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Un larg și insufle- 
țitor ecou de ini
mă și conștiință : 
Întregul partid, în

treaga națiune au primit cu 
vie și legitimă mîndrie și 
satisfacție propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales in funcția 
supremă de secretar general 
al partidului, la cel de al 
XIII-lea Congres al P.C.R. 
Cel de al patruzecilea an al 
libertății noastre se înso
țește astfel cu sentimentul 
și certitudinea unei clare si 
prodigioase opere de împli
nire aflată azi in deschi
derea unei alte etape și a 
unei perspective noi, ca ur
mare a programelor de dez
voltare adoptate la recen
tele forumuri ale democra
ției noastre de partid și de 
stat. S-a subliniat și se va 
sublinia pe bună dreptate, 
cu deplinul temei al reali
tății, că succesele istorice 
realizate în construcția so
cialistă, in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea, 
sint indisolubil legate de 
munca și gindirea revolu
ționară, cutezătoare ale ce
lui ce a fost investit cu pre
rogativele supreme ale con
ducerii națiunii, că toate 
marile înfăptuiri din a- 
ceastă cea mai fertilă epocă 
sint rodul politicii înțelepte 
și novatoare pe care secre
tarul general al partidului 
o. desfășoară conform inte
reselor vitale ale României, 
conform cauzei generale a 
socialismului și comunis
mului. Reinvestirea în înal
ta funcție aduce un tonte 
sentiment al continuității și 
garanției edificării pe mai 
departe a noii societăți ro
mânești. Prezentul și vii
torul comunică pe lungimea 
de undă a unor noi înfăp
tuiri iar starea de lucru, 
starea de conștiință a țării 
trece prin momente de virf 
ale angajării și responsabi
lității revoluționare. In acest 
sens se înscriu și vizitele 
de lucru ale secretarului 
general al partidului, in 
acest sens și despre un ase
menea comportament poli
tic, economic și social vor
besc documentele de partid 
și de stat, in acest sens și 
pe o asemenea durată ne 
aflăm în proiecția de spirit 
a Doctrinei Ceaușescu.

In permanență deschis, 
dinamic și înnoitor, capabil 
de mari adincimi, spiritul 
constructiv, vizionar al aces
tei Doctrine străbate prin 
spațiul de gîndire și acțiune 
al tuturor forumurilor co
muniste care au urmat Con
gresului al IX-lea al partidu
lui și are o vie răsfringere. la 
zi. în demersul cotidian care 
încheie sau deschide o nouă 
experiență și evaluează o 
nouă posibilitate pentru asi
gurarea progresului și ci
vilizației în noile și comple
xele condiții ale lumii con
temporane. Iar dacă ar fi 
să imaginăm un tabel al 
elementelor care compun și 
dau consistență de spirit 
acestui proces al permanen
tei interferențe pe care con- 

'Istrucția materială o reali- 
fizează în planul și mai corn
ii plex și mai sensibil al con
strucției umane, atunci, fără 
îndoială, că trebuie să por
nim nu din altă parte, nu 
de la altă judecată ci de la 
noul raport pe care Doctri
na elaborată de secretarul 
general al partidului îl sta
bilește între existență și 
conștiință. Inlăturind o ve
che prejudecată, cea a fata
lității răminerii in urmă a 
conștiinței față de existență, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

aduce argumente teoretice 
și practice in măsură să se 
instaureze un alt raport, de 
echilibru și chiar de avan
gardă a conștiinței care poa
te și trebuie să se transfor
me intr-un factor puternic, 
deosebit de activ atît in 
planul construcției materiale 
cit și în acela al edificării 
spirituale a noii societăți. 
In rezultanta sa de parti
cipant activ, conștient, ca
pabil să cunoască, să-și ex
plice problematica făuririi 
noii sale lumi, să acționeze 
in cunoștință de cauză și 
stăpin pe cele mai întinse 
domenii ale cunoașterii, 
omul iși regăsește posibili
tatea de a fi el însuși și 
deci de a fi liber, de a-și 
exprima și folosi libertatea 
in sensul cel mai înalt al 
condiției și categoriei sale 
umane, în sensul cel mai 
înalt și concret al apartenen
ței sale la ideal.

In lumina acestui raport 
și pe toată deschiderea sa 
de orizont, acel tapei al e- 
lementelor n-ar putea avea 
o altă configurație decit a- 
ceea pe care o implică însuși 
termenul de libertate și asu
marea pe deplin a acesteia, 
conceptele de independentă 
și suveranitate, precum și 
transformarea acestora in 
mobiluri supreme ale exis
tenței, conceptul de dezvol
tare și, desigur, imaginea ei 
in plan real — o economie 
modernă, avansată, făurită 
in interesul prosperității 
generale a țării și a oame
nilor, în interesul creșterii 
posibilității ei — și deci a 
fiecăruia, ca producător, ca 
proprietar, ca beneficiar — 
de a participa ■ la schimbul 
național și internațional de 
valori: o știință, un învâță- 
mint și o cultură înaintate, 
axate pe cerințele construc
ției noii societăți. De nevoia 
de ridicare necontenită a 
gradului de pregătire politi
că și profesională, in consens 
cu cele mai înaintate cuce
riri ale gîndirii și practicii 
umane: și democrația, iristi- 
tuționalizarea acesteia ca 
practică și modalitate curen
tă a muncii și vieții în so
cietate. noul mecanism și 
noul comportament demo
cratic, de la autoconducere, 
autogestiune și pină la par
ticiparea directă la conduce
rea și rezolvarea tuturor 
problemelor țării.

Și reflectarea, configurația 
la scara individului a aces
tor elemente, corespondenta 
lor sau suma trăsăturilor pe 
care le determină: responsa
bilitatea, spiritul revoluțio
nar, patriotismul. spiritul 
creator și valențele infinite 
ale acestuia, dăruirea și ab
negația. solidaritatea de. efort 
și solidaritatea de idealuri, 
unitatea de crez și voință, 
unitatea de acțiune, dîrze- 
nia, curajul, simplitatea, 
spiritul de dreptate și echi
tate, dorința de a cunoaște, 
puterea de a ști. setea de 
perfecțiune. comportamen
tul democratic al individu
lui și raporturile cu sine în
suși. încrederea, optimismul, 
demnitatea. Si încă, încă al
tele. Toate iși află un indis
cutabil și logic suport în gin
direa și practica revoluțio
nară a celui care de la 
cirmele destinului național 
vede infinit mai departe și 
propune României o epocă 
de mari înfloriri. Temeiul 
reinvestirii în funcția supre
mă iși are, așadar, motiva
ții de cea mai inaltă răs
pundere și primește adeziu
nea intregii națiuni.

Luceafărul

• INSURECȚIA» — Sculptură de Justin Nostase

Prin voința unei întregi națiuni
S-a vorbit și se va mai vorbi multă 

vreme despre unul din marile adevă
ruri ale istoriei noastre. Doate cel mai 
simplu de reținut : adevărul că po

porul român a avut parte, de-a lungul a 
două mii de ani. in momentele hoțăritoare pen
tru destinul său. de contribuția unor personali
tăți care au știut să-i întrupeze in cel mai inalț 
grad aspirațiile si tăria, găsind drumul cel mai 
drept — chiar si atunci cind acesta nu a fost 
si cel mai user — către implinirea Binelui tării. 
Acest adevăr si-a pus pecetea si pe pagina de 
isterie pe care o serie astăzi poporul român.

Numim victorie a socialismului in România 
de azi izbind* democrației reale, dialogul des
chis al partidului eu poporul, formarea unei o- 
pinii colective intransigente, in spiritul eticii 
si-al echității lumii in care trăim. Numim vic
torie a socialismului in România răspunderea 
care ne apasă pe umeri in legătură eu ..toi ce 
mișcă* in hotarele tării, comuniunea de idea
luri cu tradițiile progresiste din istoria patriei, 
arcul voltaic prin care partidul a știut să u- 
neaseă visul de veacuri al trecutului nostru is
toric. libertatea «i independenta națională, eu 
visul de astăzi al tării — munca si narea si li
bertatea — intr-a devenire continuă.

