se poticnește iar și iar în a- 
mintita iubire devoratoare pentru Lucrezia He
rula Vimercatti, aparent maladivă, în esență 
profund omenească, încurcind toate datele 
problemei. Cindva am definit Săptămina 
bunilor ca un mare roman de dragoste, al 
vării și al înecului prin iubire. Astăzi, ezit 
intea definiției de altădată. Și încerc să 
că sfișietoarea poveste de dragoste a lui 
sânt Hrisoscelu nu este decît un element al 
unei șarade mult mai complexe. Sintetizind a- 
ventura dintotdeauna a existenței.

Intr-o șaradă, logică ar fi doar soluția ei, a- 
dică raționamentul care o desființează. Mai 
problematic este să acordăm un statut contra
gerii raționamentului in șaradă, comprimării 
lui in tensiune, in potențial. O asemenea ope
rațiune este guvernată de alte legi logice. As
pirația spre o himeră nu este decît zăvorul 
care menține arcul strîns in sinea lui tulbure. 
Erou levantin, patimă levantină, univers le
vantin. Hrisant Hrisoscelu plonjează temerar 
în apele timpului, plescăirea de la impactul cu 
valurile va fi enormă, dar nu căderea contea
ză, ci înălțimea de la care se cade. Această 
înălțime nu se va uita niciodată. Cum nu se pot 
uita stelele. Chiar și moartea lui Hrisant Hri
soscelu este o iluzie și o șaradă. Ca și existenta 
acelui trimis care nu mai vine. Cu alte cuvin
te Hrisant Hrisoscelu pare a fi mesagerul unei 
lumi care nu va muri niciodată, deși se pră
bușește întruna. Pentru că se prăbușește chiar 
prin sîngele nostru. Și asta nici măcar nu se 
mai cheamă cădere, fiind decantare curată.

Mihai Pelin

ne- 
sal- 
îna- 
cred 
Hri-

Caietele Princepelui
aietele Princepelui încep printr-o Mo-

Ctivare polemică. Iși apostrofează e*.il 
prin strigătul lui Rastignac : „Și-acum
intre noi doi !- Chiar singur fiind, in 

insula lui Robinson, să zicem, peambarcația ma
rilor naufragiați, să zicem, zidit intre muri de 
Diatră, el tot ar avea cu cine polemiza : cu sine. 
In lupta aceasta de autoelucidare. de descoperire 
a adevărului. Eugen Barbu găeește cel mai pre
sus interes al vieții.

In Caiete, paradoxal. își izgonește propria 
imagine din oglindă, in locul exactității propune 
ipostaze ale eului și ființei sale. E. in fond, o 
luptă in toată legea intre ipostaze. Conștient de 
condiția 6a — aceea de pamfletar Înnăscut — 
încă din primul volum al Caietelor, constată 
ironic : „...mai moderni, autohtonii stabilesc di
ferențele dintre polemică și pamflet, voind să 
despartă 6ăgeata de arc". Pentru cei care con
fundă pamfletul cu o jfgnire „fără demonstra
ție", rostește o întreagă și savuroasă pledoarie. 
Oare, numai pentru ei ? Cu bună știință proza
torul dialoghează impersonal, ca Maldoror cu 
Oceanul.- Cine «ăTl asculte?-Desigur, Oceanul. 
t)ar, Oceanul nu’are deloc interese politice, so
ciale, mondene, sau literare... Caracatița cu pri
vire de mătase nu e pentru el un zeu — al zei
lor, oceanic și nici meduzele nu dănțuiesc în 
sinea sa gratuit ca in ermetismele pure ale lui 
Valery. Nu. niciodată Eugen Barbu nu se va în
chide in medii primordiale, nelocuite de om, in 
acvarii cu peștișori colorați și reci — pentru că 
acest joc „de-a Cuvîntul ce se purta peste ape", 
l-ar plictisi. Absolut totul e raportat la eveni
ment, la persoane cu identitate civică precisă, la 
suferințele și bucuriile intime, la dureri fiziolo
gice și psihice, la țipete și zîmbete de tot felul. 
Nimeni în opera sa nu e o plămadă olimpiană 
și diamantină, fără cetățenie exactă. Cuvîntul e 
polemică. Aceasta e in accepția sa legea vieții 
și a literaturii.

Ce înseamnă pamfletul în accepția lui Eugen 
Barbu ? Cum înțelege să-1 practice ?

în primul volum al Caietelor Princepelui face 
Incursiuni in istoria speciei. Citează din Swift 
(„Nu scriu pentru a face plăcere omenirii, ci cen
tru a o răni"), Confucius, Ko-Hiuan, Ko-Hung, 
din Homer, considerat „unul din primii pole
miști-, Ahile, fiind „întâiul pamfletar grec", în 
replicile pe care le adresează lui Agamemnon. 
Sint enumerați eroii homerici — Ulise, Hector și 
Menelau. Se ajunge, în fine, la Jules Renard, 
Goethe, frații Goncourt, Kipling, Gide, Jarry, 
Camus ș.a. Exercitîndu-și verbul sub forma 
pamfletului, Eugen Barbu se ferește să-1 defi
nească savant, nici chiar metaforic, cum încer
case cindva, Vinea, unul din așii genului în li
teratura noastră. Cunoscutul publicist la Facla 
și Contimporanul, fascinat in cele din urmă de 
noțiunea însăși, o privește extatic, am spune azi, 
ca pe un O.Z.N. lucitor și hipnotic : „Pamfletul 
e mai întîi un denunț și prin aceasta poate fi 
odios din capul locului.. E ca un atentat cu acid 
asupra monumentelor... e propaganda esențială, 
concentrată, explozivă. Proiectează o lumină or
bitoare. biciuiește atențiile, bruschează indife
rența, dezlănțuie, raliindu-le, pasiunile...". Din- 
tru-nceput, Eugen Barbu demască falsul așa-zis 
estetic, al ruperii polemicii de pamflet, cu enti
tăți existind aparte. Deși, îi recunoaște caracte
rul descriptiv și analitic, Vinea socotea pamfletul 
un derivat al lirismului : „E partea concavă a 
poeziei, e forma lăuntrică a elenului-. Altfel 
gindeste Eugen Barbu. Pentru el totul in litera
tură decurge din pamflet. Nucleul incandescent 
al literaturii, dialectica ei, sînt modul pamfletar. 
Pamfletul devine, astfel, un gen vast, coexistent 
pretutindeni, in structurile tuturor genurilor, 
polemica fiind atitudinea esențială a creatorului 
in fața realității : „A polemiza este a mișca 
idei", iar polemica și pamfletul sînt inseparabile 
Pentru Eugen Barbu dovada cea mai elocventă 
sint mărturiile Jurnalelor. Jules Renaid, în a- 
cest sens, e autor de „numeroase pagini pline 
de cele mai spirituale cuvinte rele pe care le-am 
citit Vreodată- — și la fel Gide. Are dreptate. 
Constată : „între Ronsard și Andre Chenier 
cauți zadarnic un poet", desore Gauthier — „ni
mic mai plictisitor-, desore Balzac — „nimic mai 
prost decit nuvelele lui", desore Gide — „șpina- 
tec. are guturai, fălci exagerate și e indrăgostit 
de Wilde și el : un om cu pielea unsuroasă-, 
Verlaine are „un cap de Diatră ca dintr-o de
molare" etc. Gide, la rindul său, aruncă ana
teme asunra lui Maeterlinck. Anatole France. 
Flaubert. Barres. Claudel... Eugen Barbu substi
tuie definiția, prin ceea ce numește „ilustrări ale 
pamfletului". Ne dă de. înțeles în tîlcul poves
tirii Monomatopa, că pamfletul e condiția na
turală de existență a scriitorului dintotdeauna. 
fiind conținut în structura biologică a celui care 
6crie — aluzie ironică la arta haruspicilor : toți 
cei ce pășeau in imaginara țară Monomatona 
erau supuși operației de apendicită, deoarece din 
așezarea intestinelor 6e puteau deduce simpa
tiile literare ale pacientului. în schimb Aretino 
e exemplul tipic al „condotierului de litere", 
portretul fiind vrednic de „arca" lui Dante, com
parabil cu dracii lui Budai-Deleanu. într-adevăr 
în literatură minciuna descalifică, cinismul cu
getărilor lui Aretino întrece orice limite : „Ce 
importanță are minciuna, dacă vorbesc despre 
sfinți care sint refugiul nostru ceresc. Pentru 
asta cuvintele mele devin cuvinte de Evanghe
lie-. Tot un condotier literar zărește, cu ani în 
urmă, pe un bulevard bucureștean : „aproape 

tirit de coi ciini englezești, ținuți cu distinct:© 
in lesă. Era spre primăvară, puțin rece, puțin 
umed, o- -- =m tocmai din tipografia in care lu
cram. du>*i o noapte grea de nesomn, corectasem 
cu mare atenție, un volum din Operele lui Sta
lin și priveam absent deșertul de asfalt de la ora 
11*. Descrierea implică, subteran, un conflict 
surd : unul plimbă ogari, altul după o noapte 
de lectură istovitoare. incepe o zi care il apasă 
cu lumina ei. A doua intilnire e o disecție ecurtă, 
pină-n rărunchi : „Nu știu de ce, cind il văzu
sem a doua oeră, mă izbise aerul său de canalie, 
atit de bine disimulat mai apoi, cind mă apro
piasem de el mai mult. Poate pentru că nu se 
știa privit, poate unde 6ta destir» și privea 
pomii înfloriți ai acelei zile de primăvară-. Cind 
rostește cuvintul „canalie- se umple de un clocot 
surd „are ceva de boa._ toți ratații. toți am- 
buscații din jurul nostru cred că licheaua este 
un exemplu... Tirziu doar, am descoperit in efir- 
șit, că nu există ceva mai durabil, mai viguroe 
decit canalia- etc,

Adevăratul_pamflet, așa cum doresc să-l ex
prime „ilustrările" Iui Eugen Barbu, nu aparține 
în nici un caz „condotierilor de litere-, deoarece 
e animat in esență de buna intenție, prin alte 
cuvinte, de un principiu. El se ridică deasupra 
biografiei pamfletarului, fiind un. imperativ al 
talentului.

Fiind, intr-adevăr ..necesarmente personal” — 
pamfletul poartă pregnant amprenta individuali
tății creatorului. Talentul acest’ il păstrează 
în limitele armoniei și ale echilibrului. Ca gen 
vast, detectabil pretutindeni in literatură, așa 
cum il acceptă și il practică Eugen Barbu, pam
fletul dă autenticitatea și distincția operei sale, 
omniprezent în Groapa, in Prineepele. in Incog
nito și in Săptămina Nebunilor. Scriind Istoria 
polemică și antologică a literaturii române._ 
„urmărind" „aventura limbii române-, avataruri
le operei caragialești, sau, ale „Judecății de apoi 
a poeților-, dealtfel ca în paginile romanești, 
Eugen Barbu alâturîndu-se tradiției genului, 
luptă, deopotrivă, să se emancipeze de ea. Are 
forța expresiei care coboară adine, pină la ar
hetip, în mitul limbii noastre, păstrind instinctiv 
ce e bun din jocul de fluturi al neologismelor 
și activînd ceea ce e viabil din zăcămintele de 
relicve și arhaisme. In creația sa, pamfletul nu 
vine din mid țîșniri de umori ocazionale, risi
pite, ici-colo, în pagini de reviste. Descinde din 
structura masivă a operei, a romanelor și nara
țiunilor lui Eugen Barbu. Mierea pamfletului, 
culeasă din „corola de minuni a lumii-, e în 
conștiința sa condiția existenței scriitorului și a 
literaturii.

Mircea Vaida

Un teatru
eatrul scris de Eugen Barbu intră in 
acea categorie care interesează și fas
cinează in cel mai înalt grad încă de 
la nivelul lecturii. „Sfintul", „Labv- 

„Să nu-ți faci prăvălie cu scară- ca să
vorbim de „Groapa- oferă o evidentă 

a lecturii, însă o plăcere periculoasă : 
teorii și la fel de multe speculații spun

fantasti- 
trăsătură 
probează 
lui Bar-

rintul-, 
nu mai 
plăcere 
destule 
că plăcerea de-a citi un text aramatic poate fi 
o antipledoarie despre calitatea dramatică a 
textului.

Sigur, se poate accepta că gloria unui proza
tor de talia lui Eugen Barbu poate să umbreas
că gloria dramaturgului Eugen Barbu, e ade
vărat, dar nu s-o anuleze. Sigur că la umbra 
marilor stejari e greu să crească altceva ; e 
greu dar nu imposibil ca la umba romanului 
„Groapa- să crească scenariul „Groapa-, la 
umbra „Princepelui" și „Săptăminii nebunilor" 
să trăiască „Sfintul", „Labyrintul-, „Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară". Există autori care sca
pă normării pedestre, Eugen Barbu este unul 
din ei. El scrie un teatru a cărui miză e medi
tația morală. Fie că e vorba de piesele din lu
mea mahalalei, fie despre parabolele 
ce („Sfintul", „Labyrintul") există o 
care le dă unitate și, prin repetare, 
o obsesie majoră a autorului. Piesele 
bu sint piese triste în ciuda replicilor savu
roase care cer aplauze la scena deschisă, în 
ciuda hazului și a comicului născut de situa
ții. Tristețea vine din imposibilitatea oricărui 
demers de a modifica destinul personajelor, 
demersuri temerare, jalnice, comice, tragice 
care ilustrează viziunea fatalistă a autorului, 
încercarea de a forța destinul, de „a-1 trage pe 
sfoară" sau numai de a-1 amăgi, cu diploma
ție, se răzbună.

Lui Paul devenit „Sfintul", personaj care-și 
leagă ultima speranță de a ieși din sărăcie de 
decesul iminent al unei rude bogate, i se pro
pune la un moment dat să joace rolul princi
pal intr-o farsă, înșelătorie de masă organiza
tă de preot, primar, notar. Paul acceptă, se 
îmbogățește, deși nu pentru aceasta o făcuse 
sau nu in primul rind : „Aveam, în sfîrșit, posi
bilitatea să trezesc din amorțeala lui orașul 
ăsta de cadavre 1 Cîtă plictiseală răscumpăra- 

ărbătoarea oricărui mare scriitor este 
3 sărbătoare a literaturii române. Iar 
sărbătoarea de azi este a unui mare 
scriitor : Eugen Barbu.

Este o împrejurare fastă a literelor noastre că 
tocmai intr-un moment istoric de răscruce au 
apărut mari scriitori, mari pentru epoca lor, dar 
care au avut și rolul providențial de a lega li
teratura de azi de marea tradiție a inaintașilor, 
legătură fără de care o cultură ar sucomba ca 
decapitată.

Eugen Barbu este unul dintre cei mai strălu
ciți artiști ai cuvîntului prin valoarea intrinsecă 
a operei și, în același timp, unul care, prin ati
tudinea sa teoretică, a luptat pentru continuita
tea in cultură care, ca și in toate sferele civili
zației, ca in biologie, ca in geologie chiar, este

area darurilor
e timpul să mai scriem despre marile 

Personalități ale culturii si atunci cind 
sint in viată, nu numai cind nu mai 
e nimic de făcut, cind asistăm nepu- 

la trecerea lor in neființă. Momentul 
este cu adevărat sărbătoresc și apar- 
Eugen Barbu numai in ultimul rind, 

este mai intii de toaXe al culturii ro- 
totalitatea ei. Intr-un memorabil poem 

„Osinda Soarelui- sărbătoritul nos-

tinciosi 
de fată 
tine lui 
in crucit 
mane in 
din cartea 
tru de azi se interoga : „Ce știam eu despre 
Germania Am să mă întreb oarecum in 
același fel : Ce știam eu despre Eugen Barbu, 
înainte de a-.l cunoaște ? Și, in general, ce se 
poate ști si afirma despre un om pe care nu-1 
cunoști decit din citite sau auzite, din efuziu
nile sau umorile negre ale altora ? îmi amin
tesc că eram elev la colegiul bucureștean de 
la Sf. Sava. prin anii 1965— 66. și imi făcusem 
obiceiul, nechemat de nimeni, de a participa 
la cenaclul „Ntcolae Labiș-. Pentru un băiat 
venit din mahalaua săracă a Rahovei. casa 
Monteoru era un palat de vis. cu tunelul său 
de oglmri ce se adinceau una in alta la in
finit, cu mugurii de cristal ai candelabrelor sale, 
cu o întreagă atmosferă de catifele bizantine 
care imi întăreau convingerea că nu numai 
burghezia știuse să trăiască, dar si proletarii 
vemti la putere. 11 iubeam din cale-afară ne 
Labiș. eram atit de naiv si pât.mas incit il 
consideram a fi cel mai de seamă poet român 
dună Emir.eecu. Țin minte că in:r-ur.a dintre 
vacantele de vară petrecute pe malul Oltului, 
la radele mele dinsore tată, im: procurasem 
de la magazinul sătesc al Cherlesti’or o edi
ție masivă cu coperti roșii, ce care Ghenrgne 
Tomozei o tipărise si îngrijise in amintirea ::- 
nârului poet. Atunci se născuse dragostea mea 
pentru atit de tragic dispărutul autor, eram ge
los pe cei care l-au cunoscut si incă ii mai 
deslușeau in văzduh amintirea vocii, citeam cu 
frenezie gazetele studențești care comemorau 
10 ani de la moartea sa. știam pe de rost 
poeme si cicluri întregi... Acolo, la Cenaclu, 
mă ^Jnteara intrucitva in intimitatea .albatro
sului ucis", dar treptat descopeream că tara 
mai năștea poeți si incă unii aveau să se do
vedească tot atit de redutabili ca si Labiș. ca-i 
drept, la virate ceva mai evoluate. Si iată că 
din cohortele de figuri care se răsfrinceau in 
oglinzile salonului paradisiac. au rămas in li
teratură tocmai acei tineri in steaua cărora 
mentorul cenaclului credea încă de atunci cu 
tărie. Acolo i-am privit si ascultat oe Ioan Ale
xandru. cu straiele sale ardelenești atit de 
curat mirositoare a munte, pe seraficul Nichita 
Stănescu. care d-r.ăsea cu un cap toată mo
dernitatea eurooernă a poeziei, pe Constanta 
Buzea. degajind parcă un aer de maternitate 
a ninsorii, ne Ion Gheorgbe. innoptind me
sianic pe Atlantice Imaginare, pe Sânziana Pop, 
vapor»«i ca serenada unui Schubert balcanic, 
oe Adrian Păunescu. s’.îmind hohote de ris 
prin marea lui lipsă de complexe, oe care l-am 
prețuit întotdeauna ca poet... Și tot atunci l-am 
cunoscut pe Eueen Barbu, liderul tinăr al unei 
echipe si mai tinere, șeful unei gazete excep
ționale. sub firma căreia nu bănuiam că il voi 
omagia vreodată. Era ..Luceafărul" acel uriaș 
vitraliu Prin care soarele jnceoea să pătrun
dă intr-o catedrală pin# etuncl'înghețată ’de 
Stalinism, era acel portavion de hirtie de pe 
care isi luau zborul vestitorii unei primăveri 
culturale românești. Pentru un elev ca mine im
pactul era grozav : una învățam la scoală. alta 
citeam la gazetă, unele erau valorile asa-zis 
clasice, impuse de niște manuale incă retro
grade. si altele erau acelea impusejde cursul 
necruțător al epocii înnoitoare de cupă 1965. 
ca și de gustul sigur, cu adevărat revoluțio
nar. al incendiatorului de potemkiniade lite
rare care era. este și va fi mereu Eugen Barbu. 
Asta știam, pentru început, desore el. numai 
că treptat au avut alții grijă să mă „lămu
rească" asupra sa. Timp de aproape zece ani 
am auzit despre părintele acelei școli de li
teratură lucruri atit de contradictorii, din va
rii surse, incit omul mi se părea un Borgia mo
dern. cu o armată de comandă în soațele lui. 
cu halebardieri la poartă, cu intenții pirdal- 
nice de a lua pensiile scriitorilor și de a lăsa 
văduvele pe drumuri. La vremea lor. alti mari 
creatori au fost victime ale mizeriilor mora
le si complotului bubei, cum ar fi sous Hasdeu. 
dar iată că timpul și valoarea au făcut ca vic
timele să triumfe iar astăzi, bunăoară, nimeni 
nu mai știe de un Petrino, un Caion sau un 
Ludo, ci de Eminescu. Caragiale. Călinescu— 
Primul contact cu „Săptămina" l-am avut prin 
1970. involuntar, și anume m-am pomenit iro
nizat la „Giga- pentru niște versuri destul de 
cor.fuze. recunosc, oe care le publicasem in 
revista „Argeș". împărțeam rubrica veselă a 
acelui număr, frățește, cu Cezar Ivănescu. dar 
imi amintesc că nici u.tul dintre noi nu s-a 
supărat. In ianuarie 1971 aveam să citesc ver
suri la noul cenaclu „Labiș-. împreună cu Da
niela Crăsnaru. dar șeful cenaclului a venit 
de-abia la sfîrșit. de la o altă ședință, asa că 
singura opinie care mă interesa cu adevărat 
a lipsit. Oricum, cenaclul nu mai era ce a 
fost înainte, marii creatori tineri de odinioa-

parabolic
tă și ce întimplări ! Din ziua aceea trăiesc !“ 
E o iluzie, deoarece nu Paul hotărise modifica
rea destinului său, lui i se oferise doar iluzia, 
totul a fost pus la cale de un personaj ocult. 
Patronul, din gratuitate : „Mă plictiseam. Lu
mea are nevoie din cind in cind, de un diver
tisment-. In divertismentul acesta intră nu nu
mai sanctificarea lui Paul ci și moartea lui, 
eveniment căruia Paul n-are cum să se sus
tragă.

In „Să nu-ți faci prăvălie cu scară- familia 
negustorilor Domnișori încearcă să-și păstreze 
averea cu orice preț. Prețul ține de morală. 
Domnica, soția lui Dumitru, trăiește „în aceeași 
casă- cu celălalt frate, Vasile, căruia îi face și 
doi copii. Cei doi află mult mai tirziu, cind 
nu mai are nici o importanță și eșecul lor mo
ral este evident, adevărul despre paternitate. 
Promiscuitatea morală și eforturile de a păs
tra aparențele sint. din perspectiva finalului, 
inutile. Un incendiu provocat de bombarda
ment le distruge averea ; este un incendiu pe
depsitor, după cum spune și replica bătrînei 
Elena, cea care a vegheat inutil la conservarea 
averii familiei : ,.Mulțumescu-ți Doamne, că 
ne-ai plătit după inima noastră".

„Labyrintul- este o parabolă adîncă, intere
santă și foarte stranie în care meditația filo
sofică o implică și pe cea morală.

„Groapa-, scenariul după capodopera de de
but a lui Eugen Barbu, nu schimbă față de ro
man nici evenimentele, nici personajele. Genul 
dramatic dă posibilitatea ca totul să se con
denseze, să se desfășoare la nivelul unei ex
celente tensiuni dramatice care atinge pe a- 
locuri paroxismul. Dacă, așa cum s-a observat, 
în toate piesele lui Barbu există „replică-, 
„Groapa- are toate datele unui model al genu
lui. Replicile au tăiș și au iuțeală iar o notă 
de două rinduri jumătate din finalul piesei 
dă o idee asupra concepției autorului despre 
teatrul său, dar o idee limpede : „Această pie
să se joacă cu textul integral, nu se fac exce
se melodramatice, nu se exagerează în pitoresc, 
nu se îngroașă nimic. Nu-i o comedie, e o tra
gedie-.

Mariana Brăescu

premisa primă a existenței. Astfel, el, prin ope
ră, și prin cuvîntul direct s-a opus teoreticieni
lor celor mai sofisticate formule, aparent mo
derne, aparent universale, aparent ispititoare, 
dar care, dincolo ascundeau însă un vacuum ! Și 
a căror țintă, vai ! este neantul.

Această operă și această atitudine sînt cele ale 
unui mare artist patriot — și țin să subliniez a- 
ceastă calitate tocmai acum cind el intră in uni
versalitate.

Alături de confrații săi, alături de cititorii săi, 
cu bucuria participării la o mare sărbătoare a 
literelor române, îi urez ceea ce-și urează oa
menii pe care el, din sihăstria al cărei autor 
este, ii iubește atît.