Numim victorie a socialismului in România 
faptul că la conducerea tării, destinul istoriei 
noastre a botărit să așeze un fiu al poporului 
prin chiar sorgintea familiei sale. — un am al 
prezentului, prin toate acțiunile sale, un exem
plar luptător comunist — veșnic tinăr prin su
flet si pătrunderea mintii. nrin angajare si 
jertfă, prin putere de muncă, nrin clarviziune 
revoluționară, printr-un înflăcărat patriotism 
comunist. Acest om. al cărui nume sj ale cărui 
dovezi de devotament si iubire fată de patrie

le urmăm, care s-a identificat adine cu idealu
rile partidului si ale tării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a avut rolul hotăritor. prin fapta și 
gindirea sa cutezătoare, in făurirea unității de 
neclintit dintre partid si popor.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
făcut propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de se
cretar general al partidului la cel de al XIII- 
lea Congres al P.C.R. Alăturindu-ne satisfacției 
unanime si bucuriei legitime eu care întregul 
popor a primit această propunere, considerăm 
nimerit să readucem in minte legămintul de 
luptă si de credință pe care conducătorul de 
astăzi al tării l-a transformat in rod al neobosi
tei sale vieți si activități : ..Doresc să asigur în
tregul popor că voi fi soldat credincios si că in 
orice împrejurare îmi voi face datoria de oe- 
munist. de fiu al poporului meu. lucrind pen
tru socialism, pentru comunism, pentru pace si 
colaborare intre popoare. (...) Jur să slujesc cu 
credință patria, să acționez cu fermitate pentru 
apărarea independentei, suveranității si Integri
tății tării, pentru bunăstarea si fericirea între
gului popor, pentru edificarea socialismului si 
comunismului in România*.

Acum, cind așezăm in cumpăna gindului și a 
conștiinței rostul acestor cuvinte. desprindem 
cu adinei mindrie faptul eă toate sensurile de 
dezvoltare si implinire a patriei stau in lumina 
adevărului si a lucrării noastre de fiecare zi. A 
afirma azi ră poporul român a ajuns la un 
inalt grad al conștiinței de sine înseamnă, in 
fapt, a afirma existenta sa demnă, lucidă. în
crezătoare in propriul ei destin.

Nicolae Velea

ISTORIE ȘI CONȘTIINȚĂ

1944. 23 AUGUST. 1984
GENERAȚIA 

LUPTEI CU INERȚIA
• Poeme de Nicfeita Stănescu • Articole de Gri- 

gore Hagiu și • Alexandru Condee,cu
(in ■ pagina a ■ 3-a)

TlNĂR in agora

Mereu 
întoarcerea acasă
ne naștem sub un 

cer anume din 
care pomul Vieții, 
cu rădăcinile sale 

m aer și in părinți, iși trage 
puterile. Oriunde aș Ji mă 
simt in lama de cuțit a lati
nității, ocrotit de platoșa 
munților Gătii și Pietrosu, 
de riul Iza care mi-a spălat 
și limpezit copilăria. Cu da
tele obiective ale nașterii, 
cu zestrea a zeci de gene
rații in inimă și gind, ori
unde aș ji, trăiesc senzația 
câ respir aerul tare al Mara
mureșului limpede, ca o la

crimă de horincă și curat ca 
un sentiihent rostit de ma
mă In cintecul de leagăn. 
Acasă-i vatra de dor și opin
ca străbunicii croită dintr-o 
diplomă nobiliară cu nume
le familiei ad'mc imprimat în 
piele, cei de-acosă imi lasă 
puterea de a parcurge arbo
rele familiei pină in secolul 
al paisprezecelea. pină la 
loan, fratele lut Bogdan, în
temeietorul de țară, pină la

Ion Iuga
Continuare în pag. a 3-a

EPISTOLE 
EXEMPLARE

Pentru cei care nu i-au citit și nu i-au 
cunoscut pe G. Călinescu și Al. Rosetti, 
CORESPONDENȚA lor (parțială), adu
nată de Liviu Călin intr-un lăudabil 

act de restituție culturală, nu va fi revelantă 
din punct de vedere intelectual. Cei doi • „ași" 
(spun ,.doi“ cu premeditare, cei care l-au cu
noscut și îl cunosc pe Al. Rosctti știindu-i fi
nețea intelectuală, rafinamentul și erudiția) 
atingeau și in scris - și in intervențiile orale 
(ambii au fost profesori la Universitatea din 
București) cote foarte inalte, pe care scrisorile 
nu le ating întotdeauna. Ce-i drept, la G. Căli
nescu' urme de „control'' și de stilizare există, 
dar ele. sint departe de impresia magică pe 
care opera sa literară și celebrele cursuri în
chinate lui Eminescu (de pildă) nu iricetează s-o 
producă in rindurile cititorilor și in amintirile- 
multor scrii de filologi. Firește: nu există nici o 
obligație ca scrisorile intre doi scriitori să fie 
neapărat literare, dar dacă le tipărim, dacă le 
aducem spre cunoașterea generală, — există 
obligația minimă ca ele să nu fie ridicole, să 
furnizeze măcar date noi pentru istoria lite
rară sau să producă acele precizări de compor
te ment social care spun mult mai mult, adese
ori, despre scriitori decit exegezele critice. S-au 
tipărit foarte multe documente „albe", irelc- 
vante, nule, schimburi de cărți poștale amabile 
dar inexpresive, dovezi de sume de bani, cereri 
de bani, etc. etc., ca să nu facem această deli
mitare absolut necesară, de la care Corespon
dența dintre Al. Rosetti și G. CălineScu face o 
fericită excepție.

Sînt cel puțin două .cauze pentru care această 
carte își justifică apariția : mai intîi ea este un 
document exemplar de solidaritate profesio
nală împotriva tuturor conjuncturilor, epocilor, 
și chiar a slăbiciunilor omenești ; in al doilea 
rind. Corespondența publicată de Liviu Călin se 
înscrie in seria dovezilor strălucite de atitudine 
patriotică fermă, antifascistă, a scriitorilor noș
tri intr-o perioadă cind antifascismul intelec
tualilor români insemna... eroism. In acest 
sens, scrierea, tipărirea și difuzarea „Istoriei 
literaturii române de la origini și pină in pre
zent" de G. Călinescu, întreprindere uriașă și 
temerară (se producea exact în anii dictaturii 
fasciste) ocrotită, dinamizată, purtată către fi
nalizare prin sprijinul neclintit al marelui di
rector al Editurii Fundațiilor care era în vremea 
aceea Al. Rosetti, se înscrie obligatoriu in orice 
încercare de exegeză istorică aplicată anilor 
premergători celui de al doilea război mondial, 
rămînind un model neîntrecut pină astăzi de 
luptă intelectuală pentru neatîrnare spirituală, 
morală și etică, pentru autonomia convingerilor 
profesionale intr-un climat ideologic profund 
viciat. Conștient de această latură prețioasă a

. Sânziana Pop
> Continuare în pag. a 2-a

PATRIA
EȘTI simburele existenței mele 
cuvint ce nu poate fi înlocuit 1 

cu olt cuvint mai mindru in miezul de aur:
ni se inblnesc pretutindeni 
virfurile aripilor fără nor 
virfurile rădăcinilor grele 

nașterea venelor și singele bmplelor 
suflet ’nălțăter purpuriu ea fulgerele 

iubire cutezătoare Constelație 
glorie și ceas etem indirjit 
etemă scinteietoare gindire I

EȘTI simburele existenței mele 
ca stropul de apă ce naște mările lumii

EȘTI simburele existenței mele 
ca un grăunte de nisip ce naște Universul

EȘTI simburele existenței mele 
firul de lumină ce trezește Lumina 
tinerețe și lucire nedespărțite 
suflet și steag pe fața eroului 
Lujer sublim peste adinei izvoare I

Victor Nistea

au și cărțile soar* a 
lor ! spune un vechi 
adagiu latinesc. Ciți- 
va ani reprezintă o 

perioadă prea scurtă Li 
configurarea unui teemenot 
destin, cu toaîg că Îngăduie 
linele protecții. Cea de a doua 

■'ediție a F’lolvi vevvfei confir
mă și întărește multe Can.lu- 
zii formulate la prima lecturi 
(v. Luceafărul, anul XXil 
(1979). nr. 49 (919), din 8 de
cembrie). Avem de-ă face cu 
un roman reprezentativ al 
epocii, una din acele mărturii 
literare menite să reveleze - :- 
nerațiilor de miine ceva din 
frâmintarile și din problema
tica anilor noștri. Scriitorul a- 
cesta urmărit cu incrincenare 
de resentimentele unei bune 
părți a criticii noastre mi s 
pare a fi una din vele m-t: 
reprezentative personalități cd- 
literaturii române de dună 
război, prin ti- datele d-- 
mersului său artistic s de 
conștiință. ur. esri»; de i-rc
cu ale cărui opinii poți es au

i Prtru a 
£ OECEnn g 
’ DE WUURfip 

SOCIALISTA :

fii uneori de acord, dar care 
nu lasă indiferent pe nimeni, 
un prozator cu indiscutabilă 
propensiune spre imagini du- 
r. bile ale realități, intr-un 
cuvint : o prezență, adeseori 
stlnjenîtoare. tocmai pentru că 
nu ne lasă pradă chietudinii 
morale si automulțumirii de 
no: înșine. Nu vrem să punem 

ă. 1„ indo.aiâ buna credință a 
cc-ror ce ii contestă pină și ta-

>r iL dorim numai să afir- 
mâm o opinie îndreptățită in 
esaiă măsură de a fi cercetată 
cu imparțialitate : prin am- 
pfcere operei, prin solidita
te construcției, prin fervoare 
pr.-.MwssAîieâ. prin vigoare ex
presiva i pregnantă a tipuri
lor umane p< care le propu
ne. Ion Lăn. rănjan este unuȚ 
din mării prozatori români da

Am s~jis-o intr-un fel șl 
după ediția intiia a romanu
lui. Fiul secetei nu are o tra
mă propriu-zisă. Istoria este 
cea care constituie motivul 
romanului, ..subiectul" lui. 
Intenția autorului, neexpusă 
literal, mi se pare a fi toc
mai de a sugera că in epoci 
de acest tip oamenii „suportă" 
istoria, mai mult decit o fac 
ei inșiși. Viața lor este deter
minată de evenimente și de 
tendințe adesea incontrola-
Aurel-Dragoș M un te an u
Continuare în pag. a 7-fl

• In acest număr : • ISTORIA CA SINTEZA 
LITERARA • Semnează : • M. N. Rusa • A. Sil
vestri • Nicolae Georgescu • Simion Bârbulescj
• Constantin M. Popa • -Dreptul la replică- — 
proză de Nicolae Țic • Cronica literară de M. Un- 
gheanu • Cronica edițiilor de Gh. Suciu • «Valori 
nuvelistice actuale- de N. Ciobanu • Poșta re
dacției de Ion Gheorghe * Sport de Fănuș Neagu.

Sinteza
X n cei aproape douăzeci de ani care au

1 .recul de Ia Congresul al IX-lea al
««rtidului. cultura si arta romaneas
ca s-au dezvoftat impetuos, afirmtnd 

noi valori, crescute pe un sol deosebit de fer
til. Una din condițiile esenuale ale acestei dez
voltări a constituit-o. fără îndoială, asimilarea 
in mai bune conditiuni a tradițiilor naționale, a 
zestre; n'j^tre isterice. Epoca dogmatică ante
rioară. in care multe aspecte ale trecutului nos
tru istoric erau prezentate intr-o ontică falsă, 
avea sechele puternice in cimpul literaturii. Ele 
erau ușor observabile după modul cum se 
reacționa la inițiativele patriotice de recuperare 
a tradițiilor noastre in acest domeniu. Aseme
nea initiative erau minimalizate. trecute sub 
tăcere, privite cu dispreț si cel mai adesea eti
chetate drept „reacționare", „mistice", „șovine" 
etc., etc.

Or. și-n această direcție, ca in multe altele. 
Congresul al IX-lea al partidului a constituit 
un moment de cotitură pe care perspectiva 
timpului o pune tot mai mult in lumină. De la 
cerința adresată istoricilor țării de a „oglindi 
faptele în mod obiectiv in deplină concordantă 
cu realitatea", pină la afirmarea conștiinței ar
tistice că ..avem un popor harnic si cutezător, 
care timp de peste două milenii, in anii grei 
de restriște, infrătit eu codrii, cu riurile și văi
le 6i-a apărat glia" este un adevărat evantai de 
probleme ale cunoașterii trecutului nostru is
toric. probleme pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, le-a

EPOCĂ $1 POEZIE

Poezie și transparență
ai ales bt a doua ei parte, a șaptea

JL A JL decadă impune prin urmare originali
tatea lirismului românesc contempo
ran. Ea ar reieși mai puțin dintr-o 

interpretare de factură istorică, cit dintr-una 
tipologică. Greu de imaginat o discuție crono
logică respectind criterii ferme de caracteriza
re structurală, cind e vorba de un material 
„viu". în mișcare, cum este poezia de azi. De 
aceea, pentru a reliefa citeva dintre trăsăturile 
ei dominante, s-ar cuveni o atenție sporită u- 
nui fenomen superficial — sau deloc — luat in 
considerație : tipologiile comunicante, consa- 
crind stări și structuri imaginare asemănătoare, 
pe care le deosebesc formele concrete de rea
lizare artistică, specificul viziunii, al orizontu
lui cultural, al stilului. Dacă pină acum încer
carea noastră a urmat și o cronologie, mareînd 
momentele principale ale „intrării in scenă" a 
cărților și autorilor lot. o vom abandona în 
favoarea unei prezentări tematic-structurale a 
materialului. O istorie a literaturii contempo
rane concepută ca dialectică a tipologiilor lite
rare ar fi. fără îndoială, mult mai profitabilă 
— oricum captivantă — în raport cu una încer
când să caute generații, promoții, grupări ori

urmind tradițional-obișnuita impărțire după 
orientări, direcții, profiluri generale etc. Cu a- 
tit mai puțin cu cit este foarte greu — dacă 
nu impropriu — să semnalezi direcții literare, 
in poezie sau in proză, aproximativ in felul in 
care acest lucru era posibil pină in primii ani 
de după al doilea război mondial. Nu ar fi doar 
o distincție tehnică, pentru că o tehnică nouă nu 
aduce numai o exercitare inedită a elemente
lor funcționale, ci o viziune schimbată, o com
prehensiune de altă natură. Echivalarea tipo
logică presupune o gindire mai subtilă, autori 
aparent deosebiți ca univers si procedee regă- 
sindu-se in aceeași posibilă structură. Aseme
nea conexiuni (ordinea prezentării, nu mai e 
nevoie să precizăm, nu este una valorică ; ju
decata axiologică reiese din context) ar eviden
ția o dată în plus organicitatea dinamică din 
care rezultă imaginea globală inconfundabilă. 
Pe de altă parte sinteza — si consecuția axio
logică a unor astfel de operații produce final
mente figura spirituală, mărturisind individua-

Costin Tuchilă
Continuare in pag. a 2-a

colectivă
prezentat la Congresul al IX-lea si le-a adîndt 
apoi in diverse expuneri și cuvintări ale sale. 
Literatura si arta, cultura noastră in general 
au beneficiat mult de aceste deschideri de 
perspectivă asupra trecutului. Să ne amintim, 
spre exemplu, cum au fost readuse in conștiința 
publică, prin studii aprofundate, prin ediții cri
tice riguroase, o seamă de personalități de prim 
rang ale culturii române precum : Neagoe Ba- 
sarab. Dimitrie Cantemir. Titu Maiorescu. Lu
cian Blaga. Nicolae Iorga. Vasile Pârvan si 
multi alții.