Vasile Rebreanu

va- 
cu- 

prin 
pie-

a activității sale. Totul este de o 
ce te poate contraria dacă n-ai 
disponibilitățile native si șlefuite 
lecturi ale acestui autor : romane.

ră mergeau acum pe propriile lor picioare, 
sau zburau cu propriile lor aripi, cum vreți 
s-o luati. iar în lipsă de combatanți de elită 
proliferau veleitarii si curioșii bătrini care 
populează fermecător și inutil majoritatea ce
naclurilor noastre literare. Incepînd din pri
măvara Iui 1976 am preluat rubrica politică a 
„Săptâminii-. și. din aproape in aproape, am 
început să il cunosc pe adevăratul Eugen 
Barbu, a cărui imagine nu semăna nici pe 
departe cu aceea colorată în negru pe 
care i-o construiseră inamicii: Dar. scriitorul, 
ca și omul care este Eugen Barbu, se află 
deasupra tuturor acestor vendete meschine. 
Adevărul este că această personalitate' e plă
mădită dintr-un aliaj mult mai puternic de
cit puteau bănui detractorii lui. Nu aș 
vrea să insist asupra scrisului său pentru că 
el este bine cunoscut milioanelor de. cititori 
din Romania si din peste 20 de țări ale lu
mii. O precizare aș vrea totuși să fac. mai cu 
seamă că exprimă un adevăr elementar nu în
totdeauna luat in seamă : polivalenta ieșită din 
comun
rietate 
noaste 
bogate .. .
se de teatru, nuvele, scenarii de film, versuri, 
jurnale de călătorie, jurnale de atelier si. nu 
in ultimul rind. o mare operă gazetărească. Va
rietate ce se menține chiar in cadrul fiecărui 
gen in parte, și cel mai bun exemplu sînt ro
manele care l-au consacrat : „Groapa". „Fa
cerea lumii", „Prineepele-, „Unsprezece". „Șo
seaua Nordului-. „Incognito-. „Săptămîna ne
bunilor-. ca si mai proaspetele „O lume de 
cistigat" si „lanus" aflate în curs de explozie. 
Romanele nu seamănă nici cu ce s-a scris în 
proza română, nici intre ele. Sint universuri 
si probleme diferite, dar intilnim același stil 
unic si inconfundabil. De la dinamica lumii din 
„Groapa-, cu putrefacția ei născătoare de ger
meni ai purificării, si oină la marea orgă poe
matică a „Săptăminii nebunilor". Eugen Barbu 
a trăit din plin singurătatea alergătorului de 
cursă lungă, dar și a demiurgului care iși 
populează si diversifică la infinit creatiunea. 
La citire si la recitire, cărțile sale sint fas
cinante. scriitura are o precizie clasică așa 
cum proza romană n-a mai avut de la Sado- 
veanu încoace, totul păstrează o măsură a gus
tului si simțului estetic de ordin superior. For
ța dantescă a viziunilor se împletește organic 
cu un rafinament lexical care denotă un în
delung prizonierat între copertile vechilor le
topisețe și uricarii domnești, ale arhondologiei

Corneliu Vadim Tudor
Continuare in pag. a 7-a

Eufonia lui
Eugen^Bartru

se

Gide, de fapt se preia 
enescian. Iată ce spu-

Cu mult interes am citit Caietele Prin
cepelui — vol. IV. — de Eugen Barbu, 
Dincolo de considerentele literare, 
plastice, filosofice. se conturează cu 

discreție și o minunată lume a artei sonore.
Unele citate atrag atenția printr-o subtilă 

ironie la adresa unor Îngustimi de spirit :
— „Totdeauna muzica a fort suspectată, mai 

ales de cei care o iubeau mai mult- — Nietzsche, 
Thomas Mann.

Altă dată, pomindu-se de la muzică, se ajunge 
la corectarea unor afirmații mult prea catego
rice ; de pildă... „că spiritul german e meta
fizic. iar cel francez social e un adevăr destul 
de relativ — la care subscriem intru totul ! E 
suficient să ne gindim la Schubert, care numai 
metafizic nu a fost. (!) în timp ce Machault 
reliefa, ceva din metafizica iberică. Iar Wagner 
a început prin a fi un ardent revoluționar și 
prin a termina ca un resemnat și trist artist, 
ce credea in forța misticismului. In concluzie, 
o personalitate — fie ea chiar ieșită din comun. 
— nu se identifică întotdeauna cu spiritualitatea 
unui popor. In acest sens, iată una din marile 
greșeli ale gînditorilor idealiști ! Cu alte cuvin
te. o superficială tendință de generalizare... Tot 
atit de adevărat este faptul, in virtutea căruia 
o mare personalitate creatoare poate determina 
o mutație in sufletul unui popor.

Emoționante ne apar cuvintele lui Schumann 
despre Bach : — „Muzica ii datorează lui Bach 
ceea ce o religie datorează fondatorului ei-. 
După cum se aduce un omagiu muncii cu in
tensitate de colos a lui Bach : — ..antrenamen
tul lui Bach — a transpune pentru pian 16 con
certe de Vivaldi. Corelli si alții-!

Cutremurătoare mi se înfățișează fraza : 
— „Mozart, copilul minune care apare la cinci 
ani încins cu o sabie de argint ca semn de 
noblețe și moare îngropat in groapa comună"... 
Cită nedreptate... La Salzburg, in vremea astru
lui apolinic, „se cântăreau banii", in timp ce ade
văratul cetățean de onoare al orașului, nemuri
torul Mozart, a plecat din această lume jignit 
ca și Cervantes. Aceste genii, identificate cu no
țiunea nobilă de omenie, n-au avut fericirea să 
se bucure de un mormint liniștit... Ei nu au fost 
actuali la vremea lor, insă au devenit... veșnici !

Oferindu-se un citat din 
de pe alte poziții un citat 
nea Gide :

— „Eu știu că tot ceea 
unui artist vine în surplus, nenorocire a celui 
ce gindește la personalitatea lui scriind. Ea a- 
pare destul Întotdeauna dacă e sinceră-.

Referitor la Debussy — să nu uităm admira
ția puternică a lui Eugen Barbu pentru autorul 
lua Pelleas ! — se dau și citate ironice ; de pildă, 
cel al lui Codeau : „ureche mioapă-. Dar, si 
cuvinte care definesc splendid impresionismul 
muzicii sale : — „echivocuri tonale, pantomimă 
de arabescuri, brume, estompări"... ca apoi aă 
ni se ofere o semnificație sublimă a crezului 
estetic al lui Claude Debussy : — „Muzica este 
făcută pentru ceea ce este inexprimabil. Ea 
caută cu umilință să facă plăcere"...

Vorbindu-se despre o epocă a artei religioase, 
se evidențiază — pregnant — nuanțe laice : 
— ..Raban Maur, arhiepiscop de Maiența, enci
clopedist. în - —
gie colosală 
de elefant- !

Nu lipsesc 
chiene : „tăcerea e spectru al armoniei, fum de 
jale- sau al celor create de Ungaretti : „dragos
tea descoperă nesfirșitul mormint al singurătății 
interioare". Nemadvorbind de sublimele vorbe 
ale lui Guillen : „în tenebre se înalță un tran
dafir-...

încheierea cărții se contenește cu o imagine, 
muzicală prin excelență, datorită cantabilității ei 
nobile, proclamînd eternitatea frumosului din 
natură :

— „Mă căsătoresc cu tine. Mare, în semn de 
adevărată și perpetuă stăpinire-...

Eugen Barbu, prin tot ceea ce a citat și a 
scris despre muzică, se inscrie in lumea orficâ 
a literaturii noastre, alături de Nicolae Torga, 
Pârvan. George Căline9cu. Tudor Vianu. Mihail 
Ralea, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George 
Bacovia și Anton Holban.

Nu a spus el cindva :
...„Caut cuvintul care cintă“...

Doru Popovici

ce face originalitatea

lucrarea De Universo descrie o or- 
cu vin pus în burdufuri de piele
metafore alese, de tipul celor lor-

18 FEBRU
A

RIE 1984

y



CCMIDIC/1
ÎÎM l/ERWRII

de
Ion Gheorghe

Petru Comarnescu
1 — In cimitirul de la poarta

mănăstirii Voroneț,
Se afla un mormint pădure)
Cu pom de stincâ la căpâtii
După chipul și-asemănarea columnelor 

dinții ;
La picioare, lunga masă tot de piatră 
După chipul trifoiului cu patru frunze 

imbinatră — 
Carea masă-i la chip două mescioare, 
Fără insă floare,
$i mai fără loc de-o luminare :
O vraiște orinduită cu migală

și indeminore ; 
Pe margini borne de lespezi de departe 
După asemănarea unor depside sparte 
Și in chipul
Că s-au risipit măsurile timpului si tot 

năși put—
2 — Ded așa se află mormrntul pădiaaț

In cimitirul de Ic poarta bisericii 
zugrăvite, de la Vo-oaet ;

Este-o brazdă țărănească, strat 
De legume ca de flori insă păstrat 
Pămint tinut intr-o odihnă si-o -aaAsara 
După cnipul și-asemânarec că n ~ic

De parc-a fostă presărat rai pan

intr-un stupid smrit de disciplină, 
oropriu micilor funcționari eoeo'ieni 
sau cehovieni. si-acum am sosit cu 
zece minute mai devreme. Si stau 

stingher in marginea trotuarului, fiind martor, 
fără să vreau, la o dispută de familie. Un băr
bat subțire si brunet imoinge agale un cărucior 
cu odrasla tolănită in el si-si ascultă, zimbind 
bonom, soția — o femeie planturoasă, in jur 
de treizeci de ani. care zvîcnește scurt și-și 
tremură sinii erei si soldurile si toate cărnurile 
— cum protestează vehement aoăsindu-si titn- 
pla cu buricele degetelor : ..Inteleee odată că 
nu vreau s-aud de București, mi-e silă de Bucu
rești. mă sufoc acolo. Am alergat o dată două 
ore înnebunită in toate pârtie să găsesc un WC. 
public și-am primit în coaste o mie de ehion- 
turi in aglomerația aia. Nu vreau s-aud de 
Buru-esti_.“.

Tinăra familie trece de mine si rămin smzur 
In coltul străzii, la fel de stingher, terpin ca 
un militar la prima învoire in oraș. Asa tint 
eu. mă lansez cam greu. Mă plimb zece pari 
încolo, zece inaooi prin fata vilei oe zidul că
reia stă scris cine știe de cind : NICI UN CE- 
TĂTEAN CINSTIT IN AFARA ALEGERILOR ! 
Mă uit la ceas a nu știu cita oa-ă. Se ove ci 
nu mai știu s-asteoL ceea ce Înseamnă că o 
probă inroortantă in viată de’a n-o pot înece, 
proba aceasta de a st i să arieoti. de a Hî fi 
aștepți chiar si pe Godot, adică oe nimeni. Ar 
mai fi două minute. Mi întreb crini ra 4» eumc- 
tualâ : e a treia oară and pe intil- m la re*e- 
lalve două intilniri a veni: la fix. ~ acoai. Ss 
degeaba e ea eontabcii. Clnd o văd ac Aii- 
du se. brusc tn: utere soarta E eh-a- :reee 
prin eind s-o imbririsez. Dar această eftriee 
Îmi drioare la fel de bene cm» rae-a a->ăr-ut 
văriod-o mai de «proaoe ctd vuae ca caooi 
nd-.cat. sfidătoare. feznal ca pora-ra oe—za 
ixr-ir O r-.vese Mrnt c-di fp.-h că-t oredM- 
ousă Li ia grăsane. zrr arta fără a f ansa
de auria tegr-.joca» Se sare veeta de vreo
prergăi-e pc tc--m.. ri Jfcrnă ~ »
rata: a- acari șs-i d&s eeie trei iaMa : e orțraa 
oară tried = das Ece-_ .La poeria e-ăatar. maâe 
aa feSamt trer iajeie*. Stres. « pedecw
asza. nm rine ea twaiwhu—ri bezele, var arare 
brtă. ■ternihr'i ăi ttneie nete fade după ce 
la fjortăe en ra—erentă ■ le rine aaăecase ta 
•ea breșele de e> aproape că le ttriăe dspă ea. 
czss ts cm_ve măasrăaoareue de ne sxradă retina- 
recaL «•-» asta. ma. zsce odată, vrea 
draest» «ersoata* -Oro ** tem sea^ă
ae cxre ea o :ooră iota’. O dutm-ae serioasă. 
:ă --- r-.rie* aîriel'I Cc-mel pr<esenj st măe- 
rsi jmu de 1* Căra de cu.trr-1 a -.seretutaL 
or. n-a metdtK de tot K=tu_ tnorahu. aci 1 
z-1 ascent neaae ăSriri eteri mi-a oi'ezeutril-a 
•e -reastă sobră F.reentma Corâd. ae pare, a 
cazat in etări’a «m-x*:. acaocre «tuectoare care 
<« arată toc saai tsxriaareti de starea rara 
cull .Tovarășe Daa 'sa ssrarăse Ctcsise»- 
<■ t sarae da MHM 
zi. deotcriri. de ce 
roast: ă ? Averi 
să pceaoă să devsaă

mra e

to »we i
Doar pe buturuga pomuii i de stoc 
O mlădiță, un vlăstar și-o nercecvo

c* «A M

d -

tea na:r=a « 
= ian ce ae al

*• CMp

Stăturăra,

tăd st « ie Sta
Oeta. ol 
u=a eorL.

dumitru augustin doman

de protecție

mea de lice:’, fata aceea subțire si albă ca un 
pui de mesteacăn, cum ii si ziceam, alintind-o. 
De-atitea ori am stat chiar oe banca asta cu ea. 
Plecam totdeauna Ia orinz prin grădina liceu
lui. ieșeam orintr-o spărtură a gardului, tre
ceam prin bălăriile presărate cu maci, traver
sam calea ferată si ne opream în partea dinsore 
Dunăre a piciorului podului lui Traian. Ne 
rezemam de milenarul zid si ne sărutam cu 
desperare, ca si cum peste un minut ne des
părțeam pentru un timp îndelungat. In fiecare 
zi aproape mergeam acolo, apoi porneam incet 
oe strada pietruită de oe malul Dunării, pe 
lingă ruinele castrulul roman, oe lingă cazarma 
grănicenilor. ne lingă depozitul de cărbuni si 
clădirile NAVROM-ului oină aici. De banca 
aceasta. Si-aici ne spuneam cu vooe gituită cit 
ne iubim, si ne iuram că nu ne vom despărți 
atita timp cit va curge Dunărea, iar Iuliana 
m-a întrebat odată cu o candoare ce m-a ametit 
si m-a făcut fericit : ..Dar nu va seca niciodată 
Dunărea ?“ .Nu. dragă, fii fără grijă, am liniș- 
ut-o eu după ce mi-am revenit, dar pentru 
o-ce eventualitate putem modifica puțin jură- 
raintuL putem spune că ne vom despărți cind 
va seca Dunărea, atunci si nici atunci”. Să-i 
vorbesc acestei contabile cu capul plin de cifre 
n de discuții serioase de ziua aceea de august 
cind am încercat să uit de anii mei de liceu, de 
imaginea Iulianei astentind pe treptele casei
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w _ !-ă călcat dtmtjI. veniad de le LesL 
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and se împlinesc sece an: de L* apa
riția revistei lor.

Poate ca nici altul din țară, lașul este Univer
sitate, este culturi, este fața interioară a roma
nității noastre transfigurată de graiul cronicari
lor și al poe ilor cin tur’; !< și dupoteie aurit ale 
Trei Ierarhilor, ale Cetății u Galatei unde 
Iorga a tras cel dinții congres de bizantinologie 
e-ie această Casă Pogor unde au scinteiat ge
niale prelec.i ini ale Junimii este matca unde 
se ungeau voievozii este Patria Iui Vastle Iamu 
și Veniamin Costache este Psaltirea Iui Ddsof- 
tei și Luceafărul lui Eminescu sunt aceste dea
luri de viță de vie vaste care încununează șt 
eliberează și înmiresmează.

Poți fi dintr-odată in Natură și Istorie In 
plin oraș și sub stelele cerului poți ieși tn 
focuri de toamnă pe deal să auzi tălăngile sub 
salcim la Bucium sau lingă Cantemir t> Cuza 
la Trei Ierarhi să deprinzi istoria creșterii și 
descreșterii imperiilor sau Metafizica A’.boșului 
și ierarhia uranică a lui Dionisie Areoa»- tuL

Una din marile realizări ale lașului Universi
tar de azi este treptata refacere a prelecțium- 
lor Junimii, reluarea lor la un nivel înalt oe 
măsura inaintașilor. pentru care revista studen
ților are incă multe de făcut. O naz nă măcar 
din cele 24 cite le aveți ar trebui să redea In 
rezumat prelegerile de rang ținute La Casa 
Pogor. Ar ciștiga in prestigiu și revista dumnea
voastră studențească ar implica si celelalte re
viste literare ale lașului care nu »e prea citesc, 
și in cele din urmă am ti și noi fiioieșenii din 
țară mai aproape de sufletul dumneavoastră.

loan Alexandru
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venirea poștașului cu o scrisoare de la mine din 
armată, de jurămintele întărite de fluviu (..Nici
odată nu ne vom despărți ri „Niciodată !“ ,.Ai 
zr::â ce spui. Dunărea e de fată !"). de imbră- 
Cșările neașteptat de violente ale unei ființe 
atit de fragile ca Iuliana. de acea zi de august, 
zic. riad am incercat să uit de toate st-am fost 
las. ș-iind că sint las. cind am botărit să olec ? 
Am colindat am îndoi orașul Pină la epuizare, 
am mers ore intregi ca-n transă, căutind in- 
sttoriiv străzile oustiL timndu-ne de mină si 
uriindu-ne ades unul la celălalt fiecare ca la un 
munbond. oorindu-ne din loc în loc De străzi 
pentru a ne săruta, auzind ca-n vis cite un 
. nerusiaatn dracului vorbe care nu ne mai 
afectau, bineînțeles. „Diaan. Îmi dnta ea nu
mele. deloc răsfăută. ba cu multă tristețe, pot 
roeree cu tine*. „Unde *• Întrebam eu cu un 
amestec de neoatintă si iritare. „Oriunde !“ imi 
rirarrrdea ea botăritA El. dar nu acceptam. 
n:a nu v:c «m s-aud. eu plecam să iau viata-n 
pi-eot trebtxa îă fiu liber, vezi bine. Si ne-am 
ccr.t ta acuarul obscur din soațele fabricii de 
soiri, a-r.oreul te oglindea sînger.u in oeamu- 
~le mart ti no' Îmbrățișați, alin geam ca doi 
cvm: bitari de aoartă. Ne soon earn surpinind 

ferit de comlirre uram ferxtere unul 
a -red ti faorg- fată cn 'demr.itaae
r-pre apa se itro-i ■ sae încercam ci ne 
săbxăre că t’ti» Mtiek mease. More, ee mai. 
jrelodramă ea «oaie melodramele de i:ora lacrimi 
riceeseloe S', e in beam doamne, dt o in beam, 
tem vme *ă-i ttr.t tcettei contabile, dar am 
foot la* ti acum lm; retxri idioțenia asta cu 
instanța care nu ne iartă.

„El ?• mă privește Întrebător Florentina, cu 
buzele strinoe. cu nările vibeind. d mie-mi vine 
si-î dau două palme ti t-o las dracului aid si 
să mă doc să beau bere la Terasa marinarului. 
„Te-cp urireba: ceva, dar vid că-ti trebuie cile
trei mite-jte li-m răsminn*. imi rune seria 
Găsireb»-i-urilor Floctni.aa cu oredzle de 
ceccab_ă. Pi e șur.nlu. triero eu. mai in glu
mă. mi Sn Ai Stu: oameni care se matu- 
■■zează cu recede s: oameni care se maturi-
r-art -u.
ceîetir l*

'•rct Eu fa: Darie (tn rindul ăsiora 
ori_ asta e ca r eu ooeiii. unii alung 
ootrsmeoe ani alta la anoren si

Ec să coc sa încet, imi vm mai greu
tzle la cap

Pnsrral. plecat de ttneă bunic, ooreste tricl
aie’-* m fata mea k mă mire*bă: _Ai văzut

peștii ?“ „Unde ?“ ..Acolo. în apă". „Nu i-am 
văzut, voinicule". ..Da’ știi să-i prinzi ?“ ..Nu 
știu". „Da’ ce știi?" mă mai întreabă îndrăzneț, 
dezolat de ignoranta mea. „Nu prea știu nimic" 
șurîd eu mingiindu-1 pe zulufi.

De stratul de protecție nu-i vorbesc Floren
tinei. ăsta e ultimul lucru de care i-as vorbi : 
ce-ar înțelege ? Si-aooi mi-am promis, ca în- 
tr-o nebunie, că asta va fi proba pe care o trec 
sau n-o trec drăguțele de fete, proba stratului 
de protecție, probă pe care nid una n-a trecut-o 
pină acum, pentru simplul rhotiv că nici n-au 
sesizat-o. Da. stratul de protecție, el există, nu 
eu l-am inventat, el nu le permite drăguțelor 
de fete să treacă dincolo de zimbetul meu ma
lițios. de nepăsarea mea (care e aparentă, care 
se insinuează împoriva voinței mele, o juri, stra
tul acesta ca o blestemată aură. Rațiuni ce ne 
depășesc (rațiuni iraționale citeodată) ne impun 
cite o protecție de care nu avem nevoie, do 
care o refuzăm, de care încercăm a ne lepăda. 
Dar împotriva voinței noastre, mai presus de 
rațiunea noastră ni se impune o astfel de pro
tecție, oricit am dori noi să fim vulnerabili, că 
e omenește să fii vulnerabil, oricit ne-ar copleși, 
cite un asemenea strat de protecție se intimplă 
să ne înconjoare. Multora le nar invulnerabil, 
multi cred că eu însumi luat să fiu invulnera
bil. dar nu e deloc așa. Iată o probă ne care 
n-ai s-o poți trece niciodată, domnișoară con
tabilă, îi spun în gînd. cu satisfacție si cu du
rere in același timn.

„Auzi, poate că ai un viciu".. o aud ca-n vis 
Pe Florentina. ..Poftim ?“ „Ziceam că trebuie 
că aj un viciu, si de aia nu te însori". ..Un 
viciu ? Da. poate că am un viciu". îi răspund 
eu apatic. ..Ce viciu ai", mă întreabă ea atit 
de firesc, ca și cum m-ar întreba ce actriță 
preferată am. ..Păi... sint bețiv. Asta e. sint 
bețiv. Dar știi cum ? Bețiv înrăit, dorm oe 
bancă in oare. luneit ne trotuar sau ne scările 
cîrciumu...". „Tu iar nu vorbești serios".

După ce eșuează si această tentativă a Floren
tinei de a lega discuția serioasă De care o pre
coniza. urmează o nouă repriză de tăcere. Tă
cere în sensul că noi sintem muți, că altfel de 
pe-un vapor ancorat de citeva minute se aude 
un cintec despre o revenire cind liliacul va în
flori din nou. desnre uitare, despre un dor de 
april.

..Mergem spre casă T“. mă Întreabă lntr-un 
tîrziu contabila. „Spre casă, repet eu ca uh 
idiot întrebarea, să mergem spre casă ?“ „Da. 
mergem acasă", hotărăște regina balului ridi- 
cîndu-se. netezindu-si rochița oe la șezător si 
pornind-o aool cu capul ridicat ne aleea dintre 
rondurile de trandafiri si grădina restauran
tului. sigură că fericitul cavaler o va urma 
docil, ridicind osanale cerului că i-e îngăduit 
s-o însoțească. Dar cavalerul din mine se cam 
răzvrătește, devine obraznic, uită de amabilități. 
..Deci nu vrei să mergem în grădină". „Am 
spus că vreau să mergem SDre casă", imi repetă 
ea cu o acreală de fată bătrină. „Ei bine, eu 
am să mă întorc. Te trec calea ferată, că s-au 
mai întîmplat niște accidente pe-aci. doamne 
ferește.... zic eu si bat cu degetele in gardul 
șubred al clădirii NAVROM-ului pe lingă care 
trecem, si pe urmă întorc". Si chiar o trec calea 
ferată pe Florentina, apoi o opresc lingă can
tonul din coltul străzii. O mingii oe obraz, 
parcă pentru a mă convinge că există, mă las 
citeva zeci de secunde pierdut in îndeletnicirea 
asta domestică, privit de ochit ei sălbatici, apoi 
li spun ..la revedere, domnișoară contabilă" si 
întorc.

Grădina restaurantului este plină de lume 
pestriță. Mă uit peste șirurile de mese să des
copăr un loc liber, cam fără nădeide. „Vecine 
Dan. vecine Dan !“ mă aud strigat si-1 desco
păr la o masă oe Petrache Meutescu. instala
torul de la întreprinderea de gospodărire a 
orașului, vecinul meu de scară. Se lăfăie singur 
tie oatru locuri, că nimeni nu vrea să i moartă 
masa cu un ne-rusinat purtător de salopetă. 
„O-ho-ho. nea Petrache 1“ strig eu ca un apu
cat fără a mă sinchisi de privirile din îur si 
mă duc întins spre nea Petrache si-1 ridic de 
oe scaun si-1 îmbrățișez ca oe-un frate regăsit 
după un deceniu si-1 6ărut tocăit oe obrazul 
neraș si mirosind să te trăsnească a motorină. 
Nea Petrache tace fată cum poate neintelesei 
mele efuziuni, apoi ne așezăm urmăriți de 
privirile care încearcă să înțeleagă ce legătură 
poate fi intre mine, un tînăr Înalt si subțire, 
îmbrăcat intr-un impecabil costum alb. proaspăt 
bărbierit eu o figură de anemic intelectual în 
devenire, ti nea Petrache. scund si-ndesat. ars 
oe soare, cu mraecile suflecate la salopeta 
deacheiată parcă octentativ. parcă centra * arăta 
celorjdta jur petele de ulei ti motorină cu 
eare-ș minirte tirenele tatuate De oieDtul păros. 
Nea Petrache mă privește suspicios. Chiar dacă 
știe că de la mine se poate împrumuta oricind 
pentru o bere, chiar dacă mai facem noi o par
tidă de table sub gazeta de asociație din fata 
blocului, chiar dacă e convins că vecinul Dan 
nu-i boieros ca alții, ieșirea mea de-acum l-a 
cam derutat. „Ei. nea Petrache. avem ceva 
rece pe-aici ?“ ..Avem, vecine 1“ îsi revine din 
uluială nea Petrache scotînd De buza frapierei, 
dintre bucățile de gheată, o sticlă de bere. 
..Cehoslovacă, mama mă*sli. bere, nu glumă !“ 
mal zice el fntorcindu-mi si mie un oahar după 
ce-1 examinează sumar din punct de vedere 
igienic. „Cu asta merită să facem putină gar
gară !“ Gata, nea Petrache îsi intră in rol. a 
avut si el un moment de uluială, dar acum 
ciocnim veseli si bem ca doi frați. Peste cape
tele celor din grădină privesc Dunărea si aștept 
ca nea Petrache să dea drumul la artileria 
grea a bancurilor cu Bulă si cu călugărite deo
cheate Țipătul de vacă flămindă al unul vapor 
parcă asta anunță.

Totul

Nmmoi de-ocoio.

Ca pol td-aa dau aearaa 
cit d« raoraoată dragostea,
M-a » desprins.

elena 
marinescu

Ca sâ afla cM da orali 
imi autoaraă cop*.
M-cb rapt
Ca să știa 
at de frumos aa-e pâmintul, 
M-am îndreptat către lună.
Așa am pierdut
Si pămintul
Și copiii
Și dragostea.

Tablou
Albul imaculat al zăpezn 
presărat cu miros da jivină, 
ruga podarii 
cu bratela into sa 
mișcătoare spre cer, 
și ochii toi lacomi 
inghițindu-m. privirea 
inflorităm mirare.

E tîrziu de decembrie
E b'rziu de decembrie-n mina
Și ninge și plouă

Topită-i serafica virstă 
In pulberi de rouă.

Scursori de zăpezi și gunoaie 
Mi-mprejmuie gindul
Pădurea din vechea mea viață 
Mi-o biciuia vintul.

Laptele de cenușă al ceții 
Pe noi de noi ne desparte 
A prins igrasie chiar trilul 
Privighetorii uitate.

Mucegaiul ne înghite de vii 
In virsta cea nouă
E tirziu de decembrie-n mine 
Și ninge și plouă...

f teatru

Misterul
Agamemnon
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Rostită de un actor — obscur „in
tendent" al sorții — filozofica afirma
ție ..Lumea intreagă-i o scenă" re
devine truismul de totdeauna. Imagi
nația exacerbată poate constitui o altă 
(meta)realitate, in timp existind posi
bilitatea ca ficțiunea să învingă. Echi
vocul dublului joc pe care Iosif Na- 
ghiu a încercat să-l prezinte prin in
termediul piesei intitulate Misterul 
Agamemnon, Florin Fătulescu îm
preună cu un colectiv al Teatrului de 
Comedie și-a propus să-l elucideze. 
Pe textul incitant. polemic, generos, 
regizorul a riscat la rindul său o di
hotomie in plus. Pledoaria pentru artă 
se năștea indirect și se impunea cate
goric tocmai din lupta a două ex
treme, din ciocnirea a două entităti. 
măcinate fiecare in parte de contra
dicții profunde : autoritatea, falsa au
toritate („soldatul fanfaron" orgolios, 
stupid de intransigent care vrea să 
dețină in mod exclusiv monopolul 
„gloriei") și oficianții actului de me
diere (la rindul lor marionete care iși 
etalează oronria existentă la ramna 
vieții). Relativitatea valorilor (esteti
ce) și a adevărurilor (practice), ca
racterul manipulării conștiințelor a 
fost estompat nrintr-o eludare nu 
întru to'ul abflă. Tn spectacol, cinicii 
eroi-interpreți se abstrag intrigii pro

priu-zise și au momente de mani
festare solidară oonstituindu-se intr o 
simbolică trupă de actori ce reven
dică un nobil crez. Frumoasă magi- 
nea plastică a grupului de anonimi 
purtători de măști (decorul Puiu An- 
temir. costumele Daniela Codarcea). 
dar grefată fiind pe structura de in
tegral persiflantă derută, complică 
inutil și. în mod paradoxal, schema
tizează. devalorizind miza inițială a 
piesei, nelăsind să se mai dezvolte 
conflictul secund, subminind condiția 
de farsă tragică la care textul aspira. 
Creșterea dramatică nu se mai pro
duce, lichidarea lui Tespis, personajul 
absent, nu se mai impune cu o lim
pede necesitate, ridicolul personaj 
central nu-și mai urmează traiectoria 
în mod riguros. în final asumindu-și 
responsabilitatea 6oartei. Agamemnon 
abdică, regele devenind figurant, eroul 
iși confirmă „vina" ca personaj tra
gic. Silviu Stănculescu caută să acțio
neze cu subtilă autoironie, dar scena 
asasinatului ce se reia pe ecranul cor
tinei din planul doi nu atinge măre
ția tragică (chiar dacă frizind gro
tescul) a abandonului. Sanda Toma 
respectă atit spiritul piesei ce acuză 
permanent dedublarea (orin procedeul 
teatrului in teatru inteligent speculat 
de scriitor), cit și indicațiile de regie 

realizind cu farmec si dulceață o 
Clitemnestră originală trecind cu na
turalețe de la pereonaj'il concret l* 
cel exponențial. Electra (i Ore*ie 
(Adina Popescu ș! Serbau Iooescui. 
văduviți de anumite replici care le 
defineau personalitatea (discutabilă in 
propunerea avansată de autor dar 
distinct conturată) rămin niște fantoșe 
animate aparent gratuit, de fat>» in 
virtutea datelor eliminate din ecua
ția degradării initial nroDuse. Dan 
Tufaru in Egist dă o variantă conven
țională, simpatică și banală a aman
tului oropsit, laș. poltron. Cu Firesc 
și bonomie Aurel Giurumi* caotează 
interesul accentuind cabotinismul 
celui căruia ii revine rolul de a Dime 
ordine in jocul absurd, haotic de-a 
existenta. Derutat, conștient mu nu. 
de indecizia directorului de scenă. 
Iurle Darie — Actorul — nu avan
sează nici in direcția parodiei, nici 
a patetismului. Batjocoritul MeneH’J. 
celălalt soț Înșelat, urma să anticipe
ze. să pregătească ratarea protagonis
tului. dar Gh. Crișmaru nu accede la 
burlescul necesar. Candid Stoica 
(Protagoras) șt Costal Coru antinascu 
(Arehtion) spunind reținut șl totuși 
cu aplomb replici memorabile izbutesc 
cea mai densă scenă a montării, cea 
a simbiozei dintre filozof si nebun, 
dintre gînd si forță. Dumitru Cbesa 
mimează corect nedumerirea sau apa
tia scutierului. Întruchipare a omului 
simplu, neatins incă de morbul de
dublării care pronunță din cind in 
cind citeva cuvinte „Pentru mine toi 
pauză e“...

Irina Coroiu

Originalitatea interpretării
„D-ale carnavalului" In recenta va

riantă semnată de Mircea Comișteanu 
la Teatrul Național din Craiova, se 
impune prin originalitatea citirii tex
tului și a nuanțării sale scenice. 
Foarte importantă a fost distribuirea 
actorilor, cu atit mai mult, cu cit se 
mizează pe datele reale ale intercre- 
ților. Dispare orice gest stinienitor. 
senzația vreunui efort, ciștigîndu-se in 
favoarea spontaneității și a veridicității, 
Eludind sau subliniind replici, situații 
regizorul se păstrează permanent in 
zona operei lui Caragiale. reușind un 
spectacol îndrăzneț. după părerea 
noastră, de o modernitate clasică. Este 
evident că munca de restituire sce
nică a comediilor marelui dramaturg 
i-au conferit virtuozitate regizorului, 
în rolul lui Nae Girimea. actorul 
Petre Gheorghiu Dolj iși descoperă cu 
totul alte valențe interpretative decit 
cele pe care i le cunoșteam. Noutatea 
constă in modul in care iși rezolvă 
personajul, ciștigul fiind și ih favoa
rea rolului și a interpretului. Licheaua 
simpatică din mai vechile variante 
scenice, se transformă intr-o canalie 

vicleană, brutali plină de sine, ne- 
păsătoare. gata să insele, nu numai 
pe cei din jur. ci și pe sine dacă este 
necesar. Degajarea cu care se mișcă 
in nimicnicia Iui și naturalețea cu 
care-si afișează naturalețea morală, 
conferă personajului un anume far
mec. Ilie Gheorghe in Iancu Pamnon 
este cuceritor. Parcurgerea întregii 
game de stări de Ia cea de gelozie 
furibundă, la amiciție bețivă, trecind 
prin momentele de încordare generate 
de urmărirea in vacarmul carnavalu
lui a perechii trădătoare, se face cu o 
naturalețe spontană în perfectă core
lație cu situația care generează acea 
stare. Ar fi fost ușor să alunece în 
șarjă, lucru care nu s-a intimplat. 
Tentația ar fi putut exista și la Vla
dimir Juravle in rolul lui Crăcănel — 
partitură generoasă cu care îl favo
rizează pe erou cu un sentiment de 
oarecare milă din partea spectatoru
lui. De data aceasta repulsia este mult 
mai puternică și personajul mult mai 
abil lucrat in perfecta lui abjecție. 
Cele două prezențe feminine Mița 
Baston și Didina Mazu, interpretate 

de lose tina Stoia ș! Mlrela Cioară, 
sint și cele mai bine definite de re
gizor. deși actrițele nu joacă fără 
cusur. (Există momente nefinisate, 
neglijențe datorate, sperăm, faptului 
că premiera spectacolului a intervenit 
mai repede decit se spera). Prețiozi
tatea lor vulgară este în direct raport 
cu ferocitatea prostiei lor. Implica
țiile morale ale relațiilor familiare 
existente între cele două cupluri sint 
mult lărgite de regizor, depășind in
timitatea grupului. Sugestia existen
ței unei asemenea lumi in care valo
rile sint permanent răsturnate, este 
amplificată de comportamentul celor 
două femei in raporturile lor cu 
ceilalți parteneri. Chiar și un naiv ca 
Ipistatul interpretat de Nae Gheorghe 
Mazilu. are o suficientă doză de 
nemernicie in el. care ii agresează 
permanent pe ceilalți. Actorul reu
șește și în acest spectacol să-și dis
tanțeze cu rafinament jocul, in acord 
total cu trupa, care evoluează destul 
de omogen. Ion Colan, este, in formu
la craioveană. un interpret ideal pen
tru Iordache, de o scânteietoare mo
bilitate scenică cu momente de liniște 
bine dozate, care pregătesc scenele 
de coliziune maximă. Spectaco
lul rămine deschis corecturilor si 
interpretărilor. Originalitatea inter
pretării actoricești și finețea travaliu
lui regizoral rămin insă puncte vala
bile în orice comentariu.

Liana Cojocaru



Mă sperie și mă atrage
Așa cum mă sperie și mă atrag stelele, 
a căror existență este indubitabil legată 

de a mea, 
• mă sperie și mă atrage un glas,

un anumit aranjament al obiectelor, 
și orice deplasare a lor, indiferent cum ar fi 

făcută, 
o umbră pe scara pe care cobor dimineața 
spre marele platou plin de lucruri faste

și nefaste, 
care imi pot schimba parcursul, pe care il Ignor, 
fiind tot timpul conștient de atracția pe care o 

exercită asupre mea intilnirile dintre obiecte, 
dintre gesturi, intimplâri, stringeri de mină, 
aceste obiecte care trec prin fața mea 
ca prin fața unui magician 
care poate determine apropierea dintre

o broască (de ușă) 
și osul unei sepii, ca să anihileze un rival, 
un coteț de porumbei de steaua septentrinului, 
ca să atragă asupra sa atenția iubitei, 
și cred că a pune mina pe un topor ea să 

fărimi o masă, 
chiar dacă ai fi sigur că se transformă intr-un 

stol de fluturi, 
echivalează cu impușcarea unui cal de curse 
ajuns in culmea agilității sale, 
constituind adică un act inacceptabil,
și sint absolut sigur că a zgiria distrat o masă, 
in timp ce te roagă să-i acorzi toată atenția, 
e un act de cruzime egal cu refuzul 
de-a asista o femeie in durerile facerii;
a inceput să ningă.

VIRGIL TEODORESCU
l-am oferit o floare
Un idiot trăsese la rindea 
pe nesimțite cugetarea mea, 
gindirea mea enormă ca un dom 
era un pilc de broaște in nesomn : 
gala să mă preschimb din om, neom, 
dar clic și clic, cuțitul rindelei lui s-a frint 
și dintr-odată am simțit că sint, 
și cum n-avea rezerve la cuțit, 
i-am oferit o floare, un nufăr ofilit, 
și amețindu-l astfel cu tristul ei parfum, 
eu mi-am văzut de drum.

Dacă vreți să mă credeți
Dacă vreți să mă credeți 
conferința noastră de acum doi ani și ceva, 

aproape trei, 
semăna foarte bine cu o șopirlă 
prevăzută cu picioarele vestitului păianjen 

văduva neagră, 
neinstare nici s-alerge după muște 
dar nici să țasă redutabila plasă 
in care muștele să se-ncurce, 
odată pentru totdeauna, 
semăna foarte bine 
cu o rindunicâ surprinsă de frig 
in turla unei biserici,

cu varza nevinovată a emmei gramatica 
intre frunzele căreia bâtrina actriță
□ găsit intr-o dimineață de mai 
un dulce copil din flori, 
semăna destul de bine cu o cutie de conserve 
aruncată din greșalâ la gunoi deși conținutul 

nu se alterase in întregime, 
și in cel mai bun caz cu o franzelă crocanta 
in care impâratul franț iosef și-a sfârimat dantura.

Ce să fac?
Tata e ghebos, zise copilul, 
mama scoate apă din fintinâ, 
fratele meu mai mic tot timpul mă ingină, 
mor de necaz
c viespe m-a ciupit de obraz, 
pantalonul mi-e rupt la un crac ; — 
ce să fac ’

Lamento 
pentru Nichita 
Scoală, drag Nichita, 

scoolă, 
și cu ochii tăi privește, 
cu mina ta primenește, 
că noi am venit, că am 

auzit 
că ești călător, 
cu rana-n picioare, 
cu ceața-n spinare, 
pe cea cale lungă, 
lungă fără umbră, 
și noi ne rugăm 
cu rugare mare, 
cu strigare tare.

seama ta să-țl iei, 
seama drumului, 
și să nu apuci 
pe drum cu năluci, 
să nu cazi in lingă 
pe cale nătingă 
de bivoli arată, 
cu spini semănată, 
că-s tot mese strinse, 
cu faclele stinse, 
dragul meu s-apud 
calea minunată 
dreaptă și curată, 
de boi albi arată.

cu griu semănată, 
unde-s mese-ntinse 
și facle aprinse.

★
Seara va-nsera, 
gazdă ne-i avea, 
și-ți va mai ieși 
vidra inainte 
ca să te spăiminte, 
să nu te spăiminți, 
de soră s-o prinzi, 
că vidra mai știe 
seama apelor 
și-a vadurilor 
și ea mi te-antrece 
ca să nu te-nece, 
și mi te-o purta 
la izvoare reci 
să te răcorești 
pe miini pină-n coate 
de fiori de moarte.

★
Și-ți va mai ieși 
lupul inainte 
ca să te spăiminte, 
să nu te-nspăiminți, 
frate bun să-l pr-nzi, 
că lupul mai știe 
seama codrilor 
și-a potecilor 
și el te vo scoate 
la un drum de plai, 
la un fecior de crai 
să te ducă-n rai 
e-acolo-i de trai :

In dealul cu jocul 
c-acolo ți-e locul, 
cimpul cu bujorul, 
c-acolo ți-e dorul.

★
Rogu-mi-te roagă 
de șapte zidari, 
șapte meșteri mari 
să se ostenească 
zidul să-l zidească, 
și ție să-ți lase 
șapte fierăstrui, 
șapte zâbrefui, 
pe una să-ți vină 
clac de lumină, 
pe alta să-ti vină 
izvorul de apă, 
dorul de la tată, 
pe alta să-ți vină 
miroase de flori 
de pe la surori, 
pe una să-ți vină 
spicul griului 
cu tot rodul lui, 
pe alta să-ți vină 
buciumel de vie, 
rod de razachie, 
pe una să-ți vină 
raza soarelui 
eu dulceața lui, 
pe una să-ți vină, 
p-aia cea mai mare, 
vintul de răcoare, 
să te răcorești, 
să nu putrezești.

«Sânâtatea este 
o stare normală»

si dr. George ta Malene. directorul direcției sa
nitare din iudetul Brasov, să ne primească tot 
în halatul ei alb. Era intr-o vineri, afară 
curgea din cer o măzăricbe ce-ti tăia buza, 
zgomotul dactiloerafei de peste drum de sala 
de așteptare imi suna in cao. Ati înțeles, deci, 
mă oprisem.la Brasov. Am ales acest oraș pen
tru că totdeauna m-au interesat oamenii lui. 
cei ce trăiesc si muncesc la poalele.» la poa
lele... nu. hotărit nu. a devenit un clișeu răsu
nător acest ..Ia poalele Timoei”. un poncif 1

Ca si multe alte așezări ale României si Bra
șovul a cunoscut o dezvoltare fără precedent 
din punct de vedere industria’. Au avut loc mu
tații semnificative. A crescut gradul de urba
nizare. iar caracterul dinamic al acestui proces 
a imnus. si continuă să imnună. un dialog sui- 
generis intre condițiile sanitare potențiale si 
cele reale. Si aceasta, deoarece rezolvarea exi
gentelor sanitare nu poate avea loc fâ"ă consi
derarea realităților noi demografice si sociale. 
Starea sănătății populației nu poate fi decit re
flectarea unor măsuri oe se definesc ta evolu
ția urbanistică.

..Grija noastră, a celor care muncesc ta re
țeaua sanitară, precizează tovarășa Georeeia 
Malene. constă tn a cere medicilor, personalu
lui sanitar fără nici o exceotie. să acționeze 
ferm și cu răspundere pentru a duce oină la 
capăt măsurile menite să rezolve numeroasele 
probleme demografice*1 2 3.

1. Se Doate face medicină si asa. vorbindu-se 
despre heroes ca despre o bubulită menită să 
Ineispună. si stabilind, firește, că maladia viro- 
tică poate fi, cîteodată, și de origine psihogenă : 
ee poate spune, referitor la circumstanțe, vai. 
imaeinează-ti. tu. de pildă, un tinăr. un mire 
tînăr vreau să spun. înflăcărat în această mi
nunată zi a căsătoriei sale, imasinează-ti-1. tu. 
avind un asemenea buchet nuptial la rădăcina 
nasului, avind. cum zic. acest năsturaș al febrei 
care are tendința de a se multiplica si asa mai 
departe. Si că oboseala, contrarietatile. stresul, 
tu. influențează apariția lui : si că. pentru a-1 
evita, nu trebuie, tu. să fim intempestivi, ci 
trebuie, ce zic ?. este obligatoriu, așa cum ara
tă semnele de circulație — obligatoriu înainte, 
adică să ne conservăm buna noastră dispo
ziție...

Da. se poate face medicina si asa. afirmind. 
de pildă, că un francez din trei se află in su
ferință — cauza : hemoroizii ! Și că e bine să 
folosiți numai preparatul H... Da. se poate. 
Stăpiniti-vă insă neliniștea. Si nu uitati. nu sint 
numai anxiosi constituționali, ci sint si dintre 
aceia care privesc cu neliniște fantul că si-au 
pierdut dinții, si că o proteză der-ară costă 
pînă la 100 000 de franci, da. outetl fi anxios ! 
— o sută de mii de frapci. de franci de-ai dom
nului Mitterand ; si că o vizită la dl. Benoit, 
de pildă, la dentistul familiei prietenului meu. 
are preț fix — 500 de franci, si că e destul să 
vină cinci asemenea nevoiași intr-o singură zi 
ca stomatologul să trăiască mai mult decît bine, 
să aibă stampe de Hokusai De unul din pereții 
living-room-ului său. puști de vinătoare din cele 
mai scumpe, trofee de elefant, o soție nespus 
de frumoasă, un băietei obraznic, asa e pretu
tindeni. băieții sint neastimnărati. ce să-i faci ? 
Și cum să nu-ti crească secrețiile biliare, cum. 
adică, să nu fii neliniștit dacă situațiile con- 
flictuale le intilnesti la tot nasul ? (la Paris, nu 
departe de hotelul unde am tras, un posesor de 
autoturism împușcă ne un alt posesor de auto
turism pentru că ii invadase tradiționalul său 
loc de parcare, un loc precum a] lui Nae Feri- 
cescu, care locuiește in Colentina șl care și-a 
marcat locul de parcare si care, deși marcat, 
este întruna luat cu asalt de fel de fel de nă
vălitori ne care Nae nu reușește să-i civilizeze, 
să-i deturneze de la conduita lor barbară) ; 
așadar, sint situații oonflictuale multiple, une
ori fără un motiv real, etcetera, dar sint destule 
acelea care fac să erupă fel si fel de trun
chiuri de herpes, sift iată; căs heroesul‘ e o pro
blemă. o problemă tot'a ti t'de gravă ca oaro- 
dontoza. de pildă, maladie ce ar putea fi stă
vilită. cred, si printr-o ană de gură dacă n-ar 
exista stresul, dacă n-ăr exista herpesul psi
hogen. dacă n-ar exista interesul stomatologilor 
să confecționeze proteze la prețul de o sută de 
mii de franci, da. franci de-ai domnului Mit
terrand.

Da. firește, se pot face si exerciții psihice, in 
cazul acesta veți resimți utilitatea unui psihia
tru. veți face exerciții de relaxare, dar cum să 
eviți băuturile cind ești neliniștit etc., autoana
liză. zici ? claritate in acțiuni ?

Se poate face si asa medicină, vorbindu-se 
de herpes, mica neliniște devenind ușor stres 
de-a binelea. un stres penibil, un gind obseda.’ t. 
o griiă sta-'itoare, o neliniște, un fel de... de... 
cum să-i spun ?. ceva care nu mai este echili
brul vieții, ceva care nu mai poate fi intilnit 
nici in pilule, nici în injecții. deși, se știe, echi
librul cere și un efort personal, nu-i asa ?

2. Stiti ce este sănătatea ? Nu. eu nu sint 
dintre aceia care știu totul, iar bietul, nenoro- 
cosul posesor de herpes nu știe, nu vrea să 
știe. Sau nu va putea să știe ce este un heroes. 
Eu cred in știința medicului si in om. cred in 
taxonomie. știinta care se ocupă de studiul 
teoriei, o stiintă savantă, fertilă si suavă, avind 
ca obiect nu numai studiul teoriei, ci si al pro
cedurii si regulilor de clasificare a organisme
lor vii. pe baza asemănării si deosebirii dintre 
ele. si care plasează virusul printre ființele vii. 
Dar. ciudat, virusul este o ființă vie si nu este, 
iar dacă vrei să constati că este o ființă vie. 
vei descoperi doar urma sa. asa cum pe un cimp 
de făină, de pildă, rămine urma bocancului tău. 
E o amprentă. Desigur, toate acestea nu au ni
mic cu întrebarea formulată in capitolul doi al 
reportajului meu — „stiti ce este sănătatea 
Sănătatea, stimate cititor, este o stare normală. 
Este starea organismului care se dezvoltă in 
condiții optime. Pentru atingerea si menținerea 
stării de sănătate, se aplică măsuri care duc la 
realizarea ei. Ati înțeles, deci, de ce în rindu- 
rile de mai sus aș fi pariat crezînd de-a binelea 
că stiti ce este sănătatea... Pentru că. vorba lui 
Malanarte. un om viu este un om viu. in timp 
ce un om mort nu este decit un om mort...

3. Medicina se face numai în halat alb. sau 
aproape numai în halat alb. Era deci firesc ca

Aflu deci că există an program de măsuri 
destinat exclusiv omului. In contextul sarcinilor 
deosebit de complexe ale unei rețele sanitare 
destinată omului.