Modificări de perspectivă benefice, rezultind 
din noua optică statornicită de Congresul al 
IX-lea asupra trecutului nostru de cultură s-au 
produs si in cazul unor scriitori cunoscuti ante
rior. dar prezentați intr-o optică nu îndeajuns 
de favorabilă mesajului fundamental al creației 
lor. Astfel, in cazul lui Mihail Sadoveanu. spre 
exemplu, apreciat anterior pentru scrieri mino
re ca Mitrea Cocor, Nada Florilor ș.a., nume
roasele studii critice din ultimul timp au scos 
in evidentă forța extraordinară a narațiunii 
sale istorice, deschiderile spre simbol si mit. u- 
niversurile suprapuse, poezia geologicului etc. 
Asemenea modificări si adinciri de viziune în- 
tilnim in cazul mai fiecărui scriitor de valoare.

Un alt aspect înscris sub aceleași generoase 
auspicii il reprezintă studiile si edițiile din 
scriitori necunoscuti ca Udriste Năsturel. Barbu 
Paris Mo mu lean u. C. A. Rosetti. G. Baronzi, 
Radu Ionescu. Al. Depărăteanu. C. Stere. Dan 
Botta. A. Holban ș.a.. care neflind de prim rang 
in dezvoltarea literaturii naționale, reprezintă 
totuși momente importante in evoluția ei. o re
liefează în dimensiuni mai ample decit cele cu
noscute anterior. Fără asemenea deschideri de 
drumuri laterale ale cercetării noastre de isto
rie literară, studiile de sinteză înnoitoare asu
pra acestui domeniu important al culturii na
ționale nu sint posibile. Și aici. în domeniul 
studiilor de sinteză, istoria noastră literară a 
beneficiat de largile perspective deschise de 
Congresul al IX-lea al partidului. Nu dispunem 
încă de o prezentare nouă a dezvoltării litera
turii române în întreaga ei evoluție istorică, 
dar studiiie asupra epocii vechi oferite în ulti
mul timp de Dan Zamfirescu. Doina Curtică- 
neanu. D. H. Mazilu ș.a.. asupra secolului al 
XIX-lea. de Paul Cornea. Ion Rotaru. G. Mun- 
teanu ; asupra secolului XX, de Al. Piru, 
N. Manolescu. D. Micu. Ov. S. Crohmălniceanu, 
Eugen Simion s.a. oferă o bună temelie pentru 
aceasta. O modalitate interesantă care a luat o 
amploare deosebită in ultimul timp pe linia re
flectării obiective a activității literare o repre
zintă formula dicționarelor. Merită a fi amin
tit in acest sens : marele Dicționar al literatu
rii române de la origini oină la 1900, elaborat 
de un colectiv de cercetători din Iași (1979).

Nu am avea o imagine completă asupra pers
pectivelor deschise în cîmpul literaturii române 
de Congresul al IX-lea, de indrumările to
varășului Nicolae Ceausescu privind valorifi
carea trecutului nostru istoric, dacă nu ne-am 
referi și la creația literară propriu-zisă. Aici

Dumitru Bălăeț
Continuare în pag. a 5-a



CRONICA LITERARA

LIVIU
REBREANU-

Jurnal
I

J^u malul lui Liviu Rebreanu ««te 
un unicat Nici Însemnările zilnice ale 
lui Titu Malorescu, nici paginile de 
memorial ale lui Gala Galaction nu au 

un caracter atit de viu si de imnlicat. Jurnalul 
lui Liviu Rebreanu începe in 1927 și vorbește 
despre lumea literară din interiorul ei, fără dis
tanță aulică, cu multă concretețe și cu oetalii 
neașteptate. Nu este de căutat nici o artă in 
acest jurnal unde impresionează masa, ansam
blul, imaginea globală rezultată din adiționarea 
Însemnărilor. Ochiul și mina prozatorului se vă
desc si in precizia unor notatii care definesc ra
pid omul sau situația.

Jurnalul rnceoe cu o mărturie dramatică asu
pra singurătății : „tn realitate nu există med 
rude, nici prieteni cu care să poți fi intr-o ade
vărată și desăvirșită comuniune sufletească**. 
Concluzia scriitorului este că omul .je o lume 
complectă și puternic izolată de toate celelalte 
lumi omenești**. înțelegerea, iubirea slot pentru 
Liviu Rebreanu iUiziL Confesiunile citite nu se 
află intimplător in fruntea jurnalului. însemnă
rile lui Liviu Rebreanu nu se află intimplător 
in fruntea jurnalului, tnsemnărie lui Liviu Re
breanu nu sint ale unui sociabil, ci ale unui 
izolat in mijlocul mulțimii, un om care privește 
cu o mare distantă și detașare lumea din jur. 
Ochiul este circumspect și multe din discuțiile 
pe care le are cu colegii scriitori sint relatate 
cu sentimentul dedublării necesare. Un critic ii 
laudă cartea, e vorba de Davidescu, și prozatorul 
se Întreabă dacă lauda auzită nu umărește de 
fant altceva : soriiinul la o editură. Altă intil- 
nire, cu alt critic, înseamnă trasarea unui profil 
de egocentric. Jurnalul dezvăluie in Liviu Re
breanu un om cu privire mizantropică și faptul 
nu este fără legătură cu viziunea literaturii lui.

„Lovinescu, hotărlt, scrie Liviu Rebreanu, mer
ge pe urmele lui Mihalache Dragomireaeu. Cu 
deosebirea că marea-i Încredere in sine și orgo
liul încearcă să le ascundă subt maniere dvik- 
za te". E un portret interesant cu atit mai mult 
cu cit E. Lovinescu este cel cu care Liviu Re
breanu a colaborat in prima fază a cenaclului 
sburătorist. Dar victimele nu se reduc la <ae 
două exemple pe care le-am scos d.a primele 
Dac ini ale jurnalului. Trebuie aniversa: Bră- 
tescu-Voineșt; si Liviu Rebreanu tare se ocupă 
cu toată seriozitatea de sârba'.or. rea celor M de 
ani ai fostului jur.-mist u face :n caiete’.* sale 
un portret care nu intră in conflict cu celebrul 
pamflet al lui Tudor Arghezi Ia adresa lui Bră- 
tescu-Voinest: deși prozatorul nu folosește in 
jurnalul său violentele lexicale ale poetului.

Avantajul pe care-1 procură Jsrealal lui Re
breanu este acela de a privi totul de la mare 
înălțime. Supus asediilor diverse ca orice mu
rilor tangzîxL. mir-o societate unde distanța so
cială nu este o regulă. Liviu Rebreanu se re
vanșează in solitudinea jurnalului. De altfel, ce
rerea lui expresă din prima pagină a insemnă- 
nJor este ca jurnalul să apară la peste 30 de ani 
de Ia moartea lui. Prozatorul știe că orice spo
vedanie eupr.nde multă -murdărie d vulgari
tate* și anticipează asupra m’terre: jurnalului 
său încă înainte de a-- fi scris. Intr-adevăr unele 
situați: îndreptățesc oezîderarii auaoraiet.

Interesul insem-fc-loe vine «fin dezvăluirea 
vieții intime a S'rrf’torultri. «fir. cunoașterea vie
ții literare prin ir.terme» ruî uneia din cele mal 
importante pe-scmelităti care aj ieustrat-o la 
vremea consemnărilor o din dezvăluirile pur li
terare pe care ie tace Livre Rebreanu cu privire 
la scrierile proprii Jurnalul se deschide in mo
mentul in care Ciuleandra este «ansă. Amato
rii de secrete scnltortceș- pot găs: in paginile 
jurnalului declarații revelatoare. Liviu Rebrea

nu preferă întotdeauna o artă cu semnificație. 
Efectul și valoarea operei depind, după autorul 
Ciuleandrei. de semnificația ei. Gratuităti'e în li
teratură i se par o trădare. „Operele de artă 
prea pură sau prea sintetică, adică vrea ioc, 
rămin mai totdeauna ca niște experiențe de la
borator". Parfumul de trandafiri, adaugă scr!i- 
torul. e minunat pentru că trăiește în trandafiri 
și niciodată parfumul sintetic nu-1 va detrona : 
„niciodată parfumul «ie laborato* nu va putea 
<x>ncura parfumul unei flori vii“. Din această 
pricină actul creației nu poate fi un joc ci ceva 
dureros : „reacția e mai mult dureroasă decit 
agreabilă**.

Prozatorul care-șl comentează singur opera în 
jurnal ii urmărește firesc viața și după ce ea a 
fost da a tipa-d-v. Scriitorul roledionează toa
te reacțiile, cele orale, cele scrise, cele ale ama
torilor. a’e simnplo* cit’to-i. ca si ne cele
ale colegilor. Intre comentariile la Ciuleandra se 
oprește la cel a lui Aderca. Disocierile acestuia 
nu-i displac : e vorba de o nuvelă nu de un ro
man, dar această nuvelă este o capodoperă. Un
ghiul comentariului nu-1 mulțumește însă pe 
Rebreanu, pentru că Aderca citește ca un cita
din fără experiența ruralității, dar in ciuda 
acestei obiecții, de fond, recenzia lui Aderca i 
se pare a fi cea mai pătrunzătoare.

Notari* aoare-t rimă a arestai iurnal este 
in fond dramatică. Puține cărți depun mărturie 
de ceea ce înseamnă un scriitor, și mai ales ce a 
Însemnat un scrutor in România acelor ani, așa 
cum depune Jurnal»! lui Liviu Rebreanu. Car
tea este ..‘/erauiă atit pentru istoricul și teore
ticianul literar. dt p pentru psiholog șl sociolog. 
Feliile de realitate De care ni le servește Jur
nal* ’-ri Reb*e->r,u «int foarte dure. Școala si 
pocten'-aiea produc imagini șablon ale scriito
rilor. absoivindu--. «ie toate implicațiile care 
dă :nau t-oe: :mag-r ' jvruite. Jurnalul lui Liviu 
Rebreanu pare a fi făcut pentru a «ietrona orice 
mri sectar. aer.'-ru a trage cortina de pe o lume 
tmafletltă de pari «ml vil plină de inițiativă și 
ce neastfrnpăr. 1= momentul in care-și începe 
Jnrnai ■ i. Lrvru Betreana este un scriitor consa
crat un •—:*o- mare m ș-riitor care se bucură 
de o stimă mdiacutabGâ. Dramaturgii vor să-l 
aleart n—n ac ■na**: "rent nreredinte al lor. 
Sint si alte ae^ne aie autorității lui literare și 
nodale. Cu toane acestea marele scriitor este 
expus unei hămnefi «iernatice, unei bătălii de 
culise, sau tzne: bătăi., deschise. Confruntarea 
—reali este foarte aspră in mediul pe care-1 tra
versează Livra Rebreanu a cărei situație reală in
tre cmlemnoa— ■—<* of—1 mai atre rinduri'e din
jumaL unde găsea wtorla secretă a eoodi. Li
viu Rebrean uu tine de loc seamă de icoana 
ideală a sa-iiiorata: tn genere n a unor contem
porani ai săi mat ales. Jvuslnl are de multe 
ori acuitatea prase: sertrioruiu: pentru că re- 
aolvj rf--> —’-—a rr*««----o »■•»»•>• u-> nor-
tret. care des * mesarabOe. Ele sint cu atit mal 
interesante cu rit stat capnnee de o scriere care 
nu este o oo«rts«tăcere rerawtechvl d dova«ia 
momentul— « a nerstvrt kr. AutentJrit'tea 
jurnalulm hi! Lrvru Rebreanu tt oSeră o autori
tate deoa A anapra a tot ce privește epo*a de 
care se ocupi si care *sn mei poate fi înțeleasă 
in afara tise'”X—Jor Mante de actorul Cleleaa- 
dr«L

M. Fnghcann

’ vIața cărților
Drumul drept

Am citit ne nerăsuflate 
această carte *) si scriu 
imediat despre ea din ne
voia de a mă elibera de 
citeva ginduri si senti
mente dintre care nu lip
sește nici invidia, in sen
sul ei pozitiv : mi-ar fi 
plăcut să fi scris eu în
sumi. cînd aveam toate 
condițiile muncii redac
ționale organizate, cele 
mai bune pagini din ea I 

în cuvintul lor „către 
cititor**. Florea Ceausescu 
și Viorel Sălăgean afir
mă : „Doi publiciști, din 

generații diferite, îsi adună gindurile în pagi
nile acestei cârti, călăuzindu-se. declarat, după 
legea fundamentală a jurnalisticii : să descoperi 
adevărul $1 să al curajul să-l spui**, (subl. ns.j. 
Și primul merit al „Drumului către oameni** 
tocmai acesta este — de a fi o carte despre ade
vărul istoric, despre adevărul politic si cel so
cial, despre un mănunchi de adevăruri „per
sonale** ale eroilor, subsumate, toate, viziunii au
torilor. puternic marcată de conștiința adevăru
lui. înțeles ca o componentă nelipsită a morta
rului ce leagă zidirea întreagă a României so
cialiste ne parcursul a patru decenii de viată 
nouă. Volumul se împarte in trei secțiuni mari 
— „drumul muncii", „drumul dragestei" si „dru
mul omeniei". împărțirea si gradația ascendentă 
a temelor si a materialului faptic si epic fiind 
argumentate, cu tot bunul simt al echilibrului si 
modestiei. încă în primele file, pentru ca. la 
sfîrsitul lecturii, să Ie dai autorilor perfectă 
dreptate : altfel nici nu se Putea scrie mai bine 
această cronică, acoperind aproape iumătate de 
veac din viata eroică a unui ponor, si conden
sată (iată arta gazetăriei !). în 273 de pagini.

Fără să conțină „memorii de război" sau 
„iumale de front", cartea evocă, lapidar și plas
tic, clipele fierbinți din august 1944, conținutul 
istoricei proclamații privind întoarcerea arme
lor. luptele exemplare ale grănicerilor de la 
fruntarii pentru alungarea din tară a cotropito
rilor. contribuția gărzilor muncitorești. nume 
de eroi. Fără să fie o simplă suită de „renor- 
taie". „note de drum" sau „însemnări de călăto
rie". atitea formule compromise, adesea, din 
fuga condeiului !, Drumul către oameni redă 
foarte viu imaginea, climatul și temperatura 
momentelor esențiale din ultimii patruzeci de 
ani : transformarea socialistă a agriculturii, na
ționalizarea principalelor mijloace de producție, 
industrializarea tării, si-n anii din urmă, ca o 
necete De hrisovul contemporaneității, trecerea 
Ia o nouă calitate, superioară, a muncii si a 
vieții in toate domeniile, cum o vedem cu totii 
ln iurul nostru de la al XII-lea Congres. Fără 
că fie. in sfirsit. o «mlegere de „anchete sociale" 
■au povestiri „polițiste", capitolul „drumul

al cunoașterii
omeniei" te ține, cum se spune, cu sufletul Ia 
gură, insinuindu-ti acel regret specific cărților 
bune — „păcat că s-a terminat !“

Demersul publicistic al autorilor depășește, 
in multe pagini, intenția lor „declarată". Piese 
de rezistentă din volum, ca „Piinea albă de 
acasă", „Nopți de iarnă", „Poveste de dragoste 
la umbra pămintului", ca niște fotografii con
traste. în alb-negru, ale satului românesc de 
odinioară, pot sta în bună vecinătate cu mărtu
riile epice ale unor scriitori consacrati. Datorită 
finetei observației psihologice si sociologice, in
tr-un caz de purificare a conștiinței prin asi
milarea totală a sincerității si adevărului, același 
lucru l-aș spune și despre „Floarea de cireș". 
Pe fragmente mai mici, mi-as extinde apre
cierea. practic, asupra întregii cărți.