Am privit mai atent trăsăturile directorului 
județean-. E o femeie aoroaoe scundă, cu trăsă
turi alese, fine, cu buzele adunindu-se atit incit 
să poți înțelege că are grili destule, că e mamă 
a doi copii, că numele acesta frumos Malene. 
£1 are de la soțul domniei-sale. Lată ee ne 
spune : -Pentru o mai bună înțelegere a feno
menului sanitar, as vrea să prezint, pe scurt, 
condițiile soeio-demografioe. baza noastră ma
terială. încadrarea medico-sanitară*.

Si aflu că. oe harta României Socialiste, ju
dețul Brasov se profilează distinct ca un suatia 
administrativ, politic si economic, social si cul
tural. cu o existentă dinamică, derorinsâ din 
coordonatele generale ale tării. Brașovul aflat 
în inima tării isi poartă cu mindrie generoasele 
sale tradiții, polarizînd dimensiuni importante 
ale industriei românești constructoare de mașini. 
Brașovul s-a făcut cunoscut oină dincolo de ho
tarele patriei noastre. Tractoare, autocamioane, 
rulmenți, utilate. ciment, produse chimice, tex
tile. agricultură. Apoi : teatre. bibrtoted. case 
de cultură, universitate, scoli multicentena re. 
soitale. policlinici, si oameni, oameni de tot fe
lul, dintre cei mal harnici (5 531 kmp ți 
653 000 de locuitori români, maghiari, germani). 
Brașovul ocupă locul doi pe tară la producția 
globală industrială. locul doi la industria con
structoare de mașini, locul trei la industria chi
mică. locul trei la numărul de muncitori care 
lucrează in industrie. Toate aceste ..locuri” al
cătuiesc tot atitea criterii care orientează siste
mul de organizare sanitară brașovean.

..Media de virstă în zona noastră a crescut 
la 72 de ani fată de 70 de ani. media oe tară, 
soune competenta noastră interlocutoare. Avem 
14 spitale. 17 policlinici. 99 dispensare terito
riale. 51 dispensare de întreprindere. 43 cresc. 
1 leagăn de copii. 63 farmacii.

Un total de 5 480 paturi de spital.
Problema cu adevărat dificilă este însă a 

sporului demografic. A scăzut indicele de nata
litate de la 21.42 la mie in 1960. Ia 18 la mie în 
1982. In 1983. linia continuă să fie descendentă. 
Cu toate acestea, sporul natural in iudetul Bra
șov este 5.11 Ia mie. de două ori mai favorabil 
decît arată media pe țară”.

4. „Indice -bun- de mortalitate infantilă * 
Dar ce poate fi mal bun cind se discută desore 
mortalitate ?“. Acestea sint cuvintele tovarășei 
Georgeta Malene.

romulus 
zaharia

Si iată Im! esse i-t să v-d : -s.ts ir bătă
lia pentru eres’ r=a ra-.'. r : :• rare
ar putea si tnceaoă 1 cu crswciznsjsc'-te.țe cu
vinte : —A fost ode-î o d« i — .- jnati. 
care, cu nu prea ani in _ ”. A î3c-t
studi: strâiuate ie rtwd:-^".ă. ri-« r.mnt:: -arte
ra medical ra cerce’e’cr a Est z-zrată »n
anatomist dote’ si asriri anatomo
patolog din Brasov, conduce !sb>r;-.:«rul de cer
cetări specifice, dar eroduce tl sani
tară. A mun- ; cu serios tK\ee: si
tot astfel mur.ees-e si astâ.M. S*c. • a-bssere. 
Privirea i se iwmineaaă de •?- abordăm 
capitolul — coc; îr.’-ivg — ar- do»
copii. Denw.ă efectul d-*7,_--r-.:-oe- 
rilor de sarcina. Nu vorbește *<cc.- de a- .amo
ral in sine. ~ depiinee toate ac* - -?.ri»tente 
care risca a u sacrificate. lârî n>ri c- rauune. 
..Trebuie să m-:bi;;zăm tra*-: n_ - . s 
bătălie, cu ochii fixat: oe linia în
treruperilor de sarcină. Umăr. :1
noastre, sau c idee dt de «u-nart asuora isto
riei noastre oe conving de absurdra:ea acestui 
act”. Demers»: e: nu totdeauna e*-.» :r’-:ir.s âa 
tinerele mame, dar pasiunea - . de
convingere, credința că aoeră » dreaptă,
ajung să tulbure sufletele aoelea care socotesc 
avortul drept unica soluție a ex.'tentei iară 
bătaie de cap.

Farmecul, măsura si o admirabilă dialectică. 
Însușiri cunoscute de mai ret rare, in
tr-un fel sau altuL intră in ..oimoririvul” de 
muncă al directorului rețelei sar..tare, o fac 
învingătoare sau numai cistieâtoare in bătălia 
demografică. Simpla sa prezenta face adesea 
mai mult decit cărțile, campaniile de tot telul. 
Numele Georgetei Malene este prezent ma: ales 
pe buzele 3 mu de mame fericite. ..Un indice 
de mortalitate este -bun- numai in mintea sta
tisticienilor. soune directorul. Acolo unde este 
moarte, si medicul se află fată in fată cu ea. 
moartea trebuie să se retragă si numai asa 
-indicele- este bun.

5. O muncă temeinic' se esfăsoar de- po
trivă In rețeaua de bază. Aici se asigură starea 
bună de sănătate a populației. Aici se consoli
dează „indicatorul scăzut de mortalitate gene

rală”. iot aid se înregistrează creșterea mediei 
de virstă la 72 de ani. despre care am mai vor
bit indice superior mediei ne tară. Un medic 
Ia 785 de locuitori, mai multi bolnavi in griia 
unui medic ..scos" din media de ne tară, care 
se cifrează doar la 649 locuitori. Ceea ce în
seamnă ca medicei are mai multe griji, aici. Ia 
Brasov. — uncește mai mult. T« astfel, perso
nalul mediu, numărind 3 268 oameni. Prin cal
cule. deducem că o soră are in grijă 204 locui
tori. in timp ce media pe tară arată o soră la 
167 locuitori.

Toate aceste cifre, aparent obositoare, in 
orice caz neliterare, arată insă că personalul 
sanitar face imense eforturi pentru acea stare 
normală care este sănătatea. Se Doate vorbi si 
desore un heroes, desigur, doar că problema e 
nițel mai vastă.

6. Cind se face auzită sirena Salvării tresă- 
rim. Do bind im o griiă In plus : soarta necu
noscutului din mașina care se strecoară rapid. 
Va fi oare redat vieții 7

M-am dus la spitalul de Urgentă. Si ml s-a 
dezvăluit un travaliu ca o efigie alcătuită din 
cuvinte. cuvintele rostite de dr. Alexandru 
Amza. Este o muncă eroică, de zi si noapte.

„Poate că nu este cazul să discut desore mine, 
chirurgul, ci despre spitalul oe care il conduc, 
dotat cu 1 700 de Daturi, profilat oe asistenta de 
urgentă. chirurgie si activități mai restrinse, 
ale altor specialități. Maternitatea, urologia, 
sint unități independente, tinind tot de direcția 
sanitară. La spitalul de Urgentă se prezintă 
intre o sută, o sută cincizeci, uneori chiar două 
sute de cazuri medicale in douăzeci si oatru de 
ore. Numai din ramura chirurgiei generale se 
fac in media, oatru oină la cind poeratit în 
douăzeci si oatru de ore". _Da. zic. e un bilanț 
un volum impresionant de muncă”. Si din nou 
interlocutorul meu : „Cadrele care asigură acest 
circuit permanent muncesc mult Nu au noapte, 
nu au zi. E «uitai. Iar asigurarea unui serviciu 
de urgentă pune destule probleme. E muncă 
de echipă articnind in permanentă, pe tot lun
gul celor douăzeci si patru de ore”. ‘Intervin 
din nou si fac banala. insiDida si_ cum să-i 
mai zic ?. nepotrivita constatare că tot ce fae 
e: e o muncă de adinei devoțiune. Ca să se 
poată munci in acest ritm, zi si noapte, se pre
supune nu doar devotament : ci o stare de per
manentă veghe. Să nu știi ee-i oboseala, să nu 
te lași răpus de somn, cu atit mai outin de 
tabieturi. -Uăr'taedicul din fata mea na trece 
mai departe, nu vrea să treacă mai departe de 
osul craniului meu. si merge numai De firul in
terogație- mele, asa cum a pornit ea. realizind. 
asa rum am scus. un minuscul medalion al 
aoene.i medicului. „Ca director al spitalului vă 
pot asrnra că st serviciul de urgentă la car
diologie obține sucres-- evidente. datorită si in- 
rastră.-.i tah-nce. Avar, s-lnane monitorizate. 
Alo bolnavi; cu Ir-îar - de miocard primesc aju
tor ca'if.cat

S afiu. in continuare, că secția de trauma- 
ițiogie și ortnnedie. unică oe iudet. este cea 
care are re.! ma; -rv'.t si mai mult de lucru. La 
aiutoru! -o- apelează si rudetele Covasna si 
Hargh ta. Ec’e o zcn= turistică, profilul acesta 
le dă mu?ă bătaie de can industrializarea ce- 

erează , ea „r.ele fenomene, accidentele de 
cire-utei!-? « nt șț ele numeroase. Echioa de me
dic e-treez; e soticrtată in tot timoul anului, 
ee. atte ir, alarma, in veghe permanentă.

Si din nou m: șe dezvâ uie astfel, si se în
tregește. tablou! imores.’nant al muncii, alcă
tuit din cuvintele docherului Amza. ale docto
rului Petru Petrosne. cunoscut mamos. sau ale 
chirurgului Popp Rares. set la „chirurgie 2“. 
un tablou sugestiv, ai oamenilor oe baricade, 

unor oameni din linia intti a luptei oentru 
viată. Aici se știe cel mai bine că un om viu 
este ■■ om viu. iar un om mort nu este decît 
un om mort

7. Milioane M milioane de lei alocă statul 
pentru sănătatea cetăteniîc-r. oentru buna in- 
gri’ire a omului bolnav. Directorul adminis
trativ. tovarășul Miror Tîcă. amintește de fon
duri alocate de la bti°er>l statulu1 >a nivelul 
direcției sanitare. cifrindu-se Ia 110 milioane 
lei intr-un an. Numai spitalul județean pri
mește 175 de milioane leu

Am plecat de la un heroes. încercind să arăt 
cum se poate face medicină. Am aiuns la o re
țea sanitară. Plasăm in frunte reușita acestui 
efort alcătuit din asistentă inalt-calificată. inter
venții promote, sigure. Conchidem, semnind mai 
jos afirmația că aoroane nu există act medical 
sau acțiune sanitară care să nu impună, aici, 
la Brașov, o valoroasă competentă. Acesteia i 
se cuvine si respectul unei desăvirsite organi
zări. Am intilnit in lumea medicală brasoveanâ 
echilibru. inte«ritate. va’oare umană. Aici, să
nătatea e o stare normală 1

alexandru 
horia

Poem scurt
Cineva imi dă sfaturi 
eu imi pipăi brațul drept 
viața se duce 
bucată cu bucată 

amintirea e un pumnal in obraz 
spargeți oglinzile 
desenați cu creta un măr infloriL

Variațiuni (Anamneză) 
Trec de Io o fereastră 
la alto 
și nu pot vorbi
flori de cais 
legate cu sirrnă 

dacă întorc capul aud 
soneriile din copilărie 
o batistă cade 
pe sistemul nervos.

Fotografii cu iederă 
Cineva moare intr-o cameră albă 
tu te speli pe dinți 
tăcerea iși inghite lacrimile 
un pat plutește pe apâ 

vreau să-ți explic 
dar cuvintele sint mute 
imi car sufletul 
ca un sac cu ciment

Poezie
Cite balerine sacrificate 
in scrumul țigării 
cuvintele stau 
unele peste altele 
ca o stivă de lemne 
dar ceva intimplat odată 
nu mai servește ta nimic 
mă uit inapoi 
și-mi vine să pling 
trecutul și-a inghițit miinile.

CENACLUL DE POEZIE „NUME
LE POETULUI”. Vineri, 24 februarie 
a.c., ora 17,00, la sediul redacției 
revistei „Luceafărul", București, 
Piața Scinteii nr, 1, va avea loc cea 
de a XXIV-a ședință a Cenaclului 
de poezie „Numele Poetului" con
dus de Cezar Ivânescu. Pot parti

cipe numai membri titulari ai 
cenaclului.

fplastică^

Metamorfozele 
realului

Deși, numeric, se găsește la a treia 
expoziție personală, recenta „ieșire la 
rampă" a lui Dorin Crelu, actualul 
deținător al bursei de creație „Theo
dor Aman", trebuie considerată drept 
adevăratul debut al artistului. Unitar 
concepută, expoziția ne relevă una 
dintre cele mai bine conturate perso
nalități artistice afirmate în ultima 
vreme. Pînzele lui Dorin Crețu ne 
dezvăluie o realitate puternic marca
tă de inventivitate, in ciuda recuzitei 
formale încărcată de aluzii arhetipale 
intr-o suită de reprezentări, in care 
accentele de valoare ale compoziției 
se modifică întruna trecînd de la cu
loare la forme, de la linia desenului 
la elementele de armonie și contrast, 
conform unei ordini interioare coerent 
structurate. Artistul nu reconstituie 
pur și simplu obiectele realului, ci le 
reinventează. pe unele marcindu-le 
totemic, ca intr-un joc ce evocă 
uneori o cunoscută exneriență plast1- 
că a lui Picasso. Lecție pe care un 
teoretician de prestigiul lui Rene 
Huvghe o generaliza afirmind : ....nu
realismul in sine este valabil, ci in
teresul omenesc pe care-1 manifestă 
și pe care-1 conferă spectacolului ce-1 
fascinează si pe care il scoate atunci 
din neutralitatea-i obiectivă, din indi
ferența adevărului său brut...” Artis

tul demonstrează, cu o matură stăDl- 
nire a mijloacelor plastice, că știe să 
folosească intr-o cheie modernă, tra- 
tind intr-o viziune personală, teme si 
motive (naturi statice. în cazul acesta) 
ale arsenalului clasic. Dorin Crețu arc 
candoarea și rafinamentul profesional 
necesare redescoperirii simplității pri
mordiale a lucrurilor, fără a recurge 
la citatul arheologic.

O linie dezinvolt purtată printr-o 
lume stăpinită parcă de regnuri vi
bratile, ciliforme, amoebiene, dilatin- 
du-se și contractindu-se obsedant in 
simetrii ce sfidează „dialectica fragilă 
a perfecțiunii”, cum a numit-o H. 
Read, cam acestea sint. sumar enun
țate, datele obiective oferite de lucră
rile de grafică ce ni le propune loan 
Mtțurcă, Artistul pare definitiv luat 
în stăpinire de propriile viziuni, exer
ciții de rutină, in fond, sublime dar 
eminamente sterile, ca orice segment 
de viață prins intre lame de mi
croscop. O ieșire din contingent se vor 
panourile sale pictate cu un edulco
rat penel suprarealist, din care rezul
tă un ansamblu fără doar și poate 
decorativ, ce anțbitionează să spargă 
separația tradițională dintre pictură și 
sculptura în relief, dar care nu se' re
ține decit ca o explorare cu mijloace 
destul de precare a unui alt teritoriu.

la granița dtatr* pictură, sculptură, 
scenografie.

Nicolae Moldove»» tace dovada 
unei capacități puțin comune de a 
scoate din severa masă a metalului 
volute de linii ri forme ce emană o 
plasticitate aproape sonoră. Flăcări 
Împietrite pe culmi par aceste bijute
rii de metal eloxat și polisaL pe care 
sculptorul le împlinește cu ochi de 
monumentalist in proporții ce umplu 
spațiul de exDunere cu grațioase vi
brații de luminâ. Sculpturile lui Mol- 
doveanu sint in această viziune incen
diare metamorfoze ale liniei in spa
țiu. Spațiul insusi este implicat in 
lucrări, ca și lumina oglindită in ben
zile polisate și curgătoare de metaL 
Formele lui Nicolae Moldoveanu ilus
trează exemplar drumul unei creații 
ce-și biruie capacitates ie invenție si 
de comunicare pe declina cunoaștere 
a calităților materialului supus con
versiunii artistice.

Pentru Dinu Câmpeanu. cele trei 
cicluri de sculotură mică — „Rod“. 
„Ferestre” șl ..Ferecături” — consti
tuie cristalizarea unor căutări și acu
mulări ce vin dună mai bine de un 
deceniu de activitate creatoare. Art:r- 
tul operează cu ușurință simboluri 
vădind o monumentalitate implicită, 
dar pe care, la scara unor mici piese 
de interior, le sublimează în onere de 
virtuozitate artizanală. Aș remarca 
din capul locului echilibrul și omoge
nitatea viziunilor, transpuse în mate
riale definitive cu un acut simț al 
compoziției, proporțiilor, al finisajului 
și cu o înțelegere remarcabilă a ma
terialelor pe care le folosește.

Corneliu Antim

muzică

„Cel mai bun. singurul mijloc de a 
ajunge să iubești pe cineva este să-l 
cunoști”. Sint cuvinte (inversind sen
sul unei idei enesciene) din prefața, 
semnată de profesorul George Mano- 
liu, la o tipăritură recentă, in Editu
ra muzicală, de excepțional interes 
cultural : Sonată pentru vioară și pian 
în la minor. Lucrare inedită — Par
tea I de George Enescu. Este vorba, 
mai precis, despre o lucrare rămasă 
in manuscris autograf, transcrisă in 
variantă definitivă (și din care se 
păstrează partea tatii integral și o 
singură pagină din partea a doua), 
lucrare semnată și purtind mențiunea: 
Cracalia. 5 octombrie 1911. plasindu-se 
așadar, în cronologia creației, după 
Cvartetul nr. 1 in re major op. 16 
(1909).

Ediția, frumos realizată grafic (sint 
însă de regretat numeroase greșeli 
de corectură în textul scris : de ase
menea. de vreme ce este vorba de un 
act de restituire a unor pagini nedes- 
tina'e. se pare, tiparului, ar fi fost 
poate mai bine să se copieze și pagi
na rămasă din partea a doua, pe care 
o găsim, e drept, sub forms unei fo
tocopii, destul de greu lizibile insă) 
este Îngrijită și adnotată de profeso
rul George Manoliu. semnatarul unei 
prefețe în care se insistă asupra parti-

R.e3tituiri
enesciene

eularitățllor de scriitură violonistică, 
asupra posibilității de situare stilis
tică a paginilor păstrate și. in special, 
asupra rolului, semnificației deosebite 
pe care le poate avea tipărirea lucră
rilor fără număr de opus in cunoaște
re (și. implicit, iubirea) personalității 
creatoare a celui mai important com
pozitor român. De remarcabil interes 
științific este eseul regretatului maes
tru Tudor Ciortea (Unele aprecieri 
stilistice privind Sonata „Torso” pen
tru pian și vioară de George Enescu). 
Interesantă este privirea, intr-un fel, 
subiectivă, a lui Tudor Ciortea. posi
bil de dedus din atributul „torso” oe 
care el il atribuie fragmentului de so
nată : „dacă am avea norocul să gă
sim și restul părților de sonată — 
chiar și intr-o primă adnotare — am 
putea reconstitui sonata în întregimea 
ei. In caz contrar, pierderea este de
finitivă și va trebui să ne mulțumim 
cu o primă parte de sonată, admi- 
rind-o ca pe un fel de „torso” des
coperit tîrzlu in arheologia muzicii 
noastre”. Eseul este un studiu solid. 
In fapt, al formei și al unor carac
teristici stilistice ale lucrării. In ceea 
ce privește forma, prin reproducerea 
temelor principale cu indicarea numă
rului măsurii unde apar ele. prin 
descrierea, pe scurt, a traseelor ar

monice conjugate cu prelucrarea me
lodică specifică segmentelor dezvoltă
toare. se descrie aici forma în puține 
cuvinte, insistîndu-se Îndeosebi asu
pra a ceea ce reprezintă amprenta 
de maestru in minuirea procedeelor 
de construcție, potențind la maximum 
încărcătura expresivă izvorind din 
însăși arhitectura formei de sonată. 
Dominantele stilistice sint luminate 
prin comparație cu alte teme impor
tante din creația enesciană (înrudiri
le cu unele leit-motive din Oedip 
sint semnificative) și prin descrierea 
muzicologică a elementelor caracte
ristice din punct de vedere tonal și 
melodic. Cele două aspecte (rezuma
rea formei și surprinderea unor tră
sături stilistice) merg mină in mină 
pe tot parcursul eseului. Remarcabilă 
este, după părerea mea. situarea idea
tică a fragmentului de sonată fată ie 
una din capodoperele muzicii camera
le românești si universale. Sonata in 
caracter popular românesc. Dincolo 
de asemănări de scriitură care ar pu
tea conduce la concluzii trase in pri
pă tn direcția unei exagerări a înru
dirii celor două partituri. Tudor Cior
tea aruncă o privire lucidă sesizînd 
câteva din diferentele marcante : ..S-ar 
putea susține, in acest sens, că So
nata „Torso” este mai aproape de 
sistemul armonic apusean, pe cind 
sonata ulterioară (..in caracter ooDular 
românesc” — n.n.) vădește o origina
lă sinteză cu muzica orientală intuită 
din perspectiva muzicii noastre 
populare lăutărești”.

Viore! Crețu
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FANTASTICUL, DIMEN9M A „M0ZE1 SCURTE" ROMÂNEȘTI

MIHAIL SADOVEANU

fit ■

cauzei» Iar
pină la urmă, preoomenu- ajisag Ia tm 
dus vivendi". Are loc. j-w țr.:-:: 
nomen de sublimă ruspsJakLire. Sceptrcsmol 
hipercriuocx. obsunat m re» acevăralm
postulat de experiența ' . ire
cuzabilă, cedează, cu bună Mitata parcă. ta 
fața susținerilor contrar. a f. «co
rupte- de acestea. Dm sînt LiCtaru re lavort- 
zează un asersenea fenomen. e_ nr - prut 
straneitatea lui invâLa luare. De s-ar tner'rte 
însă neclintiți in atitudinea Jar nega luare, ex- 
pooenpi acestei atitudini s-ar avtassxsiede por 
și simplu din sinul propria* 1 or umanități. S-ar 
produce dispariția irecuperabilă a dvsiă duitre 
dimensiunile fundamentale ce »e definesc tipo
logia spirituală : instinctul de a idealiza la mo
dul fabulos-mitic amintirea intimpUnlor din 
trecut și irepresibila plăcere de a pov^z tn de 
a asculta povestindu-se. Or. e limpede că emu 
sadovenieni nu put și. mai ales, ■■ ver a* ce 
sustragă unor astfel de chemări vere te «fin *- 
dineul eului lor magic. De act.. «Latagul pla
tonician sui-generis care precede mai întot
deauna actul de derulare a ini.mp’ârii de de
mult se constituie in inadias eerexmmia! al in
troducerii la povestirea ce va urma. Nu a-tfei 
se cuvine a fi interpretată coafnmtarea ce are 
loc intr-o bună zi intre comesen de la circiu
ma lui „taica Pascali- din povestirea Despre 
balta Icoanei din volumul Bardeie» :

„— Vorbește tu. nene Silvestru, ea aa om 
Înapoiat ! Mie imi spui cum era ? Ei. cum era î 
De ce-ți tremură așa glasul fi parcă aliezi ? 
Era noroi, erau cazaci și turci, era întuneric și 
năcaz, și dumneata oftezi. Apoi bine, neică, s 
eu știu ce era. Creșteam nei cu doici, cu slugi 
țigane*», ne uitam pe ferestre and dunnau ca
leștile. vedeam robi masalagii purtind pe gră
tare, în spate, cirpile muiate in catran, stan* 
dezbrăcați, părăsiți de părinți, și slugile, ca să 
ne liniștească, ne 
lumea cealaltă, 
piii in traistă. 
Stăteam holbat 
țigancă neagră

— Ei și ce ? 
Pascali. Nu-ți place ? Ce vrei ?

— Nu vreau nimic. Eu spun cum era
— Ce ? Și nu era bine ? Poate voiești dum

neata să spui că nu sint stafii și nu umblă du
huri ? Nici atîta n-ai învățat cit te-ai făcut că
pitan și cit ai petrecut pe lumea asta ? Ruși
ne ! Ești alb colilie și incă n-ai aflat adevărul !