Florea Ceaușescu și Viorel Sălăgean nu cîntă 
realitățile de dragul cintecului nu fac afir
mații declarativiste. nu se erijează in „cavaleri 
ai dreptății" în cazurile investigate. Dreptatea 
lor, căci există una în accepție superioară, are 
valoare demonstrativă. Totul e demonstrat exact, 
riguros, documentat si chiar științific, de la ve
chimea Sătmarului si a rolului memorandistului 
dr. Vasile Lucaciu pină la prestigiul prezentelor 
tehnice românești in lume sau îngemănarea 
spectaculoasă a vinului de Cotnari cu zoo
tehnia.

Cartea e scrisă simplu și clar și ne mai do
vedește, sugestiv, pe calea limbajului, modul în 
care, pe nesimțite, epoca noastră capătă perma
nentă si durabilitate tocmai prin forța cuvinte
lor noi. asimilate în fondul principal al limbii 
române.

Nu mi se pare exagerat să inchei aceste în
semnări colegiale, sentimentale, cu o compara
ție. Cînd au auzit, prima oară, că muncitori
mea trebuie să devină forța motrice a societății 
în toată țara unii activiști (propagandiști) din 
județele fără industrie au ridicat nedumeriți 
din sprîncene : „Cum să demonstrăm asta aici; 
dacă noi nici n-avem muncitori ?“ Intr-un timp 
record la scara istoriei, partidul le-a răspuns 
concret : s-a industrializat toată tara. în toate 
județele României au apărut muncitori ! („Drum 
către oameni" surprinde foarte frumos și acest 
aspect). Florea Ceausescu si Viorel Sălăgean 
dovedesc (nedeclarat), în drumul lor către oa
meni. faotul că oamenii si drumul nur si simplu 
există : in afirmația asta adevărată si sinceră 
descifrăm invitația indirectă adresată confrați
lor de a nu ocoli acest drum, de a merge pe 
el cu curajul ziaristului.

Prin tinuta aleasă a cărții, apărută într-o ex
celentă condiție grafică. Editura Sport-Turism 
ne oferă un dar de zile mari, pe măsura anului 
aniversar.

Alex. Rudeanu
*) Florea Ceaușescu, Viorel Sălăgean : „Drum 

către oameni", Editura Sport-Turism, 1984.
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litatea In context a epocii. Aceasta se sprijină 
ne manifestări opuse. dar nu Ireconciliabile : 
aflate intr-o dependentă prolifică. Desolidariza
rea fată de universuri imaginare înrîuritoare 
se află intr-o mișcare dialectică evidentă, la 
fel cum spatiile literare noi ișl creează ele in
sele o tradiție.

Un cadru distinct, foarte larg, este cel al așa- 
numitei ipostaze ..pure** a lirismului compusă 
din me«litatle axiologică anticalofillsm. insur
gență intelectualizată, nostalgie măsurată a li
vrescului. reformulare a raportului dintre su
biect si obiect, dintre idee si cuvinL Este o 
poezie fundamental dtadină. dacă dtxiinism 
devine, sinonim cu decupajul esențial — .si e- 
sentializat —.‘birfă la transparenta cuvintului și 
criza de identitate. Formal, acest tip de rert- 
rică a poeziei provine ii. literatura romără «fio 
lirica lui Ioff țJaîtu. Pr>«Ic. descendent:: «i:- 
recti sint foarte putini, ermetismul cultivat de 
autorii contemporani mărturisind o altă virstă 
poetici oricit da actuală ar fi experiența tex- 
tnalizării, riguros evidențiată de Marin Mincu 
(Ion Barbu, eseu despre textualizarea poetică).

Abstractă folosind ideea «a obierf poetic și 
nuantind stări trăite în intelect. lirica stănes- 
ciană alcătuiește, după un prim volum mai pu
țin convingător (Sensul iubirii. 1960), o poetică 
a văzului. Nu văzul ca simt, deci ca materiali
tate. constituie substanța acestei poezii, ci ideea 
de văz. A gîndi cu vederea este o obligație e- 
sențială a aventurii spirituale : pentru că este 
o obligație primordială, ieșită din conceperea 
actului de cunoaștere. înaintea graiului, există 
desigur văzul. înaintea cuvintului. ochiul — în
făptuirile văzului, universu' Dătrunzind ca o 
rază înlăuntru. înaintea cintecului. privirea. 
Sursele si „competiția** in care intră motivul, 
in sensul unei ierarhii, relativă dar funcțională 
— sint de natură orfică. Nichita Stănescu este 
un poet orfic in înțelesul cel mai profund a! 
cuvintului. Un poet al esenței orfice. Cîntetml 
este modul particular de atingere a lum:i. a 
cum văzul rămine posibil'tate afirmată de a da 
naștere experienței de cunoaștere. Inițierea, 
sfintă. O „mică rază** revărsată peste materie si 
totul se va Însufleți — va semnifica. Sintem 
parcă in plin poem orfic. A vedea este in poe
zia lui Ni«diita Stănescu matca de gratie care, 
aidoma razei născătoare a fcxmlui sacru, pre
cede cuvintul. A vedea (ideea «ie văz) cuprinde 
și pe a contopi. îmbinarea cuvintelor este ase
mănătoare in imaginația poetului ..«nocntri:* 
dintre două corpuri tandre și dulcelui rezultat

care face reversibile, la modul utooic. nu 
numai atributele, ri însăși substanța întruchipă
rilor Pămintesti. Lumea este reformulată după 
măsură antropomorfă Această recioroari'.e 
presupune o relativizare uriașă a structuri loc 
logice, relativizare oe ore se întemeiază limba
jul orfic atit «ie original ai poetului.

Cu un cristal se aseamănă majoritatea poe
ziilor lui Nirdiita Stăneacn. D»r. asa cum ima
ginea se desparte de i«ieea care a călăuzit-o. cu 
scopul de a dobindi alt een «ie ort>.'ur.z_.*e. Pri
virea se desorintie «ie «>dti Efec-u* se -.r.roarce 
la cauză Printr-o paradoxală Juotî*. Este, fi
rește. Junta ochiului cu privirea* — <>r-. Jâaca 
inimii cu singe'.! '. Poemuț cu aoess Lapu
•chialai re privirea. conSne ș: za sșnibcl «*- 
f:c : ..-O el. -» 3--re esrâ. ei ac>^fc*Mr: 
loc «ie r:.*ă R șe hrăn^Ke ce pc* 
s'.T-tse care ne
Z. •..■p-î- . ’c:.- ria-u te ri t <a-”*ri-»re ct.i
dru ' si n-am ma v.*:-'. ic s* cu ria
dul să gtndesc*. Si reve-itza .vfcrs: d -ccul e 
«ie dinafară iniâunttu r <xâ » cei riai »- 
dine, dl» trupul meu_* Csv ,-.eie — «ram- ae 
suoun acestei ireoanse c-reen. snek^n.-
tru. „Zeiescul Verb pr-.ve?**-:* «asme Otei. 
Pn veste-1 pere sa »<±*uee Mfcisu S'XnesKx. 
Darcurzind calea sa*t ochiul f- g-rire rrtata- 
liziada-ie. ..Di ni tun'.-J in afa.-«
oarbe. .* „îneers*. efecawș ■ - îri caeca s 
consecința o cixșr.:.' i : ' n-< tră
iește in — Socul ri:: acol-ulu. — te
locul miracolului orfic — in ct ar n. xs- 
tirii Dure d;n care st uarie no<z.; HaaOMaa 
ei nu ma: oo*:e fi: scRviaeâ in eu șu-per!
eu profund, in anaren-â st eses'X »*»ras — -re 
la unitate : 1. A. ori. «ex.ne aeesgar :-:ceftn» 
nice in raoort cu Primele. c*_m ar f. ’riTrd. 
lanul, dai menuL

El însuși un cristal acrul raeric sxnAuseă- 
nescian este tăioa «ie pur.ticator.

Corpusul tematic ai transparentei. 
vizionar ca formă abst-aesă dar ș: c*x 
reverberații in oianssi concret-v-rc-,; al :=at- 
narului ar pune i’â'.-.-ri m- u coo:* —
ram. Puternic concep'.ua::crii. hri-os j.-t C-rictee 
Ha*-u dîMraze. ea », cer a Iu: N -rh _a Stă-se:.- 
cu. distanta dintre tb-eeri;: fi*>r* rroca: k
abstracțiunea cu în.'ă'.:ss e <5e fi'.5s*fie t>*c' -*â 
Gindirea de siae a un;-. : dev -re assr-.ț e-
lementul component fundamer. In-x*?.? re
zultată este a cuprinderi.: pr abrire.-maae a 
m-*eriei care, in acest med. pătr reie in .-'ere 
gintițioare* — figură «ieeptu.-.â a :n: vc?-.;.: 
si a universul*; a poe'.-jjji îi a ps'-e-. iu
birea „devoraroare* es*^ aceea cure, deni

al

Urmare din pag. 1
S’tfan Inga de Sălițte, ităpin de păminturi și 
libertate, pini la Bale, cel ce incd in tecolul 
XIV ttrăbate drumul pini la Constantinopol si 
eu ajutorul patriarhului Antonie întemeiază 
riarea minăttire din Peri, focar de cultură, unde 
te cor traduce primele' texte de lungi dimen- 
siuni ia românește : Ptaltirea tcheiană, Codicele 
VormeUan ți Codicele Hurmuzachi.

Accic pentru mine, imeamad geometria mun
ților 51 :e! joc de itreșini care luminează pri-
rțrea. Aceia, pentru mine, ette latul cu peste 
libn de fcolcri ț| peste o tută de verișori după 

n tată, Mlal tăiat in două de tranțpa- 
rewK Izei ca peste 50 de profesori, verișori ți 
- “-rent, totul cm peste o sie de cate noi ti 10 

de clasă. Arași me |ea. n cele iouă
i--'xn ic w»rf ris MMMnete usele. re^

— woxxriewth dus secoieie XV— 
X'i i ia care te păstrează, ca tntr-o arhivă sen- 
nme-.iali. covoare in ca lori vegetale, icoane pe 
țticlă ia care verdele crud de Maramureș se 
istmnte cm albastrul de Nicula. Acasă stau pe 
Lnia fam,-.;iei mele. Alături de mine stă mama, 
Anula lai lacobu lui Martin, strănepoată a cio
plitorului de biserici și porți de lumină, stau 
' rrcrile v.ele si fratele meu. Vasile al lui Vasile 
hri lorn !ai Maftei. Totdeauna am avut senti- 
me-.i-.l el stdm aidturi de cel puțin patru cinci 
p-:-.erc:i; ți in același grai de cintec atit de 
svrtor-.ipt tn retro lor de suflet

mu întoarcerea acasă este hrana mea de 
inimd ți gind. parvă-i o ciudată plantd care tn- 
'’;-e»:e ris«ai aoaio, in orice moment de ezi
tare. de cumpăna in rosturile mele, mă intore 
acasă fi toate fibrele ghidului meu prind forță

nouă.. „Cind s-o-mpărțit norocu / fost-am dus 
eu la lucru ! dar norocu tot răsare / lingă tată-n 
luminare". Poate ideea trecerii ca o petrecere dt 
mereu prezentă in vocea oamenilor, temeiul fa- 
miliei — casă, fintină, coconi in ogradă și poar- ’ 
ta ospeției, profunda stare morală și responsa
bilă a fiecăruia pentru aproapele său sau poate 
acel nedefinit zvon care plutește in noi cind 
auzim ; „Bate doamne și mai ține / cite-un om 
și cite-un ciine / și cite-un copil ca mine". Aca- 
să-i masa sincerității la care primesc fiii satu
lui. Nu știu sigur dacă Brâncuși a trecut și pe 
Iza in drumul său spre Paris, dar elementele 
zborului, zborul insuși este din lumea de gind a 
Maramureșului. Explicind această lume unor 
studențț. ultdinv ășzar-prieteni- poeți,: mari poeți 
ai lumii contemporana preeum .Keshav Malik 
dm Neta Delhi afirmam — ți continui să susțin 
aceasta —. că fiecare sal din- Maramureș este 
o universitate deicKIsa spre lume, o genială 
catedră a spiritului românesc rostită prin cin- 
tee ți dans, prin culoare, prin linie — toate 
insumindu-se intr-un zbor al spiritului.

Dor de lumină-i umbra lumii in Maramureș, 
înălțarea in piatră și lemn a caselor de acasă 
nu-i altceva decit o nouă etajare a civilizației 
noastre, un semn de apropiere a Zborului și 
nicidecum doar un sat suprapus, peste datele 
lui de vechime. Cind rătăciți pe Valea Izei cău- 
tați-mi prietenii. In sufletul lor veți găsi lu
mina și limpezimea din fintîni chiar dacă „ini
ma mea-i învățată / doar cu apă tulburată / 
eu limpede niciodată".

Numele lor ? Ion, Dumitru, Simion, Grigore, 
Maria, Anuța, Vasile, Petru, Găvrilă, Lupu, 
Ștefan și iarăși și iarăși Ion al lui lonu lui ” 
Ion.

EPISTOLE EXEMPLARE

rememorări File de jurnal (vid
L

nchiu] meu. luptător si mărșăluitor oe 
drumuri nesfirșite. povestește : „M?r- 
țeam in marș, oe soare sau pe ploaie, 
uneori de dimineața pină seara. Ve

cinul meu din dreapta, un maramuresan zdra
văn, se obișnuise să „doarmă mergind**. E ade
vărat că se mai sprijinea de umărul meu. In
tr-o dimineață sintem prinși sub un tir de arti
lerie. O schijă îl nimerește și-i retează pur •: 
simplu capul. N-am să uit n ciodată cum trupul 
acela ciopirțit și insingerat a continuat să facă 
pași, de data aceasta in „somnul morții*.

2.
Nebunul satului, Cristofor. cel imbrăcat ca 

o sperietoare de ciori, culegind de prin livezi 
numai fructele căzute și putrede privind furiș 
și vinovat în jur cu blinde e. Un mic animal cu 
suflet curat de copil. N-a făcut rău nici unei 
muște...

In toamna lui *44, in timp ce se retrăgeau ar
matele hortiste, le-a ieșit in intimpinare. la 
marginea satului avind intr-un coș de papură

mște pere tomnatice. Le-a iă-r_t 5*cc- ie oe- 
parie cu comarx i-ut txxfuros 
plin de rere

O rafala scurtă »: tr:re:l puțin >-a prttșzșc: 
secerat ri * dru.-.

Oamenu l-au .ngrjoa: creștănease r. i-s: tree 
o cruce la marg-oe® șsn.uiu: «:-*_■ « ri.iri.at
neindeminaefci x*. s6n®»r nume CRISTOFOR...

4
Mama animt lunar cămis.le Uzat» 

acasă, cămășrie d*n t ore te case ml aș:<a- .ă 
călcate si ap-rii e »±'-a oe îmbrăcat.