— Ce-ce-ce tot îi dai ? strigă miniat deodată 
căpitanul, 
mănușate. 
văr ? Știi 
dumneata 
Spune, ce

îngrozeau cu povești de pe 
cu stafii, cu rooțu care ia co- 
cu muma pădurii_ Vai de not !
intr-un colț, nici nu suflam. »-• 
parcă descinta spaima._
il întrerupse batjocoritor mo*

și-și ridică în lumină degetele in- 
Ce alb colilie ? ce rușine ? ce ade- 
dumneata ce-i pe lumea asta ? Știi 
ce este adevărul ? Ce-i adevărul ?_

___ , e adevărul ?...“
In fața unei atari retorici năvalnice a omului 

de „modă nouă" care este căpitanul Toma, in
terlocutorii zîmbesc cu bonomă superioritate. 
In discuție, evident, nu este doar adevărul la 
care se gindește tumultosul căpitan, ci de ade
vărul acreditat de ceea ce se știe și se poves
tește despre vremurile și intimplările evocate. 
Atîta timp cit preopinentul este în posesia a- 
cestui adevăr datorită celor spuse și știute de 
tatăl său, totuși, orice îndoială este demnă de 
cel mai categoric dispreț : „Ce-ți bați joc, dom
nule ? ce crezi dumneata ? Mie mi-a spus taica 
al meu : Mă copile, zice, aici în București sînt 
locuri necurate... Dacă mi-a spus el, ce vrei ? 
Vrei să spui că nu-i adevărat ?“ Că nu e vorba de 
simple închipuiri, să ia seama căpitanul cu 
nume de necredincios Ia faptele cunoscute de 
toată lumea : „— Și ce locuri necurate sînt ? 
Mă, zice, a fost odată un' cutremur mare pe 
vremea lui Caragea și a crăpat Bucureștii în 
două locuri, in mahalaua Sloboziei .și. în dosul 
Mitropoliei ! Și-a ieșit, măj . păcură,>. de . undet? 
din vîltorile iadului, de unde chinuiește Necu-

Alecu Russo — accente și opțiuni
în cîteva probleme controversate

u toate că opera ii încape ușor in
tr-un volum — volum care de altfel 
-a fost alcătuit postum — și cu toate 
Ș» in vi, ții nici n-a prea ținut

să Ce crezut scriitor. Alecu Russo (1819—1859) a 
.: •-?' de &nț»«u-.u. pe poarta principală, in r.n- 
s-jî rtardcJcr ramăm, pentru simplul motiv că 
.re- re a xeres a seris frumos și a plăcut. Pe 
ce altă parte, de=a acceptat ca atare și benefi- 
nta perxxbr de îndreptățite și multe ediții 
măre, tocușî uneie din creațiile sale au fost 
«ttzzuse ~ and ix cunJ unu: regim de contes
tare a țxstemttâui. iar altele. chiar dacă nu 
:-«u fort exr^state termal nu se întreprinde 
nimic '.eman..' spre a i se stabili repunerea in 
rieptu.-- ta prima catercșie intră Cin tare» 
Bamialti. ta rea a doua ar intra culegerile 
takfince care t pești azi socotite, giobal. ca
*■■ lunii hit Vasil - Alecsandri. deși chiar 
awle urător l-a ir*: cat in multe ocazii pe

cH
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Prinț pe străzile Himerei

f'cnn Mugtr impf-nejce ta acesae «De 
■maaea de am »; ta-', incbipm pe 
zusorui Cârti* rcnăar fericit nu '■'r»»' 
pentru are-uză frunsiasâ cocă aniver

sară. dar șt dm ahe pricim. Fencxi. de rr<*ă 
a aims, in fine, această ivrstă a intejepcireui 
tieconte-stașe. co care presupsa ca ar fi oorr. de 

să-ei Înceapă viața, de na și mai de 
depane. de--ar fi fos; pont» ctaar de la vtaKa 
patriartu-or. a căror bârnă veaerabtlă incearca. 
de mult timp »-o imite. Căci, ta realriate. Ftarin
Magre a intrat de o bună bucată de vreme in 
pielea personajului aaquaaenar, dmd. precum 
un Argbezt. dcwezi vădite de a nu-*i £ mb*: 
cu* cale afară rtadttle inferioare de vu-mă. do
rind, cu țaoțruie saîe cuv-me. să se smulgă cit 
mai repede ti decisiv dxnre femeie murdare 
aie adoMseenței*. Paradcxalâ nortalrie a ae- 
nectutii. ta spatele acesior confesiuni ti sub 
aparentele unei comportament social ce ti-a 
tag-vwa: precxnpcriu cercul anilor î Nu. a muft 
maț oezraU o nosxaigie a autenticității, a pro- 
f irtrw» . a meții țe depim respensabue ti ar- 
t~i-iiarr jntr-m curînt a siadiutal etic, dinooțo 
de amiXi-.Liți. de dorințe și căutări tacoosis-

Frindca există ta tocul la Florin Mugur o ne- 
cesrsx irepeesRxlă de aulodepătire ti ie re
găsire pe semen11 ferm al stracunlor eeențiaje 
ale ființei, o conțintiă hiptă cu fragilitatea ini
țială ti <3> «®ea ce decurge din ea. Omul s-a

Nicolae Ciobanu
P.S. In foiletonul precedent se va citi : în

demn la gravitate (r.41. de jos) „enl pragmatic" 
(r. 12 de jos), epicitatea lui strictă (r. 3. de jos).

CONFABULE

Un țăran trece strada
Nunta ea anală 1 sab prelata înlinaa de-aaupri 

cârtii mese lungi ti laswste Maci pe țăruși / 
fețe de masă de mate ralurile dear au poți în
tinde ana I stil dr mare dintr-aa capăt intr-al
tul / pe mese mate i rbiar ți pură ia sticle miei 
de bere • vin in stieie albe să se vadă «lua
rea / rața gras > piiae maltă ' risete diferite > 
ebieuleli i eupii alaagindn-ae I nțile de la easă 
deschise 1 vraiște ‘ inânatra se adihneau eei 
rare oboseau mai repede I ti dans 1 eeva intre 
joc și dans i o blenrie sărea ea a pasăre sălba
tică legată eu lanțul de gleznă / altul răcnea a 
romanță / de / petrecere I eind / in timpul in 
care a tăcut muzica / să-și mai tragă și ei su

nu-i contestă paternitatea. N. Iorga mai întîi a 
atribuit-n lui Bălcescu, apoi lui Russo. G. Ivaș- 
cu. I. Rotaru, Dicționarul . coordonat de Dim 
Păcurariu ș.a. merg pe linia Russo. Dicționarul 
literaturii române de la origini pină la 
1900 rămine la evocarea litigiului. Obligat 
de genul scrierii Al. Dima, in monografia 
Alecu Russo (Editura de stat pentru li
teratură și artă, f. an. p. 193 și urm.) reia 
toate datele controversei pină la i, adunînd la 
un loc toate argumentele pro și contra, pro- 
nunțindu-se fără echivoc tot în favoarea lui 
Russo.

Marelui scriitor — căci e cu adevărat mare, 
din tagma celor încărcați de har, născind în 
inimi emoție și entuziasm — i s-a făcut drep
tate. Dar numai pe jumătate. Cealaltă jumătate, 
cum am arătat, privește culegerile sale popu
lare. P. V. Haneș a pus problema în 1908 așa 
cum trebuie (vezi Bibliografia critică la volu
mul Alexandru Russo, Scrieri, București, 1908. 
p. 374—390). Textul său e în același timp în
drăzneț și jenat, cerind parcă, așezat între 
două iubiri, o judecată solomonică în stare să-l 
elibereze de îndoieli și să-i redea liniștea su
fletească. Tocmai Alecsandri care l-a ajutat șî 
l-a îndrumat pe Russo la publicarea operei, cu 
același interes înainte de moartea acestuia și 
după aceea, tocmai el pare a-1 fi nedreptățit 
cu privire la culegerile populare. Din respect 
față de Alecsandri, critica literară lasă lucru
rile așa cum sint.

Al. Dima deși arată de mai multe ori că 
Miorița a fost descoperită de Al. Russo (op. cit. p. 
123) și că in opera lui Russo se regăsesc și alte 
culegeri populare care apar în volumele lui 
Alecsandri, scrie că : „Nu ne socotim nedrep
tățiți să propunem — cu P.V. Haneș — ca de 
acum inainte culegerea poetului (Alecsandri, 
na.) să poarte și numele scriitorului nostru, 
pentru motivul că Alecsandri s-a străduit in 
acei domeniu mai îndelungat..." (op. cit. p. 126).

Alecsandri insuși declara in 1852 : „Ajutat de 
citeva persoane și mai cu seamă de d-1 Alecu 
Russo, am adunat o mare parte din poeziile 
populare..." (V. Alecsandri, Balade adunate și

blyile, laș- loâî. la AL Dima. op. cit p. 125).
Se cunoa-ie ** că Alecsandri a clasi- ■

ficat poeziile pcrejla:: exact așa cum le clasi
ficase A. re. ~ . .. . Se recumy fie asemenea 
ți dragoatea ș» nrțesperea acestjia din urmă in 
materie. Dar. aut ! In trecui au ta» î reni
tnariznete. Dea Gh_ ?. -—; că
Al ti m <_ a pubdeai 
ipMdi populare Hut’jie "i. :JS/îa P. V? Ha- 
nes. op. ct p. Jîj). Ond Dessușianu spunea : 
„Meritul iui (Rurso, n.n > in această privință (a 
literatura populare, n n.) i-a fost numai in par
te recunoscut de Alecsandri. colaborarea lui 
Rusao este mult mai mare decit rezultă din in
formațiile date de Alecsandri. Multe din poezii
le culese de Russo se găsesc in variata colec- 
țiune a hu Alecsandri- (Ovid Densușianu, Li
teratura romă lă. 183S—1300. curs stenografiat, 
HO—HM. Bit iGteca Academiei Române, p. 
237—238. la Hascș p. 377). G. Bogdan-Duică nu 
poate *â nu recjnouseă pnor-.ta’-a lui Alecu 
Ruseo. dar crede ca a rezolvat problema decla
red ci colaborau, de pildă, cu Frații
Grimta fG Bogdan Doică, in „Convorbiri lite
rare", XXXV, 19*1, p. M7). P. V. Haneș arată 
însă că nu e tot una. pentru că Russo cu
noscut poezii populare prm el însuși, culegin- 
dtz—e m—uz. înainte de Alecsandri-. cum ar fi 
_Gh:=:~L șî .Păuna.?--: codrilor-. Dar să re
venim U Mjsrița. In 1S5* Aieemidri spunea că

construit pe âene. GprofiaM£nd cu disperare 
-arta tr»cx.-. miocuind-o trecmd de ea intr-o 
noix-ă. ocgcuoasă st palpabtu șocialmente afir
mare a f.i>. Opera »<-a confirmat in timp, nu 
fără rezistențe, fiocui ^xissentiaL depășind în- 
scrăinările și joinriie" momentane de substanță 
umană. Extrem de sens e_. seismograf al alte
rărilor Isscrsei ti ale proprailta eu. Florin 
Mugur a ștt'Jt să transforme, cu timpul, slăbi- 
cunDa ti tatnngerîle. um.iir.ța ți resemnarea 
tatr-o tulburătoare confesiune a cuceririi ple
nitudinii. avenoEind-j-se sodtar și intens anga
jat nu pe alta căi. ci pe străzile Himerei" ce 
ne absolvă viața, cu alte cuvinte, pe drumurile 
ce duc fără greg spre poezia și arta adevărată. 
Anonimat--; ce pare uneori că-i bintuie versu
rile este, in acest caz, o altă față a unei victo
rioase cooțumțe de sine, sigură și responsabilă 
pe destinul ei : .Ceea ce rămine sfișietor după 
toate plecările / mtadria de a fi întreg, tirziu / 
ctad nu mai ești aproape nimic ./ poetul — 
nodunle unui nuc bătnn / in care 9e sparg cu
țitele de argint ale grabei // poetul — nu se 
mai zăresc din tine decit urmele lăsate de 
cetialt A' una dimre ele / (dar trebuie să te 
aprop : mtt'.L altfel nu vezi nimic) / are forma 
unei aripi de vultur o urmă I poate o rană / 
muau una dureri prelungite-.

Dan Cristea

netul / aă maniace și să bea l eă doar la nuntă 
aa venit ■■ la inmormialare / deci atunci unul 
dia uniați •' alei prea in virată / dar nici prea 
tinăr a sărit pe lăzile care inehipuiau estrada 
arebestrei / a apucat microfonul 1 cum văzuse el 
pină atunci / a suflat in el / nu se auzea nimic / 
in maree-1 mă eă-l (ii pe dos / ii zise saxofonis
tul / și-l întoarse / și strigă / să trăiască mirii / 
după care dădu drumul microfonului / doar ii 
folosise ! iar dacă mai avea nevoie să mai 
zică i lua altul.

Iulian Neacșu 

a fost culească de Alecu Russo la mănăstirea 
Soveja, cit a fost închis acolo, dar în 1866 spu
nea că a fost culeasă de el insuși, de la baciul 
Udrea (la Haneș, op. cit. p. 388 ; Russo a mu
rit in 1859). Nu e exclus s-o fi „re-cules“, dar 
aceasta e cu totul altceva. In „Convorbiri liten 
rare" (VI, p. 439) Alecsandri spune totuși că la 
Soveja, Russo „a cules cîteva balade". Chiar 
dacă nu știm nici cite, nici care, e limpede că 
le-a cules ! De publicat insă, le-a publicat 
Alecsandri !

La începutul secolului nostru, cînd această 
clarificare a fost încercată de cîțiva oameni de 
inimă, s-a apelat și la altfel de argumente, mai 
ales la cele de ordin intern, folosindu-se ana
logiile dintre opera scrisă a lui Russo și poezii
le populare, care apar in culegerile puse sub 
numele lui Alecsandri. Din această perspectivă 
de asemenea contribuția lui Russo s-a dovedit 
evidentă.

Aceiași oameni s-au întrebat cum de a fost 
posibilă o astfel de situație, acceptată clar de 
amîndoi. P. V. Haneș arată că Russo n-a ținut 
deloc și niciodată să i se spună și să fie „scrii
tor". „Ii era destul dacă prietenul său vorbea în 
numele amîndurora" (op. cit. p. 387). Acest 
lucru poate fi adevărat. In „Critica criticii" 
Russo scrie, desigur avîndu-se în vedere pe 
sine, despre unii care n-au avut de gind să 
scrie pentru a-și face un nume, sau pentru a 
se da publicului drept autori... Ei sint simplii 
iubitori de fală românească, socotindu-se ca 
niște salahori chemați a ridica o zidire"... Iată 
cuvintele care s-au dovedit a nu fi fost falsă 
modestie ! Russo chiar a declarat, la un mo
ment dat, că ceea ce a publicat Alecsandri a 
fost cules de acesta. Se va gîndi că le-a cules... 
de la el, așa cum și el le culesese de la alții. 
Nu era vorba de o operă originală, de o crea
ție personală, așa că Russo n-a avut deloc sen
timentul proprietății. P. V. Haneș, după ce se 
luptă ca un leu puternic pentru Al. Russo, pe 
vreo cincisprezece pagini, pe ultima devine 
blind, în căutarea unei soluții elegante care să 
nu strice prietenia dintre cei doi’, nici după 
moarte. Dîndu-și seama că nimeni, niciodată, 
nu va putea proceda la o despărțire cit de cit 
plauzibilă a contribuției fiecăruia, el se mulțu
mește cu a-i acorda lui Al. Russo „mai multă 
pricepere în materie" și prioritate in „deschide
rea orizontului" către poezia populară lui 
Alecsandri, Kogălniceanu, Negruzzi, Bălcescu, 
ceea ce l-a pus pe Alecsandri „îndată pe lucru", 
neezitind, cum ezita sfiosul Russo, să procedeze 
la publicarea a ceea ce au adunat amîndoi, 
Russo „a muncit încă mai mult decit tovarășii 
săi și le-a pus la îndemînă tot rezultatul mun
cii sale" (op. cit., p. 389). Sîntem în fața uneia 
din cele mai grele dileme ale istoriei literatu
rii române !

Autorul Cintării României și culegătorul Mio
riței, acest roman originar „de pe o vale a co
drilor Bicului", a fost unul din patrioții de la 
1848 care au pus bazele, împreună cu Bălces
cu, cu Kogălniceanu, cu Alecsandri, gîndirii 
politice și naționale moderne românești. Sem
natar al „Proclamației partidului național din 
Moldova către Români", împotriva lui Mihail 
Sturdza, și autor de comedii satirice la adre
sa guvernului, ajunge să fie închis la mănăsti
rea Soveja. La 3/15 mai 1848, pribeag în Tran
silvania, ia parte lâ Adunarea de pe Cimpia 
Libertății de la Blaj. A plecat din Sibiu, pro
babil împreună cu Șaguna, într-una din cele 
douăzeci de căruțe. întorși la Sibiu, după ce vi
zitează Banatul și Ungaria, la 4 iunie îi scrie 
lui Bălcescu o scrisoare înflăcărată în care, ca 
un vizionar, îi descrie România viitoare : „o 
țară românească cu o mare capitală care se va 
numi Roma, dacă vrei, cu piețe numite Piața 
Poporului, Piața Traiană, Piața lui Ștefan, 
Piața lui Mihai, Piața Moldovei, Piața Bana
tului, Piața Ardealului ! și-apoi forță, fericire, 
măreție, glorie! Ferice de nepoții noștri ! Și 
noi fericiți de a fi putut contribui bine sau rău, 
mult sau puțin, la acest lucru". încheie cu 
„Trăiască România" (in voi. 1848 la Români, de 
Cornelia Bodea, vol. II, București, 1982, p. 
781—782).

A fost un împătimit al iubirii de țară și de 
curată limbă românească. Cintarea României 
dă măsura simțirii lui, ca și Amintirile, Cuge
tările, Studiile naționale, Poezia populară ș.a. 
De la el au rămas aceste cuvinte-testament în 
stil de cronică moldovenească drept motto la 
Cintarea României : „Dacă dușmanul vostru va 
cere legăminte rușinoase de la voi, atunci mai 
bine muriți prin sabia lui, decit să fiți privito
rii împlinirii și ticăloșiei țării voastre. Domnul 
părinților voștri jnșă.-ae va indura de lacrimi
le slugilor sale, și va ridica dintre voi pe ci
neva, carele va așeza iarăși pe urmașii voștri 
in volnicia și puterea de mai înainte". Iubitor 
al trecutului, scria : „Fără trecut, națiunile sint 
șchioape. Națiile care au pierdut șirul obiceiu
rilor părintești, sint nații fără rădăcină, nesta
tornice..." (Cugetări).

A criticat cu asprime încercările de alcătui
re a unei limbi artificiale, după model latin 
sau francez, puse la cale de grameriani „des
pre limbă, fără a Întreba pe limbă !“ în această 
privință avea exact aceleași idei ca și contem
poranul său transilvănean Andrei Șaguna. A po
lemizat cu Cipariu și cu Barițiu, „Dacă este ca 
neamul românesc să aibă și el o limbă și o li
teratură, spiritul public va părăsi căile pedan- 
ților și se va îndrepta la izvorul adevărat : la 
tradițiile și obiceiurile pămintului, unde stau 
ascunse incă și formele și stilul și de aș fi poet, 
aș culege mitologia română care-i frumoasă 
ca și cea latină sau greacă ; de aș fi istoric, aș 
străbate prin toate bordeiele să descopăr o a- 
mintire sau o rugină de armă ; de aș fi grama
tic, aș călători pe toate meleagurile românești 
și aș culege limba" (Cugetări). Nu era împotri
va imbogățirii limbii, cum nu era nici Șaguna 
(vezi Prefața la Biblia sa), dar era pentru o 
îmbogățire firească nu căutată cu luminarea și 
impusă din considerente de dicționar. Iată-l 
cum gindește in această privință : „Poporul e 
un mare neolog, cind ii face trebuință ; el răs
toarnă sistemele invățaților, cînd ele nu sint 
in-emeiate pe logică, și iși formează o limbă 
curată, expresivă, armonioasă, căci îi place ar
monia" (Poezia populara).

A deplins cu extraordinară pătrundere îm
părțirea românilor transilvăneni in două con
fesiuni : „Zile de frăție a Blajului din 15 mai 
1848 se ridică rareori in istoria unui popor îm
părțit in credința sa. Spuie căpeteniile a uniți- 
lor și a neuniților cu cită muncă sufletească 
au putut pe trei zile impune tăcerea pismilor 
religioase ?“

Amintirile lui Russo le preced pe ale lui 
Ion Creangă și nu la o temperatură sufleteas
că mai scăzută. Evocările lui sint tot atit de 
emoționante, metaforele lui la fel de neaștep
tate. El vede totul „prin aducere aminte" și 
toate sint frumoase, fiindcă vin din tinerețe, și 
„tinerețea e fericire". Soarele amintirii „dez- 
miardă și nu arde, cind de pe porumbei pică 
ninsoarea mirositoare". Din depărtarea aminti
rii. „cumpăna fintinei se pare un cocostîrc cu 
pliscul întins..." iar pentru o Măriucă privind 
drumul pe care îi plecase cel drag... „drumul 
aducea numai dorul", Russo este poate printre 
cei dinții care au descoperit, desigur în poezia 
populară, dorul, acest „al doilea suflet ce au 
dat Dumnezeu românului" (Amintiri).

Deși încape într-un singur volum, opera lui 
Alecu Russo încape greu în sufletul românu
lui : îl umple, îl copleșește cu frumuseți adinei 
scoase din adine de istorie, din adine de sim
țire românească, plămădit din doine și din ba
lade. De aceea trimite el la limba poporului : 
„Muncește-ți pana și pune zăbală străinismu
lui" (Despre Steaua Dunării) „Datinile, poveș
tile, muzica și poezia sînt arhivele popoarelor. 
Cu ele poate reconstitui oricînd trecutul întu
necat", scrie el (Poezia populară). El, cel dinții 
a recunoscut în Miorița „cea mai frumoasă e- 
popee păstorească din lume", scrisă de anoni
mul poet, „păstorul cîmpiilor și al munților 
noștri". Nu exagerează deloc atunci cind spu
ne mai departe : „Însuși Virgil și Ovid s-ar fi 
mindrit cu drept cuvint, dacă ar fi compus a- 
ceastă minune poetică" (Poezia populară). Ce 
frumos și adevărat ar fi. dacă Miorița ar fi
gura și ea, măcar ea, despre care nimeni nu s-a 
îndoit vreodată că e culeasă de el, in volumul 
ce poartă pe frontispiciu numele lui Alecu 
Russo, descoperitorul providențial !

Omul acesta modest, lipsit de cea mai ele
mentară ambiție cînd este vorba de el insuși, a 
avut un suflet mare, generos și plin de ha
ruri, capabil să trezească in alții tot ce au mai 
bun în ei, tot ce poate aduce în viață un dram 
de bucurie și mulțumire. Mai mult decit mulți 
alții, el a fost și va rămine peste veacuri un 
mare dascăl de simțire românească. Acum, la 
125 de ani de la trecerea lui acolo unde vom 
merge și noi într-o zi, se cuvine să-i trimitem 
solie de recunoștință și un moment de recule
gere sub părul din mijlocul satului refugiat in 
sufletul nostru, cu toate frumusețile și aminti
rile lui.

Antonie Plămădeală



rememorări într-o gară mică
Ziua de toamnă scădea sîngerind. Gara 

era mică, înconjurată de castani bă
trâna cu frunzele incă verzi. Peronul 
curat, cu citeva bănci răzlețe așezate 

la întîmplare. O sonerie îndepărtată urmată de 
ticăiturile telegrafului se auzi în liniștea solem
nă și melancolică. Peste cele două linii, deasu
pra unei stive de traverse smolite, o barză soli
tară dormea sau medita initr-o stranie echilibris
tică.

Cei doi sosiră nu mult înaintea trenului, mai 
bine zis, nu mult înainte de sosirea accelera
tului care oprea un minut. Un singur minut, 
in gara pierdută in imensitatea cimpiei.

Bărbatul, înalt, trecut de prima tinerețe, agitat, 
îmbrăcat impecabil, purta o geantă de voiaj cu 
încuietori strălucitoare. Alături, într-o intimitate 
evidentă, aproape lipită de trupul fiului, băt.rina 
ținea un coș de papură. In mina cealaltă legăna 
universala pungă de plastic vopsită in albastru 
prin care se zărea coloritul straniu al perelor 
țuguiate alcătuind o geometrie neobișnuită.

— Nu ți-e frig ? întrebă îngrijorată mama.
— O, nu, sigur că nu. răspunse fiul și-o 

călăuzi încet spre capătul peronului uitindu-se 
jenat la îmbrăcămintea ei țărănească.

Se așezară pe banca cu șipcile rupte. El puse 
degajat geanta de voiaj direct pe pietrișul imi- 
tind marmora. Mama strînse in poală papornița 
și plasa ținindu-le strâns. își privea sandalele 
scorojite.

— Lasă-le jos. De ce le ții In brațe ? se miră 
fiul.

— Așa. Lasă că nu-s grele.
Trecu un acar, consătean desigur, și salută res

pectuos scoțîndu-șl șapca soioasă.
— Cit mai este până vine ? vru să știe mama.
— Păi, vine, mamă, zise acarul duios uitin- 

du-se la un ceas imaginar. Trebuie să vină că 
e accelerat și n-are întirzieri. Că dacă ar avea...

— Cine-i ăsta ? întrebă fiul cu o curiozitate 
politicoasă.

— Jigă ! Nu-1 ții minte pe Jigă ? Băiatul ciz
marului. Stăteau la a treia casă de la noi.

— Jigă !? se miră băiatul. Nu-1 țin minte. 
Te-am rugat să mă fad atent când trece dneva 
cunoscut.

Mama tresări vinovată și strînse cele două 
bagaje mai aproape de trupul ei puțin și slăbit. 
Privi la barza singuratecă adormită pe stiva de 
traverse și se scuză cu voce moale :

— Nu te necăji, dragul mamei. Bine că te-o 
recunoscut el.

Vintul învălmăși citeva foi purtîndu-le In 
lungul peronului. Se auzi un șuierat îndepărtat, 
sugrumat de liniștea zilei de toamnă.

— Să ruu uiți să desfaci brînza. Si puiul să-l 
bagi în frigider. L-am tăiat azi, dar e bine să 
se aerisească. Perele să le dai la ăla mic că-i 
plac. Și ciocolata să i-o dai.

— Perele da, zice fiul. Ciocolata nu cred că 
o să-i placă. E veche.

— E veche, suspină mama, dar e de la bunica. 
Ieși șeful gării, grav și zimbitor, înaintind spre 

cei doi.
— Să trăiți, domn’ inginer ți bine-ațt venit 

la nod.
Mama se ridică în picioare îmbujorată de emo

ție, Fiul zîmbi protocolar si răspunse mecanic :

LITERATURA
Urmare din pag. 1

listă, a uni tot mal mari apropieri, pină la iden
tificare a literaturii cu această realitate. Ceea 
ce implică un mai Însemnat și «usținut efort 
creator al scriitorului contemporan de a descifra 
și reda cit mai iscusit esența adevărului inte
gral al vieții, printr-o acțiune consecventă, pli
nă de curaj estetic real, in sensul nu doar al 
apărării acestui adevăr, ci, mai mult, al afirmă
rii lui cu patos revoluționar, fermitate, clarvi
ziune și probitate artistică, răspundere social- 
politică. Militînd astfel pentru respectarea ade
vărului vieții actuale, afirmăm însăși esența li
teraturii de actualitate, iar prin redarea lui rea
listă, cu măiestrie artistică, asigurăm rolul ei 
principal, ți ca act de cunoaștere și ca act de 
influențare, de atitudine activă asupra noii 
noastre realități Socialiste.

Stăruind asupra adevărului obiectiv al creației 
literari, âfn ătătilV cfTel’feste redrezentat'de ele
mentele estetice obiective ale realității, consti
tuite ca obiect al acestui domeniu specific de 
cunoaștere în adevăr estetic. Ceea ce însem
nează că adevărul obiectiv al realității se diver
sifică și in alte adevăruri, corespunzătoare altor 
domenii ale cunoașterii umane, ca : adevăr ști
ințific, etic, politic, ideologic etc., coexistente cu-

Floarea 
darurilor 

Urmare din pag. a 3-a
și patristicii medievale. într-o vreme în care 
destui prozatori se simt datori să bată ana in 
piuă, să complice stările psihologice ale perso
najelor într-o manieră care atît pe Dostoievski. 
cît și pe Kafka și Freud, i-ar plictisi și irita 
la culme. în condițiile în care se mai con
fundă literatura cu intriga măruntă, cu aglo
merarea de întâmplări auzite pe la cozi 6au in 
Maxi-taxi — Eugen Barbu face o figură de 
tot aparte, infătișindu-se dinaintea judecății 
axiologice a timpului ca o mare conștiință, ca 
un autor spectaculos si profund moral. Din- 
tr-un articol sărbătoresc, cum se vrea cel de 
fată, n-ar putea lipsi o serie de considerații 
referitoare 1a structura etică, la ideologia și 
dimensiunea națională a scriitorului Eugen 
Barbu. O posibilă fișă personală a acestui om 
ar putea avea ca motto și profesiune de cre
dință citeva cuvinte de o antică simplitate 
desprinse din înțelepciunea hindusă a Panca- 
tantrei : „Nici în cer nu au parte muritorii de 
asa mulțumire cum e aceea pe care o au. 
chiar si în sărăcie. în patria lor. in orașul lor 
in casa lor“. Poate că dacă ar fi scris intr-o 
limbă de circulație europeană, sau și-ar fi croit 
un alt destin, pe alte meridiane, Barbu ar fi 
avut parte de mai multe onoruri internațio
nale. Numai că atunci i-ar fi liP6it fiorul tra
gic al apartenenței la acest popor atit de lovit 
de nenorocirile istoriei, ar fi semănat cu o 
plantă de mult preț a Orientului răsădită for
țat în soluri inghetate. In orice caz. n-ar mai 
fi fost el însuși decit în parte, iar tara ar fi 
pierdut un tribun care nu și-ar fi putut urma 
destinul decît în rezonantă cu paideuma car
patică. Și. ca dovadă că mai există încă foruri 
cinstite, care judecă valoarea unui spirit si 
în funcție de vocația sa exponențială pentru 
poporul care l-a născut, vă voi aminti două 
mari onoruri care l-au răsplătit : prestigiosul 
premiu „Gottfried van Herder" pe 1978 și ale
gerea recentă ca membru titular al Academiei 
de Științe din New York. Ambele bucurii vin 
ca o recunoaștere a scriitorului de talie mon
dială, dar si a poporului care l-a dăruit lu
mii. Poate că ele l-ar fi pierdut si îmbătat de 
glorie pe oricare altul in locul său, numai că 
fiul gropii din Cutarida. unde dăinuia un ca
valerism de Cambridge, și-a păstrat pe mai 
departe modestia exemplară, de care bine ar 
fi să-i vedem animați si pe alti confrați. Din- 
tr-un portret-robot al acestui autor n-ar pu
tea lipsi o latură esențială : polemica de idei, 
lupta de principii, măiestria cu care pune la 
zid impostura, paradele jenante de cinste ale 
învirtitilor culturii și istoriei, trădarea de pa
trie. Normal că un asemenea spadasin de eli
tă a devenit incomod incă de la intrarea sa 
în arenă. Prezența lui era stînjenitoare pen
tru toti acei care vlciaseră viata politică si li
terară de după război, avîndu-i pe conștiință 
pe Blaga. Călinescu. Gheorghe Brătianu. Voi- 
culescu. Arghezi. pentru ca apoi, fiind debar
cați rapid de istorie, să ne dea cu tifla de pe 
la posturi de radio străine sau din alte galere 
ale Occidentului ce ne-a vindut de atitea ori. 
Omul are principii radicale și sănătoase, nu 
s-a dezis niciodată de ideologia pe care a îm
brățișat-o încă din adolescentă, arde cu fie
rul roșu al cuvîntului pe trădătorii poporului 
nostru, iar dublarea acestor virtuti justițiare 
de către geniul său literar amplifică la infi
nit groaza sicofantilor.

Așadar, omul — creatorul de școală — scrii
torul — polemistul — soldatul încercat al patriei 
șl partidului : acesta este Eugen Barbu. 
Monumental și singur, eT se înaltă acum, la cei 
60 de ani ai săi, în mijlocul operei pe care a 
durat-o.

— Adică bine-ați plecat de la noi...
— Oricare plecare înseamnă o sosire, decretă 

șeful gării satisfăcut.
— A stat două zile, se bucură mama subli

niind cuvintele.
— Nu vă supărati. domn’ inginer, unde aveți 

locul ? Să ne orientăm !
Fiul se căută in buzunar și scoase portmoneul 

de piele silabisind în gind.
— Vagonul 3, zise el.
— Păi, atunci să ne mutăm mai in fată. Va

gonul 3 e lingă locomotivă.
Se ridicară toți migrind spre celălalt capăt al 

peronului. Șeful gării in frunte călcind cu o 
anumită eleganță și detașare.

Portmoneul ii reaminti ceva fiului. Se opri și 
întrebă îngrijorat :

— Nu ți-am lăsat niște bani, nu-i așa 1
— Lasă. mamă, ce să fac cu ei ?
— Cum ce să faci ? se miră fiul.
— Lasă că-ti trebuie ți tie. La oraș e mai 

greu. Știu eu.
— Totuși, zise el, și viri palma in adincul bu

zunarului de la piept.
— Lasă. mamă. Să nu te gindești la altele. 

Știi, am vrut să-ți spun dar n-am avut cind. 
Să nu te gindești la cheltuielile de moarte.

Eu m-am inecris la noi la pensionari. Am co
tizație. Să știi că moartea mea nu trebuie s-o 
plătești... M-am asigurat !

Fiul o privi fulgerat de cuvintele acelea a- 
proape de neînțeles. Șeful gării se întoarse și-l 
invită să înainteze.

Se auzi un fluierat subțire soărgind eterul. 
Fiul păși înainte încruntat și posomorit. Mama 
venea în urma lui zimbitoare și duioasă purtind 
bagajele modeste. Basmaua ii flutura.

Șeful gării se opri in fata ultimei bănci șl 
stind intr-o poziție respectuoasă zice :

— Aici e cel mai bme. Cunosc garnitura. Ime
diat după vagonul 3 urmează vagonul restaurant 
Bănuiesc că veți urca la vagonul restaurant 7

Fiul nu răspunse. Strinse minerul genții de 
voiaj și se gindi la citeva vorbe duioase. Vroia 
să le spună magnet dar nu le putea aduna.

Se auzi un zxocxm surd si acce eratui năvăli 
șerpuitor pe peron.

Mama ii privt suri zi nd și ridică modestele ba
gaje. In dreotul lor. după orevirițmile șefului de 
gară, ee opri râposul restaurant. Fiul văzu vag, 
cu coada ochiului, capetele celor dinăuntru. Des
chise brațele p-si Îmbrățișa mama Dădu mina 
cu șeful de gară si pom: aleremd spre vagon 
cu geanta de voiai in mină.

Trenul se puse in mișcare ți șeful gării, tre
sărind, smulse din brațele bătrinei cele două 
bagaje și fugi de-a lungul peronului. Le în
tinse in ultimul moment. Fiul le luă și dispăru 
străbătând condorul scurt ți îngust, căutind din 
ochi o masă. Acceleratul pomi lr« goana lui me
talică sp'»Iberind frunzele ruginite. Barza soli
tară se trezi din veghe, Își ridică ciocul roșu 
spre cer și clămpăni inutil.

Pe peronul pustiu, mama flutura mina ei albă 
ca o batistă.

N-o vedea însă nimeni™

Mircea Mica

noașteril artistice. Ne vom opri insă In mod 
special asupra adevărului istorie, dat fiind că 
acesta reprezintă substanța unei bune părți a li
teraturii noastre contemporane, a celei cu tema
tică patriotică-revoluționară, inchinată fse isto
riei trecute, fie celei contemporane a țării, iubi
rii de patrie ca stare de «pirit existențială a 
omului, și care are, se pare, pentru litera :ură un 
statut aparte.

Ințelegind de asemenea In mod științific și . 
procesul cunoașterii istorice, admitem dintru 
Început obiectivitatea și a conștiinței istorice, 
primatul existenței obiective a faptelor și eve
nimentelor istorice in raportul subiectului cu 
acestea, deci a adevărului istoric obiectiv, ca 
rezultat al unei atitudini active și in desfășura
rea acestui proces de cunoaștere particular. 
Existenta obiectivă, deci, și a adevărului istoric, 
posibilitatea însușirii lui reale sub forma cu
noașterii istorice și permanenta noastră ten
dință procesuală de a-1 atinge integral, funda
mentează și cunoașterea artistică ce-și propune 
ca obiect cunoașterea și redarea specifică a aces
tui important adevăr, cu profunde semnifie-iții 
sociale și umane, adică legitimitatea și a litera
turii cu tematică patriotkă-revrtuționară. Ceea 
ce impune o cunoaștere complexă și >dincă a 
adevărului obiectiv al faptelor ți evenimentelor 
istorice, ca rezultat al unei reflecții lucide și 
critice, materialist-dialectice asupra acestora, 
precum și o redare realistă a lor in izbutite 
imagini și reprezentări artistice. Recunoscând 
subiectului un caracter activ și in acest raport 
de interdependență al cunoașterii istorice, evi
dențiem că șt cunoașterea istorică e condiționa
tă social, subiectul însuși fiind astfel determinat 
Importanța acestui fapt este cu atit mai mare, 
cu cit obiectivitatea adevărului istorie, a esenței 
și devenirii sale, corespunzătoare unui anume 
fapt concret-istoric, împrejurărilor unui anume 
moment al devenirii istorice, presupune și o se
lectare a faptelor șl evenimentelor istorice, deci 
o apreciere critică a lor, potrivit importanței și 
semnificațiilor ce au avut sau au căpătat in 
procesul acestei deveniri. Pentru literatură este 
necesară o înțelegere a adevărului istoric ți din 
perspectivă estetică, descifrind existența ele
mentelor estetice ale acestui adevăr in ’nslșl 
realitatea faptelor istorice ți știind că numai 
stabilind și rezolvînd just raportul estetic cu a- 
ceastă realitate, o putem feri de multiplele cap
cane ce-o pindesc in redarea veridică a lut. de 
atitea posibile denaturări ale acestui adevăr.

Revenind asupra importanței pentru literatu
ră a respectării adevărului obiectiv al vieții, al 
realității, trebuie să ințelegem funcția acestuia 
ca exprimînd esența caracterului de „totalitate' 
a lumii, literatura fiind, prin specificul aâu, ex
presia cea mai inalt-umană a plenitudinii vieții, 
a semnificațiilor, sensului ți devenirii realită
ții social-umane.

n toamna lui 1978. cind la Paris apă- 
Irea un roman, ..Portrait d'un homnie 

ă la faux dans un pavsage marin" *). 
semnat de un necunoscut „scriitor" 

român pe nume Virgil Tânase. grupul „Europei 
libere" era deja intrat in dispozitiv spre a 
putea provoca și in jurul acelui pe atunci re
cent căuzaș rumorile pe care era dator să le 
provoace. Spre deosebire de Paul Goma care 
publicase, in România, o carte, deținuse rubrici 
ți lucrase ca redactor la „România literară", 
exemplificind pe „opozantul care a cunoscut 
gloria' (’!), Virgi! Tânase nu era destinat, in 
tabloul diversiunii, acestei funcțiuni : el urma 
să fie „scriitorul cu căluțul in gură", ca
re scrie de amorul artei ți este împiedicat să 
publice.

Pe această temă, noul „europolibrist* dădea 
chiar și un interviu înainte chiar de a insemna 
ceva fie ți sub raport bibliografic. In „Les 
Nouvelles Litteraires" h Virgil Tânase era in
terogat de Jean-Louis Ezine, sforțindu-se, ca 
să placă, să spună fel de fel de prăpăstii. Ni
mic nou pentru cine cunoaște acum stereotipu
rile unor asemenea acțiuni : „represiune", „ta
lent vulnerat, contestație, iubire pentru cultu
ra occidentală ți interdicția de a o cunoaște pe 
aceea etc.

Acest „scriitor* care publicase citeva tradu
ceri ți ici-colo cite o nesemnificativă schițișoa- 
ră *) începea insă „cariera" lui franțuzească 
nu altfel decit Paul Goma, cu mari febre de 
închipuit : „Mă consider insă moralmente îna
inte de toate scriitor, chiar dacă unele instanțe 
superioare au hotărît altfel*. Dar, să ne înțele
gem, Virgil Tănase se considera „scriitor" dar 
nu „scriitor român". El scrisese deja o intîie 
carte, un pamflet, „direct în franțuzește" ; vo
ia să scrie in franceză, româna (ca și lui Petru 
Popescu, acela amorezat de engleză) nu-i plă
cea. Așa incit utilizarea limbii române deveni
se pentru el un adevărat chin : „Problema se 
agravează pentru mine deoarece cu cit înain
tez in lucrul meu de scriitor cu atît mă simt 
mai legat de limba română". A fi „legat" de 
limba română era, să concedem, pentru Virgil 
Tănase o „problemă care se agrava".

Odată programul politic exprimat și notat de 
cine trebuia cu o notă bună, Virgil Tânase se 
stabili și el Ia Paris și se puse băiețește pe 
treabă. La 31 de ani, încă foarte tinăr, (se năs
cuse în 1945, o declară într-o carte publicată 
in 1983 la Paris), omul se dovedi repede un

CUMPĂNĂ

Menajerie livrescă
Astăzi personajele nu mincară nimfe 
și bat cu pumnii înăuntrul coper ți lor 
și-mi zguduie rafturile, personajele 

episodice 
umblă din carte-n carte zăpăcite 
nici un euvint nu se mai poate odihni. 
Aștept să-mi înflorească fereastra 

in mijlocul grădinii, 
să pot deschide ușa pe malul riului, 
să dau drumul acestor personaje ca din 

cușcă 
o zi șl-o noapte să-și potolească foamea. 
Să se întoarcă sătule, bete, ghiftuite 
imbrincindu-se înăuntrul cărților 
ea să mal poată ațipi incă e sută de ani.

George Alboiu

VIAJA CĂRȚILOR

HISTORIA
MILITANS

In ultimii ani o serie 
de apariții editoriale, sin
teze, culegeri de docu
mente și profiluri de per
sonalități contribuie 1a o 
mai bună, mai corectă ți 
tnai completă cunoaștere 
a fenomenelor istorice și 
sociale, de la jumătatea 
secolului trecut in Țările 
Române.

O asemenea lucrare*) 
realizează loan Chindriț 
studiind Ideologia revolu
ționară a Iul Alexandru 
Papin Ilarian. Structu
rată in două mari secțiuni 
(Ideolog al revoluției și 
Istoriograf al revoluției) 
cartea urmărește forma

ția Intelectuală a revoluționarului, atmosfera 
culturală ți climatul ideilor la Blaj ți Cluj, le
găturile cu congenerii, evoluția personalității. 
Sint prezentate apoi ideile lingvistice și filolo
gice. traducerile, primele scrieri. Adresele din 
Mnreș-Odorbef, manifest datorat lui Alexandro 
Papiu Ilarian sirrt considerate .Jntiia schiță de 
program a revoluției române din Transilvania" 
comparabil cu manifestul Iul Simion Bămuțiu. 

Urmează o analiză a programului national ro
mânesc al revoluției, program radical ce preve
dea desființarea iobăgiei ți milita pentru drep
turile romanilor ca „națiune care e cea mai ve
che locuitoare a țării*, cu conștiința participării 
la o mișcare de anvergix-ă europeană ae eman
cipare. in spirit constituțional.

O atenție deosebită acordă Ioan Chindriț dis
cursului din Duminica Tomii (30 aprilie 1848) șl 
cristalizării ideilor, In contextul situației politi
ce. Analiza pragremulin național românesc re
levă un caracter „cumulativ, polarizator". și fap
tul că acesta _s-a făurit in mod inductiv, pnn 
observarea obiectivă a mersului revoluției in Im
periul habeburg-.c ți cores«rea acestor observații 
cu necesitățile reale ale națiunii române*. Evo
luția evenimentelor ți atitudinea intransigentă 
a lui Papiu Ilarian fac subiectul unor capitole 
scrise cu pătrundere, printr-o Interpretare suc
cintă dar esențială a faptelor (Insurecția națio
nală, Unitatea națională. Programul minimal. 
Snbterfugiul cultural. Cu puterile națiunii).

Prima secțiune urmărește astfel formarea căr
turarului, implicarea sa In destinul națiunii, ac
tivitatea u culturală, idedogjc*. revoluționarii 
ți post-revoluțjonar*. Secțiunea a doua este de
dicată istoriografului, ideilor sale sociale ți na
ționale. Remarcabil este in această secțiune ca
pitolul in care se analizează schița celui de-al 
treilea tom al Istorici remânilar lin Daria Su
perioară. Concluziile studiului subliniază că 
„existența cărții hii Alexandru Papiu Ilarian, 
-Istoria românilor din Dacia Superioară» este o 
întâmplare fericită pentru cultura noastră. Ela
borată imediat după revoluție, ca o reflectare a 
acesteia, cartea este un receptacul fidel al ideo
logiei transilvănene, aport valoros la gindirea 
revoluționară românească a secolului al XIX- 
lea", o manifestare a romantismului istoriogra
fie ți a „ideologiei istorice de orientare politică* 
aflată Un confluență eu marea istoriografie eu
ropeană a aceluiași secol*.

Studiul lui loan Chindriț se Însene printre va
loroasele contribuții ale istoriografiei românești 
contemporane in cercetarea Revoluției de la 1848, 
fenomen social-politic caracterizat in această lu
crare drept — „cei mai important salt calitativ 
spre consolidarea națiunii române modeme".

Gheorghe Buluță
•) Ioan Chindriț: „Ideologia revoluționară a Iul 

Alexandra Papin Ilarian*, Editară Politiei, 1983.

PSEUDOCULTURA PE UNDE SCURTE (UI)

Un mic Cațavencu
căuzaș energic st cu Initiative care nu se lăsa 
impresionat de inutile deliberatii etice. Ca și 
Paul Goma, Virgil Tănase nu dădea numai in
terviuri, el compunea și „scrisori deschise" ; cu 
Goma, dealtfel, Virgil Tănase merse incă de la 
început in echipă. In 3 martie 1977, ii lua a- 
cestuia un interviu in „Les Nouvelles lltterai- 
res", unde pare-se că se pripășise. In „Limi
te" ‘) ii scrise lui Goma o „scrisoare deschisă", 
difuzată și la „Europa liberă" ; dar ce text ca- 
ragialesc prin înfumurare și egocentrism !

„Știi foarte bine — ii scria, de la Paris, Tă
nase lui Goma — că de la opincă la vlădică, 
de-a stingă și de-a dreapta, in cruciș și-n 
curmeziș, sînteti acum priviți și sprijiniți, chiar 
intr-o țară de asemenea suficienți precum 
Franța". Aceste propoziții demne de Cațavencu 
luaseră numaidecit o amploare curat mesiani
că : „pămintul nostru e astăzi unul din locurile 
privilegiate unde se joacă destinul lumii, unde 
se hotărăște, la cererea voastră și cu partici
parea voastră, mersul acestui sfîrșit de secol". 
Să lăsăm de o parte reprezentările uimitoare 
despre Goma, văzut ca un soi de Mesia, și să 
vedem stilul : absolut demagogic, Caragiale 
l-ar fi pus imediat pe un asemenea specimen 
intr-o schiță usturătoare.

însă nu doar despre Goma avea corespon
dentul parizian mari impresii aberante ci și 
despre sine : nimic nu-i plăcea, vedea în jur „o 
lume plină de o scirnă pe care știu să o fac 
mai definitivă decit un blestem". Nu lipsesc 
nici paragraful, canonic în asemenea împreju
rări, despre „imensa dezertare morală" a scri
itorilor din România, și nici acela despre „ge
nerația" matură, compromisă, aici caracterizată 
însă cu mai multă trivialitate : „ce putoare va 
lăsa și această generație literară cind se va 
prăbuși din cărțile de școală către locul de 
micime".

Nu erau cele dinții formule de acest fel, mal 
înainte5) Virgil Tănase publicase un articol in
titulat „Un eșec moral" exact pe aceeași temă. 
„Cultura", zicea el, ar fi înăbușită prin „edu
cație", mișcările estetice din Est ar fi „de o

Prestigiul comparatismului
editura Eminescu oferă istoriei literare 

și comparatismului o lucrare densă 
de 29 studii literare scrise între anii 
1906—1940. Autorul lor a fost titularul 

catedrei de limbă și literatură franceză al Uni
versității din București (1915—1940. an in care 
a decedat), dar a profesat incă din 1909 la Uni
versitatea din Iași. Meritul de a fi selectat ju
dicios aceste studii răspindite in diferite pu
blicații, de a fi tradus in românește pe cele 
publicate de Drouhet in limba franceză (șașe), 
de a le fi comentat intr-o postfață (p. 459—479) 
și in note de referință revine conferențiarei u- 
niversitare Silvia Burdea. Un „tabel bio-biblio- 
grafic", cronologic șl amănunțit (p. 453—458) 
este întocmit tot de dr. Silvia Burdea. Un „Cu- 
vint înainte", semnat de prof, universitară Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga. caracterizează activita
tea de istoric literar și comparatist al lui Char
les Drouhet (p. 5—11).

Clasificăm prețiosul material de istoriografie 
literară in următoarele grupe tematice : 1. Stu
dii despre influența franceză In poeziile ți in 
operele dramatice ale scriitorului român Vasile 
Alecsandri. După teza de doctorat susținută la 
Sorbona (Paris, 1910. 574 p.) : Le poete Fran
cois Malnard (1582—1848) monografia inchinată 
lui V. Alecsandri (1818—1890) este marea și 
principala operă a lui Ch. Drouhet. 2. Studii lite
rare de6pre scriitori români, in relațiile lor cu li
teratura franceză : ..Grigore Alexandrescu și Vol
taire". „Logofătul Conachi si poezia franceză a 
epocii", cu ecouri din Leonard, Parny, Colar- 
de?u. St Ange. Dorot. In continuare despre Emi
nescu (Mai am un singur dor) și Al. Macedonski, 
traduceri și prelucrări in românește din opera 
lui Salomon Gesner prin intermediul scriitoru
lui francez Florian (1761—1820). D. Bolintineanu 
(O fată tânără pe pătai morții). 3. Scriitori 
francezi : J. L. Girez de Balzac, cu romanul său 
istoric Barbon (Paris 1648) Maynard, Leconte de 
Lisle. Ronsard. Anatole France. Louis Rarthou. 
Nu lipsesc din aceste micromonografii. cind 
este cazul, referințele comparatiste cu scriitori 
români tAlecsandri, Eminescu). 4. Studii pu
blicate tn limba franceză care fac cunoscute 
peste hotarele României diferite aspecte ale li
teraturii române : poetul Coșbuc, „Cultura fran
ceză in România", in etanele ei istorioe succe
sive, Începi nd cu secolul al XVUI-lea.

Tn această grupă fac loc și articolului „Româ

Spovedaniile-
Urmare din pag. 1

trebuie să spunem că așa cum este editat. 
Jurnalul lui Rebreanu se constituie intr-un do
cument de o valoare inestimabilă pentru mai 
buna cunoaștere a operei și vieții lui Liviu 
Rebreanu. elucidind un mare număr de pro
bleme care pină acum fie că n-au fost deloc 
cunoscute sau au fost înțelese greșit Este me
ritul lui Niculae Gheran de a fi Însoțit acest 
Jurnal de o bogăție de date șl trimiteri, care 
Pe cit posibil omenește și ținînd seama de par
cimonia surselor de informație este de-a dreptul 
copleșitoare. Cind sursele lipseau sau ele erau 
prea sărace, comentatorul a apelat la persoane 
cane l-au cunoscut pe scriitor sau au luat parte 
la evenimentele descrise în Jurnal, căutind 
practic să nu lase nimic în umbră. De fiecare 
dată aceste informații, să le zicem particulare, 
sint menționate ca atare. De fiecare dată se fac 
trimiteri la fondul de corespondență aflat la 
Biblioteca Academiei, la opera edită etc. înțe
legem dintr-un paragraf al notei că aceste in
formații au fost și mai cuprinzătoare, pentru 
că iată ce ne spune pe un ton nu lipsit de o 
anume autoironie : .Aflați la subsol (adevărată 
„cușcă a sufleurului"), am suportat, inevitabil, 
rigorile spațiului restrâns, motiv pentru care, de 
cele mai multe ori, am fost nevoiti să rescriem 
comentariile noastre".

Constituit din două părți bine distincte, prin 
trimiterile reciproce care se fac de la una la 
alta, ele iși corespund și dau o imagine vie a 
omului și artistului care a fost Liviu Rebreanu.

Am citit un volum masiv de aproape 600 de 
pagini care pur și simplu ne-a tulburat și despre 
al cărui conținut vom încerca să dăm fie și o 
palidă imagine in foiletonul viitor. Pină atunci 
trebuie să mai spunem că textul Jurnalului 
este ales și stabilit de Puia Florica Rebreanu. 
care semnează și un adecvat studiu introductiv, 
iar Addenda, notele șl comentariile aparțin lui 
Niculae Gheran. Indicii (pe persoane, toponi- 

sărăcie surprinzătoare" etc. Aceeași frazeolo
gie. nimic nou.

Omul se mișca bine și nici camarazii iul nu-1 
lăsară de izbeliște. Intr-un număr din „Cahiers 
de l’Est" •) Șerban Cristovici recenză „Portrait 
d’un homme"... și ii compară pe autor cu Julien 
Gracq (din „Le Chateau d’Argol") și cu Alain 
Robbe-Grillet („Labyrinthe") asociații, axiolo
gic vorbind, de tot extravagante. Mai departe, 
tovărășia cu Paul Goma (ajuns între timp la 
Paris) dădea rezultate bune. In primăvara lui 
1979, cind Goma se repezi (injuriindu-1 în „Le 
Monde") asupra unui jurnalist (Henri Chapier) 
care publicase un articol pozitiv despre români, 
nici Virgil Tănase nu se lăsă. In „Les Nouvelles 
litteraires" ’l „subțirfele" băiat se «forța să-i 
convingă pe alții că infernul e, nici o îndoială, 
în... România : „Dezgheț nu e cel in care pu
terea protejează plagiatul (...) bizuindu-se pe 
interdicție și represiune". Paul Goma vorbise 
de arestări de intelectuali, homosexuali, munci
tori și țărani (făcindu-ne să rîdem), Tănasa 
rămine incă misterios, grăind aluziv.

Scurtă vreme după aceea apăru în 1980, tot la 
„Flammarion" „Apocalypse d’un adolescent de 
bonne familie" (tradus de autor șl de Adela Târ
ziu) și, ca să-și facă reclamă, se grăbi să-și 
prezinte cartea in „L’Actualitâ lltteraire Flam
marion" ®). Dar succesul fntirzie, afară de cite
va notițe, semnate cu inițiale (se știe ce valoa
re au acestea), in „Le Soir" ’) și „Les Nouvelles 
litteraires"10), nu scriseră decit doi-trel recen- 
zenți care apar suspect de des oridecîte ori e 
vorba de o apariție a vreunui român legat de 
„Europa liberă". E. Reichmann (recenzentul 
de serviciu al grupului parizian), A. Rinaldi și 
S. Koster (ultimul — om de casă al Editurii Flam
marion, unde își publică romane, așa cum re
zultă din „L’Actualite litteraire” **). Dealtfel, 
S. Koster va fi recenzentul ușuraticei compozi
ții „Amour, amour, roman sentimental" *’) ; ser
viciile fată de editor se practică, așadar, pretu
tindeni in lume.

Adevărul e că efectele acestor două apariții 
întirziară să se producă și omul trecu printr-un 

nul In literatura franceză". Este o analiză cri
tică a operelor franceze, care și-au ales ca eroi 
(personaje) dintre români, de obicei tipuri so
ciale negative : bogați risipitori, petrecăreți, 
aventurieri, nu își văd de studii, neserioși 
ș.a.m.d. Semnificativă este nota patriotică pro
testatară a lui Drouhet, care reabilitează tipologia 
românilor trăitori la Paris pentru a lupta ca 
scriitori, istorici, oameni politici, artiști, așa 
zișii „bonjouriști" revoluționari și studioși, din
tre anii 1840—1848 : M. Kogălniceanu, V. 
Alecsandri, N. Bălcescu, C.A. Rosetti, Ion 
Ghica, frații Golești ș.a. Mărunților scriitori de
cadenți (Senancour, Contesa Dash, Marie Nizet, 
Bellanger) istoricul literar Drouhet le opune 
paginile unui Ublcini și Michelet, care, primul, 
a relevat geniul poeziei populare române (Doi
nele lui V. Alecsandri) și al doilea patriotismul 
48-iștilor care luptau la Paris pentru unirea 
Țărilor Române și independența lor, pentru de
mocratizarea societății românești. Plin de admi
rație pentru poporul român, pentru iubirea de 
patrie a românilor, Michelet scria (1849) : „Ro
mânul nu-și părăsește niciodată țara decit pen
tru a se întoarce. El păstrează neschimbat tot 
ce-i vine de la strămoși, portul, obiceiurile, 
limba și in special marele nume de : Romani". 
Aceste studii sint publicate în volum în tradu
cerea romanească a Silviei Burdea. 5. O 
altă parte — ultima în antologia prof. 
Silvia Burdea — este aceea a scrierilor lui 
Charles Drouhet consacrate învățămintului lim
bii și literaturii franceze, urmare a activității 
lui didactice, ca profesor universitar. Firește, 
na se putea publica decit foarte puțin din pro
digioasa-! activitate, în total 4 fragmente : 
„Poezia lui Ronsard", avind și corectarea legen
dei că Ronsard (1524—1585) ar fi descendent al 
banului „Mărăcine" al Craiovei. „Malherbe șl 
Regnier", „Gessner și influența sa în Franța" 
prin intermediul romanelor lui Florian și „Ju- 
les Michelet".

La acest capitol să ne fie Îngăduit a adăuga 
ceva mai mult. Din „Tabelul bio-bibliografic" 
Întocmit de prof. Silvia Burdea, reiese că pro
fesorul Charles Drouhet a ținut la Universitate 
20 cursuri litografiate, fiecare avind peste 400 
pagini și, deosebit, dezbateri literare, de obicei 
paralele cu materia cursurilor, intitulate „Co
mentarii din autori francezi". Lectura și stu
diul acestor cursuri consacră pe Charles Drouhet 
printre cei mai de seamă reprezentanți si isto
riei literare românești, care a armonizat erudi
ția și exacta multilaterală documentare cu ana
liza literară a operelor. Apelul la manuscrise, 
la ediția prineeps, informația bibliografică Ia 
zi, amănuntul biografic cu funcția lui genera
toare a operelor, problema izvoarelor de inspi
rație, influența operelor în posteritate, toata 
trecute prin filtrul critic, elegant exprimat chiar 
cind era polemic, sint calitățile științifice și 
metodice ale savantului profesor, îndrumătorul 
a peste 30 generații de profesori de limba și li
teratura franceză pe care i-a dat țării. Spiritul 
său științific, critic, de istoric literar cu larg 
orizont, se luminează începînd cu lecția lui de 
deschidere (1915), care a tratat despre „Succe
sele lui Pompiliu Eliade la catedra de Limbă 
și literatură franceză..." (în volum, p. 27—48). 
Noul profesor a combătut poziția predecesoru
lui său care socotea cultura românească „un 
simplu reflex și o imitație a celei franceze".

Cursurile prof. Charles Drouhet cuprind evo
luția intregei literaturi franceze, începînd cu li
rica trubadurilor, cu „La chanson de Roland", 
trecind la Umanism, Renaștere, Clasicism, Pre- 
romantism. Romantism, ca sâ termine cu lite
ratura contemporană vremii lui.

Volumul antologic publicat de Editura Emi
nescu sub îngrijirea prof. Silvia Burdea, prin 
opera lui Charles Drouhet, constituie pentru 
istoricii literari și in general, pentru știința li
teraturii, un model de investigație complexă a 
operelor literare.

Dan Simonescu

lui Rebreanu
mice, asociații, instituții, organizații și de titluri 
— cărți, lucrări, periodice) aparțin Iui Niculae 
Coban. Citeva traduceri din norvegiană și ma
ghiară aparțin Sandei Buduca și respectiv Te- 
rezei Periș Chereji. Lector de carte : Maria 
Simionescu.

In tot volumul nu Intîlnim decît o singură 
croșetă, care dealtfel nu „tăinuiește" cine gtie 
ce tabu 1

moment de dezesperare de unde nu lipsi nici 
gindul suicidului: „In luna septembrie a anu
lui 1980 — zice el — și fără legătură cu ultimul 
roman al lui Jean-Edern Hallier, fusei cuprins 
de un imens dezgust și hotării să-mi pun capăt 
zilelor ,3). Cum însă sinuciderea nu era o afa
cere, Virgil Tănase se gindi că ar fi bine să se 
lase implicat intr-un scandal cu ecouri în pre
să și dacă ar fi putut chiar el să organizeze 
campania, cu atît mai bine. Luă, ca atare, com
plice pe veșnicul Paul Goma, băiat bun la toa
te, și pe un Moțu Haiduc (Hirsch) care trebuia 
să joace rolul „criminalului" tocmit de comu
niști. In rest, afacerea se cunoaște și presa oc
cidentală a reconstituit-o în amănunt atunci 
cind „mortul" (Paul Goma) și „răpitul" (Virgil 
Tănase) au apărut vii și nevătămați la o confe
rință de presă braț la braț cu „asasinul". Ceea 
ce au scăpat unii din vedere era doar o, nu-i 
așa ?, nesemnificativă coincidență : a doua zi 
după reapariția „spectaculoasă" a lui Virgil 
Tănase editura Flammarion iansa, cu speranța 
unui mare succes de librărie, „noul roman" al 
fostului... „răpit" : „Amour, Amour". Trucul nu 
a dat rezultate și în „Livres Hebdo" “) Virgil 
Tănase tuna și fulgera contra ziariștilor care nu 
s-au abținut să facă legătura intre „răpire" și 
„lovitura publicitară" cu... romanul. Și dacă tot 
șmecheria nu a mers, omul se gindi sâ mai în
cerce una, scriind istoria pasă-m!-te cinică a 
prezumptivei lui răpiri, intitulind această com
poziție „C’est mon affaire” *5). Eșecul a fost și 
de data aceasta pe măsură ; ca și Paul Goma, 
Virgil Tănase se apucase iremediabil de invîrteli.

Artur Silvestri
’). Flammarion, 1976.
’), din 29 oct. 1976.
’). una, Happenings", in „Viața Românească" 

nr. 1/1968.
•). nr. 24—25/sept. 1977. p. 21.
‘). in „Les Nouvelles litteraires", 27 ian. 1977.
«). nr. 811977.
’’). 5 aprilie 1979. 
•). sept.—oct. 1980. 
’). 23 oct. 1980.
’«) 20 nov. 1980.
**) sept.—dec. 1982, pg. 9.
u) Flammarion, 1982.
*3) „C’est mon affaire", Flammarion, 1983, pg, 7 
M) vol. V, nr. 14, 4 aprilie 1983.
u) „Flammarion", 1983.
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Urmare din numărul trecut

Absența statuilor și chipurilor de zei 
de la geto-daci

Dacă religia geto-dacilor era fundată ne aceste 
mistere în care inițiatul vedea și auzea ne zei și 
pe demoni in stare de deprivare sensorială, 
atunci se explică de ce religia geto-dacică era 
aneiconică (I. G. Coman, Op. cit., p. 48) adică 
lipsită de statui, baso-reliefuri. picturi și alte 
reprezentări de zei și zeițe. In realitate geto- 
dacii nu aveau nevoie de asemenea înfățișări 
ale zeităților lor. fiindcă în stare de deprivare 
sensorială vedeau și auzeau o mulțime mare 
de zei și zeițe care se mișcau și vorbeau cu ei. 
Chiar dacă s-a găsit un bust de bronz la Piatra 
Roșie (H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la 
cucerirea romană Buc. 1972 p. 215) acesta este 
urn caz unic. Or, testis unus, testis nullus. și nu 
s-a mai găsit nici o altă reprezentare de zeitate 
din epoca daciaă. Și nici pe coloana lui Traian 
de la Roma nu se află reprezentată vreo zeitate 
dacică.

Supunerea și ascultarea geto-dacilor 
de preoți

înțelegem de ce dacii au dat ascultare cu 
atita zel și luare aminte poruncilor lui Zalmoxis, 
date lor desigur prin preoții lui. Tocmai fiindcă 
știau cu certitudine absolută că viața de apoi 
este o realitate — deoarece unii din ei o cunos
cuseră printr-o experiere proprie, de aceea cre
deau că preoții lor care ii inițiaeeră in mistere 
puteau să le deschidă calea spre nemurire. Așa 
se face că dacii au ascultat pe Deceneu și au 
scos din rădăcină vița de vie, stirpind-o, deși 
ca toți tracii aveau reputația că îndrăgeau peste 
măsură de mult vinul. Tot fiindcă știau că vor 
moșteni sau nu viața de apoi, unii din ei pe care 
poate Iosif Flaviu ii numește pleistoi nu se că
sătoreau. nu mincau carne și trăiau izolați de 
lume, la fel ca esenienii iudeu Adică pedepsele 
și răsplățile vieții de apoi erau o certitudine ab
solută. pe care o cunoscuseră in stare de depri
vare sensorială. și nu o perspectivă Îndepărtată 
și îndoielnică. Viața lor virtuoasă era consecința 
logică a certitudinii depline a vieții fericite și 
veșnice pe care trebuiau să o capete după moar
te dacă vor trăi virtuos. Desigur dobindirea ne
muririi se realiza prin misterele geto-dacice, 
care comportau fără îndoială pe lingă rituri 
apotropaîce, in special fumigațiî cu scopul de 
a curăța, de a face pur (deci rituri catartice), 
descintece și in final claustrarea intr-o peșteră 
sau o locuință șubpăminteană.

Preoții geto-dacilor puteau să comunice, in 
mintea mirenilor, cu ușurință cu zeii, și de aceea 
aveau o mare autoritate la cei pe care ii păsto
reau. Așa se face că regele Kosingas care era 
in același timp și preot al zeiței Hera, vestea pe 
supușii săi că se va duce in cer la zeița pe care 
o slujea, ca să se plingă de neascultarea lor. Iar 
aceștia nu găseau nimic absurd in această aser

REPERE

Traducere și
Se discută mult In Întreaga lume In le

gătură cu problema traducerilor. Tema
tica unor simpozioane și congrese este 
dedicată echivalențelor in limbi străine, 
Iar publicațiile cele mai importante iși deschid 

coloanele dezbaterii asupra dificultăților și riscu
rilor asumate de traducători. Este greu, desigur, 
să ne așteptăm la un consens, chiar și numai in 
ceea ce privește implicațiile minore ale unui ase
menea uriaș și continuu efort cultural- Cu toate 
acestea, numeroasele controverse in materie au 
luminat aspecte detaliate și au contribuit indiscu
tabil la progresul domeniului. De curind a apă
rut la noi una dintre cele mai importante cărți de
dicate traducerii, construită din perspectiva expe. 
rienței personale, precum și a unei activități criti
ce de lungă durată. Ceea ce impresionează in 
primul rind In cartea lui George Steiner, la care 
ne referim acum, și pe care o vom analiza pe 
larg într-unul din numerele viitoare, este faptul 
că autorul presupune dificultatea de Înțelegere a 
unui text literar In chiar limba in care a fost re
dactat. O concluzie similară trăgea și Heidegger. In 
prelegerile sale publicate sub titlul: „Ce înseamnă a 
gindi f. atunci dnd se referea la decriptarea 
unul scurt fragment din textele lui Parmenide. 
Gînditorul german spunea că trebuie să-1 auzi 
grecește pe Parmenide, pentru a ști ce vrea să 
spună, adică trebuie să descifrezi toate implicațiile 
sub-textuale și Întregul context „ideologic14 și de 
cultură, acea „forma mentis- grecească. George 
Btelner extinde puțin discuția, transformînd teo-

PREZENTE ROMÂNEȘTI

Un propagator al valorilor: 

C. Michael Titus

au apărut recent la Editura „Panoptkmm 
Press" din Londra două interesante 
opuscule semnate de scriitorul si jur- 
nalistul englez C. Michael-Titus. director 
al revistei londoneze „The Reminder". Sint și aces

tea, ca și altele, analize solide ale condiției culturii 
românești In lume, probe ale universalității litera
turii noastre rezultate din dialog cultural și din 
creația originală autonomă. C. Mlchael-Tltus. un re
marcabil analist al fenomenului de „europeism* 
dialogal, dă încă o dată probe de profunditate In 
comentarii șl de Inteligentă tn formulările de ordin 
general. Stil intelectual, cu altitudine a expresiei, 
pregnantă In sinteze — lată caracteristici care ti 
așează pe autor printre lucizii propagatori al valo
rilor românești.

tntîla contribuție se intitulează „Europa In Româ
nia" și e alcătuită din două eseuri consistente In
tre care al doilea îmbrățișează o chestiune de or
din mai general : „Romănia-azi". Celălalt eseu e o 
serioasă analiză a poziției lui „Nicolae Iorga față 
de relațiile anglo-române". Deși pronunțat polito
logică, această lucrare vine, cel puțin în partea 
dedicată iul Iorga, șl cu însemnate contribuții de 
ordin cultural. Documentația este impresionanta.

Cel de-al doilea opuscul se Întitulează „Conver
gences littâraires" șl dezvoltă cîteva din Ideile 
pe care scriitorul englez le are In privința lite
raturii române de azi. C. Michael Titus a între
prins, pe scurt, două analize comparatiste, una 
despre „Burghezia Iui Moliere șl cea a ltd Cara- 
giale" și alta despre „Jean Anouilh șl Paul An
gliei'. în privința comediei mollerești și caraglale- 
ne, eseistul aduce ideea că amîndoi autorii sint uni
versali prin „universalitatea" viciilor, a defectelor, 
a slăbiciunilor șl a ridicolului.

Teatrul lui J. Anouilh și al lui Paul Anghel s-ar 
întîlni, constată autorul, în ideea „alegerii irever
sibile", întreprinsă de francez în planul individual 
șl de român — In planul unei nații întregi. Drama
turgie „latină" de mare valoare — aceasta e jude
cata lui C. Michael Titus asupra celor două creații 
teatrale.

A. S.

\______ _____ ____  

țiune a sa și îl credeau (Polyaenus, Stratagemata, 
VII. 22) tocmai fiindcă știau că zeii pot fi 
abordați ușor de oameni și in special de preoți 
în cursul misterelor lor.

în ceea ce privește vitejia geto-dacilor. vitejie 
legendară in Antichitate, impăratul Iulian Apos
tatul, nepotul lui Constantin cel mare, scria 
despre ei că „geții au fost cei mai viteji dintre 
oamenii care au trăit vreodată" și el continuă 
arătind că această bărbăție au avut-o geții 
„pentru că fuseseră convinși să se poarte vite
jește de către șlăvitul lor Zalmoxis" (Despre 
Cezari, 22) Adicâ vitejia era consecința directă 
a credinței lor, iar aceasta comporta convingerea 
temeinică și neabătută in nemurire, convingere 
căpătată prin participarea la mistere în care 
deprivarea sensorială îi punea in legătură cu 
ceea ce iși închipuiau ei că este Hadesul, Infernul, 
viața de apoi a cărei realitate era indubitabilă 
și certă pentru ei care o cunoscuseră.

Propensiunea dacilor spre „filozofie" așa cum 
o descrie Iordanes (XI, 69—71) adică spre studii 
de astronomie, astrologie sau fizică iși are ori
ginea, fără îndoială, in viziunile pe care le 
aveau în stare de deprivare sensorială, în con
tactele pe care ei le realizau cu ceea ce socoteau 
că este viața de apoi, lumea de dincolo. Fiindcă 
halucinațiile vizuale pe care le aveau, și legă
tura cu lumea demonilor și a zeilor, le deschi
dea curiozitatea și îi incita să se cufunde și mai 
adine in probleme pe care le socoteau metafizice.

Claustrare și alte tehnici uscetice

Important de notat in ceea ce privește structura 
stărilor afective ce însoțeau claustrarea și de-

Dorin Creții : .Noturâ statică*

interpretare
ria traducerii Intr-un mod de problematizare a 
Înțelegerii textului In general, facind adică o cn-i 
tică textuală, am zice noi. ne ev ițind conotația filo
logică a cuvlntuluL A înțelege un text înseamnă in 
primul rind a-1 citi din punctul de vedere al lim
bajului său propriu, adică a face o critică a sen
surilor sale, așa cum le-a voit autorul și așa cum 
și-au dezvoltat ele o viață proprie, in decursul 
„istoriei culturale-.

Din acest punct de vedere, este interesant sa ne 
oprim puțin la traducerile succesive ale unui text. 
Sensurile literale se precizează in timp cu oarecare 
aproximație și cu toate acestea simțim nevoia 
unor traduceri noi, nu numai pentru a» adapta ex
presia orginalului la straturile lingvistice ale 
Idiomului In care se face traducerea, d și din ne
voia permanent resimțită de a-1 preciza sensurile, 
chiar dacă slntem conștienți că este imposibil de 
a realiza acest lucru numai prin versiuni repetate. 
De aceea. In cazul unor traduceri noi. mai impor
tant pentru a estima contribuția editorului și tra
ducătorului este de a-i cerceta aparatul cnbc, 
notele și comentariile la text. Și nu ne referim aici 
numai la textele clasice, care presupun cu caracter 
de obligativitate o infrastructură filologică și cri
tică a cărții. Iată, de pildă, cazul lui Dickens, 
autor cum nu se poate mai popular și mai bine 
cunoscut pe toate meridianele. Dincolo de senti
mentul pur „estetic", ca să zic așa, este limpede 
pentru oricine că textul marelui romancier englez 
nu este inteligibil cum se cuvine, fără un

REVISTA STRĂINĂ
• TURNEUL ORCHESTREI de cameră din Con

stanta in Statele Unite și Canada a-a bucurat de un 
amplu succes In presa de peste ocean. întrunind 
sufragiile unor critici prestigioși, care au comentat 
evoluția interprețUor ți selecția lucrărilor prezentate 
publicului. Lașa Scott Screetoo In „Arirnttr Ga
zette" scrie următoarele : „Dirijată de Paul Staicu, 
orchestra de coarde— In fața unui public restrâns, 
dar cunoscător, a fost apreciata cu ovații In picioa
re... Staicu este un maestru cu bogată experiență, 
conducindu-șl orchestra tar* partitură, fără «ă-i 
scape nici cea mai mică intrare. Fiecare respirație 
și mișcare a sa erau adine concentrate In muzica. 
Iar el impunea șl obținea respectul și concentrarea 
orchestrei...- In tp.Tai Bib titlul „Orchestra din 
Constanța deschide stagiunea de concerte", au apă
rut următoarele aprecieri : „O interpretare electri
zantă a fost oferită de către cei 25 de membri al 
orchestrei Constanța din România... Maestrul Paul 
Staicu este un dirijor palpitant, atit după sunetul 
pe care-1 obține, cit și după imaginea pe care o 
prezintă". Wally Burgke sene . Un concert pe 
rare nu-1 vom uita multă vreme. Pe parcursul celor 
7 mișcări, flautistul Liviu Cristian a creat ceva din 
tot ce e mal frumos posibil pe acest instrument-., 
prin desăvirșita sa măestrie. interpretare Impecabilă 
și prin prezența sa scenică a reușit să atragă aten
ția concentrată a publicului". Criticul Terence 
O'Grady conchidea următoarele : Trei lucrări ro
mânești necunoscute. împreună cu trei lucrări 
standard pentru uaclx till de cameră, au format 
un concert plin de succes. (.. 3 îmbinare de rareori 
auzite bijuterii românești și piese clasice, de or
chestră de cameră, concertul a dștigat aprobarea 
entuziastă a publicului care a reacționat cu o sală 
In ovații, din care două treimi s-au ridicat In pi
cioare".

• o IMPRESINANTA APARIȚIE este comentată
în presa moscovită. Criticii de specialitate se referă 
la editarea unui „Catalog centralizat al colecțiilor 
galeriilor de stat TretiaXov-. realizat de un colectiv 
științific din cvlrul instituții de artă și de
Editura „Arta- din capitala sovietică. Catalogul 
este in primul rind o destsiere științifică sistema
tizată a aproape tuturor valorilor din muzeu, in nu
măr de peste cincizeci și cinci de mii. El va con
ține principalele informații referitoare la istoria 
creării acestor valori, evidențiind importanța lor și 
Insoțindu-le de reproducerea unui număr dt mal 
mare de lucrări. Lucrarea In ansamblu va cuprinde 
40 de volume. In flecare dintre ele vor fi publicate 
aproximativ 2M de reproduceri color, iar textul va 
conține biografii ale artiștilor, bazate pe date din 
arhivă șl din surse literare, precum și o listă a 

privarea sensorială este faptul, observat de cei 
ce le-au trăit, că ele se însoțesc de beatitudine, 
de o stare de mulțumire și nu de anxietate, adi
că de o „emoție penibilă de așteptare", cum este 
definită anxietatea de psihologia franceză (dar 
nu și de cea anglosaxonă care o echivalează 
adesea cu „emotivitatea marcată"). Astfel spre 
deosebire de stările halucinatorii din multe in
fecții și intoxicații (spre exemplu in delirium 
tremens) în starea de deprivare sensorială 
există o stare de fericire, care poate fi inter
pretată ca o ședere in paradis, în lumea veș
nicei fericiri.

Pe de altă parte în geneza stărilor de halu
cinații vizuale și auditive care survin la cei ce 
sint claustrați în peșteri sau în încăperi subte
rane, poate juca un rol însemnat nu numai 
deprivarea sensorială propriu-zisă ci și depri
varea de somn pe care poate o practicau cei 
ce se aflau claustrați. Fiindcă suprimarea vo
luntară a somnului (sleep deprivation) timp de 
cîteva zile aduce in mod constant cu sine halu
cinații vizuale și auditive (cfr. V. Predescu, 
Psihiatrie, Buc., 1976 p. 114 ; Liviu Popovici, 
Visul, Cluj-Napoca. 1978, p. 89 sq.). Tot așa 
postul cu suprimarea voluntară a hranei și a apei 
ori numai a uneia din acestea două, produce 
după cîteva zile prin hipoglicemie și deshidra
tare, halucinații vizuale și auditive cu o stare 
do obnubilare a conștiinței. Nu știm exact dacă 
în misterele geto-dace cei izolați in peșteri sau 
in încăperi subterane se abțineau de la somn, 
dar această practică ascetică era folosită de 
monahii din Egipt în primele veacuri, dar și 
de cei din alte țări ortodoxe. în ceea ce privește 
suprimarea hranei, ea însoțea constant sub for
mă de post toate misterele antice. Este de pre
supus că și privarea de somn ca și cea de hrană 
și de băutură au putut avea un rol major in ge
neza turburărilor de percepție, halucinații vi
zuale și auditive care survin in mod necesar la 
cei izolați în peșteri și încăperi subterane.

Taina misterelor geto-dace

Astfel trebuie să tragem concluzia că geto-da- 
cii in misterele lor izolau pe inițiații in peșteri 
sau in locuințe subterane și aici aceștia aveau 
viziuni pe care le considerau că sint ferestre 
deschise către lumea zeilor, către viața de din
colo. în aceasta consta in ultimă esență modul 
cum geto-dacij învățau pe oameni că sint ne
muritori.

Dar in istoria religiilor deprivarea sensorială, 
ca și deprivarea de somn, sau privarea de hrană 
și de apă (postul negru), ca și fenomenele de 
Fata Morgana (mirajele) ce apar in pustiuri ca 
și ecoul dealtfel, au avut un rol însemnat pentru 
că astfel de stări au fost considerate secole 
de-a rindul, drept supranaturale și pe temeiul lor 
s-au putut constitui mitologii bigote sau confir
ma prin elemente concrete, obiective chiar, cre
dințe și mituri.

Era insă cu neputință ca în cultura populară 
română să nu fi rămas absolut nimic din claus
trarea aceasta a discipolilor lui Zalmoxis. De 
fapt in țările locuite de români au rămas un 
mare număr de sihăstrii, așa cum nu se întil- 
nește in nici o țară învecinată și in locurile 
cele mai inaccesibile din Carpați se găseau pină 
de curind numeroase chilii ale sihastrilor 
(cfr. Ioanichîe Bălan, Vetre de sihăstrie româ
nească, Buc., 1982. p. 5). Acești gihaștri nu ac
ceptau viața in obște organizate și voiau să 
trăiască izolați după propriile lor rinduielL Ba 
chiar in obște, unii sihastri se zideau in chi
liile lor spre a fl dt mai izolați de lume. Aceas
tă claustrare constituia fără îndoială o continui
tate incontestabilă cu spiritualitatea discipolilor 
lui Zalmoxis, de trăire însingurată.

. Constantin Daniel

aparat critic solid, care să conțină elemente de so
ciologie. politică și, Îndeosebi, de analiză a limba
jului și moravurilor epocii sale. O întreagă uma
nitate se transcrie In romanele lui Dickens prin 
elaborate formule de politețe, tar structura socială 
se reflectă intr-un limbaj care trebuie expheat. 
MM aproape de noi, un univers artistic cum este 
cei al lui Bern an os sau opera poetică a lui Claudel 
iși pierd substanța artistică și amploarea semnifi
cațiilor, In lipsa cunoașterii adincite a lumii și 
credințelor care le-au produs. Anti-franchismul l«i 
Bem anas, din eseun, trebuie radiografiat prin în
treaga problematică, atit de specifică, a romane
lor sake. Iar acestea nu pot fi înțelese fără pro
blematica grației, atit de acută la o serie de inte
lectuali francezi dintre eeie două războaie mon
diale.

Din acest punct de vedere, problematica tradu
cerii se referă la întreg ansamblul literaturii, și 
chiar fn cadrul mai restrîns al literaturilor națio
nale poate să lumineze aspecte importante. Vor?, 
ajunge sâ Însoțim fiecare carte de un aparat ontic 
explicativ care trebuie elaborat cu toată gn: - 
uneori de către înșiși autorii textelor, pentru ca 
Întreaga profuziune de sensuri ale cărților să-șs 
deschidă corola și să-și reveleze bogăția pentru 
cititori- Experimentul s-a făcut deja, îndeosebi in 
cultura franceză, și el nu este doar o probă de 
alexandrinism literar, ci o necesitate adine resim
țita in spațiul unor literaturi în care critica șe 
supune prea mult necesităților valorizării f-ic- 
tu ații or de plată comercială. Sensul ar demers 
este însă mai profund, el poate sâ ne dea de glr.dft 
și să-și probeze viabilitatea printr-o practică atentă.

Aurel-Dragoș Munteana

creațiilor lor. specincîndu-se titlul, dimensiunile și 
tehnica execuției.
• O PUBLICAȚIE de prestigiu planetar este edi

tată de Universitatea din Chicago. .Journal of Near 
Eastern studies", sub conducerea profesorului Ro. 
bert D. Biggs. Ultimul număr care ne-a parvenit 
conține ample studii cu privire la interpretarea 
unor texttf din Egiptul faraonic, sub semnătura lui 
Edward F. Wente, analize ale numelor găsite pe 
monedele din Anatolia de nord, investigații In ceea 
ce privește texte vechi babiloniene și ebraice, pre
cum și o amplă secțiune dedicată trecerii in revistă 
ai recenzării cărților principale din domeniu, sub 
semnătura unor 'mari specialiști din toate universi
tățile lumii. Este de remarcat, de asemenea, că pu
blicația face adeseori loc unor materiale prezente 
In simpozioane speciale, cum a fost numărul ded.- 
cat studiilor privind limba aramee. Sint prezentate 
comunicările care evidențiază extinderea interpre
tărilor de text și concluziile care pot fl trase din 
marile descooeriri făcute în ultimele decenii. Știin
ța românească este In mod particular interesată 
In aceste cercetări. In care s-au ilustrat contribu
țiile unuia dintre cei mai mari specialiști de limbă 
aramee. Constantin Daniel, care a publicat la Edi
tura științific* ș enciclopedică un volum sistema
tic dedicat problemei, unic în felul său.
• MODA „benzilor desenate* pare să dureze 

mal mult dedt estimau unii dintre criticii noii me
tode de expresie audlo-vizuală, In urmă cu câteva 
dcernit. Editurile fac tot mal mult loc unor cărți de 
asemenea tip. ele sint comentate In presă, adeseori 
foarte favorabil, adreslndu-se mai multor categorii 
de cititori, depășind vlrsta copilăriei și adolescenței, 
care erau vizate la Începuturile acestui nou gen de 
expresie. De altfel, constatăm chiar că editurile 
reiau apariții foarte vechi cum este volumul editat 
de Caumery și Pinchen, Becassine caută o slujbă. 
Iată ce scrie un oomentator : „Prin această reedi
tare fidelă a cărții din 1937, regăsim aventurile unei 
bretone savuroase, un personaj cunoscut, care apar
ține astăzi patrimoniului nostru cultural. In acest 
album, Becassina, ajutată de unchiul său Coren- 
tin, va căuta pentru cineva posibilitatea unei 
munci artistice. Nu se poate rezista farmecului 
acestei istorii desuete, care conduc personajele In 
situații imposibile din punct de vedere rațional. Se 
poate ride sau zimbi In legătură cu valorile apărate 
aici, tn legătură cu preocuparea de moralitate șl 
conveniență. Aceasta nu te va împiedica să plon
jezi o dată cu lectura cărții Intr-un univers parti
cular. Este o lectură dificilă, care nu se indică co
piilor prea mici.

Triumful
principiului naționalităților

portunitatea unor cărți cum este pre- 
:enta lucrare istoriogralicâ România 
și Conferința de Pace de la Paris •) 
pentru instruirea și orientarea tinerei 

generații este incontestabilă. Asemenea cărți re
actualizează evenimente istorice al căror contur 
și semnificație începe de multe ori să fie estom
pate de timp. Sint apoi teme, cum este chiar 
aceea a primului război mondial și a Conferin
ței de Pace care i-a urmat, care nu sint foarte 
frecvent tratate pentru marele public, ceea ce 
desigur este un dezavantaj și pentru importanța 
lor și pentru cei care trebuie să le înțeleagă și 
să-și facă din ele un reper istoric și politic. De 
altfel, pentru literatură această lacună a lucră
rilor de sinteză privind marele eveniment pe 
care l-a trăit România din 1916 pină la încheie
rea păcii care a urmat primului război mondial, 
șr-a avut urmările ei. Actul creației are nevoie 
de un climat stimulativ al cercetării istorice 
constructive. In absența acestui climat au în
florit mai ales însemnările despre război, despre 
ocupație, despre prizonierat și despre retragerea 
la Iași, alte diverse pagini memorialistice, dar 
foarte puține opere de ficțiune, de creație care 
să privească evenimentele despre care vorbim 
in întreaga lor anvergură și semnificație. Ini
țiativa colectivului de cercetători care a alcătuit 
sinteza România și Conferința de Pace de la 
Paris (1918—1920) este de aceea binevenită. Cei 
patru cercetători nu se mulțumesc să recapitu
leze fapte și documente care s-au mai vehiculat: 
ei studiază o temă și prin prisma ei întreaga 
desfășurare a primului război mondial și a Con
ferinței de Pace. Este vorba despre felul cum 
principiul naționalităților a fost afirmat. îmbră
țișat și aplicat de oamenii politici din țările 
atrase în orbita primului război mondial. Din 
acest motiv afirmarea principiului național la 
români este urmărită de autori cu mult înainte 
de 1916 și cu atit mai mult în perioada circum
scrisă marii conflagrații, cînd oamenii politici 
români au lucrat in deplin acord cu masele 
populare, în direcția afirmării, susținerii și rea
lizării acestui principiu. Cartea celor patru au
tori evidențiază convingător acordul de atitu
dine și ulterior și de acțiune dintre oamenii po
litici români și toate straturile sociale/ româ
nești in ceea ce privește realizarea marelui de
ziderat național al Unirii. Atent este urmărit 
războiul diplomatic prin care puterile occiden
tale încearcă să obțină concursul României fără 
a ține seamă de acest principiu, ca șl reacția 
diplomatică românească care nu vrea să devină 
iiKtrumentul altui interes decît acela privind 
principiul naționalităților. Ca o ilustrație a aces
tui climat comun de acțiune este adusă pentru 
prima dată la aceste proporții în bibliografia 
problemei, presa românească a vremii, exactă, 
realistă, elocventă in a afirma interesele po
porului român și a căilor de urmat pentru a le 
atinge. România și Conferința de Pace de la 
Paris subliniază cu prisosință caracterul de răz
boi popular și de război just al participării 
României la primul război mondial înlăturind 
aserțiunile contrare fără fundament istoric. Npi 
nu vrem să luăm ce nu e al nostru, scria presa, 
iar războiul s-a declarat numai Austro-Ungariei, 
in hotarele căreia se aflau subjugate milioane 
de ’români. Adeziunea întregului popor la răz
boiul pentru Unire și mai ales deosebita lui ca
pacitate de rezistență și de dăruire, verifică 
justețea acestei lupte, care viza realizarea unui 
ideal de demnitate națională.

Planul de referință al cărții este mai ales cel 
diplomatic, nu cel militar, autorii urmărind ac
țiunea României din punctul de vedere al drep
tului internațional, motiv pentru care raportu
rile ri mipativele diplomatice stabilite.de Rocnâ- 
rti» Ia acest interval sint’ fixate' cu’ precizie. Li- 
tigoasa pace separată pe care România a fost 
obligată s-o încheie cu Germania este prezen
tată in adevărata ei lumină. Autorii preiau 
toate clarificările pe care istoriografia mai 
veche le-a adus în aceste probleme, dar aduc 
ei înșiși numeroase clarificări și o perspectivă 
nouă. Ei nu scriu o istorie de partid, o istorie 
de personalități, ci istoria unui popor și a in
stituțiilor și acțiunilor lui decisive într-un ceas 
crucial pentru el. Mai mult decît atit. autorii nu 
studiază numai modul in care principiul națio
nalităților a ieșit învingător din aceste împre
jurări ci și care a fost contribuția românească 
la această victorie. In vederea acestui scop toată 
informația veche este revizuită și completată cu

Adio, Julio Cortazar
• Daloria noastră, a ieri Mior, este U dexvătăm 

gloria de a «oai prea tinda ți veaewrile de obsesia 
po«liunitâților. Valorile sânt ia esența sociali, în 
intimul mecanism al pro eresul uL

Duminici. 12 febra arie nai, a Meet at din vi ai A, 
la Paris, ia virsu de E9 de ami, Julio Cortăzar, 
argentinian de fel și francrx de snflet, un con
frate pe care Italo Calvin* l-a declarat „unic in 
literatura aniversau

Poet si prozator de taipraie socială, inovator 
și explorator al fantasticnln. rexinem la poziti
vismul șl empirismu! eoatemporan, a lisat câni

sport Ascundeți porțelanul 
și paharele scumpe

eun ger de cropc pietrele, dar la radio 
o fată fără p< de har cin ta răzbit des
pre o poveste in finul de curind sece
rat sau despre nu știu care nuc din 

material plastic in ramurile căruia creste fasole 
violetă, bob, nâuL Auzmd-o cum brodează gu- 
guțtiud pe sirmă îmi rine să-i propun sâ into
neze marșul năpirlirii serp or pentru sportivii noț- 
tri plecați la Ohmpoda albă ți care promit, cel 
puțin pină k> ora sta Goi dimineața), să se în
toarcă ocasă cu dte o ureche de lemn si un 
galoș in buzunar. Avem munți, avem zăpezi, 
avem sănii, avem fabrică de skiun ți pulovere 
cu pieptul plin de cerbi carpatini, dar la Sara
jevo, cred c-am trimis niște crescători de 'Cpuri 
chiori sau cultivatori de lăptuci degerate. Schio
rii noștri gonesc cu burta pe pirt e ți catali- 
gele-n cer, iar sănierii spintecă lumea călări pe 
buturugi. Sint de acord cu dictonul că la Olim
piadă e minunat să participi oricum, dar ți mai 
minunat e să cițtigi un loc măcar intre primii 
zece concurenți. insă ce se intimplă cu noi ține 
de domeniul hazului de prost gust Mia un băiat 
ți nici o lată trimiți la Olimpiada nu mai au 
dreptul să se laude de acum înainte că sint co
piii Bucegilor ți-ai Făgărașului. Pentru astfel de 
performanțe ii ținem noi. ierni întregi, în cele 
mai frumoase locuri din țoră, pe cheltuiala sta
tului ? Imi mai pun un bob de speranță in bo- 
beri, pe ceilalți semănati-i cu brumă urzicată de

_____________________________________________  

una nouă, iar unghiul de atac asupra materiei 
schimbat. Victoria principiului naționalităților in 
Europa centrală și de sud-est in 1918 și Unirea 
românilor într-un singur stat face, de aceea, 
obiectul unui capitol separat care arată că prin
cipiul naționalităților se concretizase prin 
state ale ramânlor, cehilor, sârbilor, slovacilor și 
prin realizarea lor cu ajutorul maselor populare, 
înaintea Conferinței de Pace de la Paris, ni se 
demonstrează de către cei patru autori, prin
cipiul naționalităților era o realitate, noile state 
se formaseră de fapt și de drept, iar ceea ce 
urma nu putea fi decît o confirmare a acestei 
situații rezultată din voința liberă a popoarelor.

Originalitatea acestei cărți, rezultată din stu
dierea faptelor în contextul originar, (singura 
originalitate permisă într-o lucrare de istorie), 
se face văzută mai ales din acele capitole care 
tratează în chip direct tema cărții. Nicăieri pină 
acțim in istoriografia românească, n-a fost pre
zentată atit de complet și cu atîta claritate 
Conferința de Pace de la Paris, rolul marilor și 
micilor puteri în ea și intre acestea rolul dele
gației române. împărțirea beligeranților și a alia- 
ților în „mari" și „mici", limitarea numărului 
de delegați, eliminarea unora dintre aliați de 
la consfătuiri importante, ținerea tratatelor de 
pace care trebuiau semnate în comun în secret 
pină în ultimul moment, sînt cîteva din proce
deele cu ajutorul cărora, ne arată autorii, mari
le puteri au încercat și au reușit în bună mă
sură să transforme această Conferință de Pace 
în instrumentul intereselor imperialiste pe care 
le reprezentau. Reduse la o simplă figurație, 
statele mici au încercat să protesteze, fără re
zultate deosebite în prima fază. Cartea 
celor patru autori oferă un tablou coerent și 
revelator al împrejurărilor. Beligerant impor
tant al războiului, cu jertfe dintre cele mai 
mari, din care foloasele principale le trăseseră 
aliații occidentali, statul român s-a văzut tratat 
ca o țară nebeligerantă. în pericol de a nu i 
se recunoaște nici tratatul de alianță și nici 
fireștile deziderate naționale. Injustiția făcută 
României prin abuzul marilor puteri a avut un 
mare ecou in opinia publică românească și in
ternațională. Pus în fața acestei situații, repre
zentantul României la conferința de pace în care 
aliații erau tratați ca învinși, iar uneori învinșii 
ca niște cîștigători, a protestat de numeroase 
ori, fiind obligat pentru apărarea intereselor 
statului român unitar născut în urma a nu
meroase jertfe să părăsească Conferința. Gestul 
este analizat în implicațiile sale politice adinei de 
cartea celor patru autori și restituit cititorilor 
in sensul său superior, ca inițiativă necesară 
pentru apărarea drepturilor inalienabile ale po
porului român. Practic, părăsirea Conferinței 
și-a făcut pînă la urmă efectul. România de
venind lidera țărilor mici într-un program de 
revendicări politice și diplomatice față de marile 
puteri, ea obținînd revizuirile cerute. în
cercarea unor puteri externe de a subordona 
România pe chestiunea „tratamentului minori
tăților", agitat în chip diversionist și demagogic 
de cei interesați, care doreau s-o întoarcă la 
Situația de după pacea de la Berlin din 1878, n-a 
reușit. Conferința de Pace a omologat în cele 
din urmă situația de fapt și de drept fără a 
reuși să modifice principalele hotărîri ale po
poarelor după marele război. Principiul națio
nalităților a triumfat, iar contribuția româ
nească la acest triumf, ne-o arata cartea lui C. 
Botoran. I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moi- 
suc, a fost dintre cele mai importante. Cartea 
spulberă și o iluzie : aceea a bunului și per
fectului occidental și impune concluzia, că ade
vărul și dreptatea adeseori pot fl puse în peri
col de arbitrajele marilor puteri. Cei patru au
tori au scris o carte superior documentată, in
teligent construită, conduși de fapte și de dia
lectica fenomenelor, și mai ales lucidă. Tînăra 
generație are nevoie de astfel de cărți, adevă
rate și lucide, pentru a înțelege autentica față a 
istoriei românilor.

Mihai Moroșanu

•) C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V, 
Moisuc : „România și Conferința de Pace de 
la Paris (1918—1920), Triumful principiului na
ționalităților", Editura Dacia, 1983.

vii, frumoase și adevărate. Cele mat cunoscute 
sint : „Cartea lui Manuet», „Toate focurile, focul*, 
„Ocolul zilei in optzeci de lumi- și „Șotron-,

America Latina și cultura contemporană regă
sesc in personalitatea și opera sa o problematică 
și aspirații esențiale, în decembrie 1983, pentru 
merite excepționale i se acordase Ordinul „Felix 
Varela", incununînd un șir de distincții și recu
noașteri internaționale.

înlocuiesc o lacrimă efemeră cu citeva cuvinte 
emoționate Împotriva capriciilor gloriei și cer pu
țină lumină pentru opera unui confrate latin.

Ion Nicolescu

crivăț ți trimiteți-i să-ți repare pe banii lor ge
nunchii juliți ți nasurile stîlcite de pomană.

Azi, oricit de frig ar fi afară, simt cum mi se 
rotește primăvara în jurul casei. Azi, ies nebunii 
frumoși sâ joace bradul logodnei pe gazonul cu 
obrajii arși de ger. li vreau cit mai răi și mai 
ne ertotori. Pentru Dinamo, Craiova și Steaua, au
rul atirnă in șuvițe despletite la fereastră. Dar, 
foaie verde de-un marș nupțial, ce ne facem cu 
Rapidulețul din Giulești, unde se defilează încă 
după metoda : ăl cu paie, ăl cu fin, ăl cu mă- 
măl ga-n sin ?l Antrenorii ți căpitanul echipei 
s-au lansat, peste iarnă, în niște declarații 
care-au făcut să-mi crească două aripi de corb 
si două de vultur. Dă Doamne sâ nu mi le jumu- 
eoscă pană cu pană alde Damaschin și Ion Ion! 

Un vecin de suferință ți iubire pentru gărari 
mi-a spus că, încă de ieri, nevastâ-sa a coborit 
in pivniță paharele scumpe ți obiectele de por
țelan. Ca să vezi ce piază rea I Eu păstrez pe 
noptieră două scrumiere de sare eduse de la 
Slănic. Docă după amiază. Rapid nu pornește 
cu dreptul, cumpăr o oaie ți o pun să le lingă 
pină la ultimul bob, apoi o trimit să strănute in 
poarta Sportu'ui studențesc, sâ aștearnă două 
pirtii de polei sub picioarele dușmanilor. Și tot 
ața de acum incolo, pină ne-o sălta pe briul 
unde n-ajung mărăcinii.

Fănuș Neaga

Luceafărul
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