S. eu mâ râd- esc să le fiolârese rărî-nnuț 
scurtului pooas c.; rimin in cisuța ie la mar
ginea oraș-iuL

5.
Președintele biocuiu: iest cu oamenii Ia mun

că voluntară exciamâ cu năduf :
— Iar n-a veatt srorebe»! !
întreb mirat c ne-i— scarabeul 7
— Păi. ă:a de Ia scara „B*_

6.
în urmă eu citrva ar.':, la Sinaia, se lipise de

m -e o as<±unod:® de dine «fintos și flendcros. 
cmc oar curajos care mă însoțea in flecare seară 
pma la vila aflată in marginea pădurii.

Intr-o noapte ajunși aproape de vilă, dințosul 
a dat semne de nervozitate.

Lătra furiOu spre adincul șiduri.i. repezin- 
du-«e d:n and in «nnd gata de atac. In intune- 
ncul lăptos, printre brazi, am zărit silueta ma
sivă a unui urs ce stătea nemișcat.

Am încremenit și m-am furișat spre intrarea 
vilei mcercind să-l ademenesc ți pe dintosul 
care lătra cu fiirie.

N-am izbutit. Multă vreme au auzit lătrăturile 
lui tot ma: îndepărtate, apoi sebelăituri. apoi 
nimic.

Dințosul n-a mai apărut maod»tă_
7.

Mesteacănul subțire și singuratic, in lunca 
pustie tremurind Înfrigurat ea o mireasă aban
donată.

8.
Vulpea rănită, fugind in zig-zag. ademenind 

vinătoruL chemindu-1 cit mai denarte de vizuina 
unde o așteaptă doi cățelandri buimaci ți sche
letici—

Mircea Micu

BREVIAR
■ EXEGEZĂ $1 CONTRIBUȚIE DOCUMENTARA. 

D n numărul pe luna mai al revistei „Viața româ
nească" reținem prezența a două contribuții de isto
rie llterar-cuturaJă avind un ind scutab 1 interes. 
Mai întl , ne refer m la■ comentariul Iul II e Guțm 
pj marg’nea volumului, al doilea d n serii Octavian 
Go- -. In corespondență, în°r jit de M hai Bordeianu 
51 Ștefan Lemny. Pe lingă Întemeiatele aprecieri 
p^z.tivt refer to .re la valoarea volumulu , Uie 
Gîițan întreprinde și u foarte ut’lă invest gație strict 
dP':v iritară în urm. căre n. dentîfică o sere în
treagă de erori de ordin informativ, nu puține d!n 
tre ele in măsură a perpetua inexactități greu de 
admis cu pr virj 1?. biografa literară a marelui 
poet. In discuție se află mai ales „dosirul- pole- 
m'cm O. Oigi - Dulu ZamHrescu, de mare răsu
nat în epocă, mas v reflectată in revista „Tribuna* 
și in z arul arădean „Țara noastră". Cealaltă con
tribuția b’bllograf că demnă di semnalat în același 
numi.r al „Vieții românești" se referă la o su tă de 
texte ined te selectate din corespondența Iui 
Fr. I. Ra ner. In atenta prezentare a Iul Gheorgblță 
Geană, interesantele scrisori îl au ca autori pe 
Adr an Mân u și Al. Tz'gara-Samuroaș.

■ „ȚINUTUL S1NZIENELOR". Sub acest titlu de 
n îneîntătnare rezonanță m'tie-poetică. poetul 
Gheorghe Andrei publică la Editura Albatros o con
centrată $i agreab’lă carta de reportaje literare. 
Atributul de „reportaje literare" al cărții are, de

faot o dublă jjst.ncare : aleass tmut* stîltst’câ a 
textelor (adesei. aew.e® c--ipnr.d poeme
în proză) șj îceaiica •.emanco-problem ăl.că. Sub 
cil de al doilea xspîct. cartea lui Gbeorzbe Andrei 
se constituie intr-un emoționant periplu reporteri
cesc consacrat oamenii or $1 locurilor de pe me
leagurile truzo ene care se așează cu strălucire pe 
harta valorilor perene ale culturii și artei națio
nale. De remarcat și capitolul final al cărui (Ros
tiri orfice) Ln care autorul notaază cu lucidă emo
ție întlln’r'Ie *a> cu numeroși slujitori ai condeiu
lui din zilele noastre.

■ .XUCREHU PATRASCANV — SOCIOLOG AL 
CULiURll", se mt tuleazâ stud ul pub! cat in ser Lai 
di Tudor Câtneanu în revista ..Trans 1 van ia". 
Foiletonul al doilea din serial (Transilvania. nr. 
5 a.c.) cjnatitule o deoseb t de apl cată interpretare 
a problematic, luate Ln d scuție, ln atenție afiin- 
du-S3 op niile lui Lucrsțlu Pătrășeanu cu pr v re la 
m st cismul trăT st al lui Nae Iunescu și NîcnUor 
Cra n c, p? de o parte, și la operi m t c-f lozoficâ a 
lui Lucian Blagi, pe de altă parte. B ne orientat în 
materie, (nc’.us v la nivel strict d'xîumentar, vădind 
o remarcib lâ putere de ob'ect.vara cr't’.câ. Tudur 
Cătmeanu propune un stud u demn de cel mai 
mars :nteres, dată fiind acu t^tea stringentă a pro
blematicei supuse interpretării.

B „MOȘTENIRE PENTRU VIITOR-, emisiunea 
T.v. de istorie literară î$i probează de fecare dată 
ținuta r guros profes;onală și. pr n aceasta, efi
ciența instruct v-educativă. Faptul este confirmat 
și de ultima ediție a emisiunii, cînd au fost evo

cate personalitățile s doi poeți de la începutul se
colului nostru : Claudiu Milian și .HorLa Furtună. 
Redactorul emisiunij, Liviu Grăsoiu, calm și stăpin 
pa materie, a dialogat cu Al. Piru și Dumitru 
Mfcu. ilustrind spusele celor doi reputați istorici 
l’terari prin scurte și semnlfcative recitaluri lirica 
beneficiind de prezența actorilor Silvia Popovicl 
și Silviu Stănculescu.

fl ESEU DESPRE DRAMATURGIA LUI LUCIAN 
BLAGA. La o a doua sa prezență editorială, tînărul 
istoric literar Dan C. Mlhăilescu abordează opera 
dramatică a lui Lucian Blaga. Parspect va anai- 
tică adoptată de noul interpret se bizuie pe recep
tarea domen ului de creație in cauză prin el 
Însuși, adică din unghiul structurilor artistlco-pro- 
blematlce intrinseci. Ceea ce, evident, presupune 
respingerea ideii de dependență a dramaturgiei 
blag ene fie față de opera Pr că fie de cea filo
sofică a marelui scriitor. Pract'c, demonstrația 
temerarului dar și avizatului analist are în aten- 
ți? „Un tatea trid mensională" a opere blag ene, 
materializată „ln seriile de structuri dramatice și 
naturi conflictuaJe ; în seriile de structurt terrwe- 
ramentale (arhetipuri caracterologice care își ca
pătă multiple valorizări etice și artistice în cadrul 
aceleiași arii psihologice) șl serii de structuri, 
spectaculare". Este vorba, cum se vede, de o 
tentativă critică realmente incitantă, cu șanse de 
a se constitui Intr-o contribuție de istorie literară 
remarcabilă.

Cronicar
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corespondenței, Liviu Călin nu ezită să furnizeze 
argumente in plus, cinu documentele il ajută, 
reactivind ardcole sau pasaje ce articole pu- 
bSeate mai tirziu «leot anii scrisorilor dar care 
lărgesc tn mod fericit perspectiva evenimen
telor.

In fond, solidaritatea literară, marea prie
tenie care i-a unit pe AL Rosetti și G. Căli- 
nescu nu se poate desprinde de militantismul 
politic al celor doi scriitori, intr-atit existența 
I'terară era in anii aceia o problemă de viață 
și moarte, creația redamind tot mai mult o 
strategie de luptă pe baricade, după cum tot 
luptă era și viața materială, „piinea" scriitorilor 
de atuncL Nid una din tentele corespondenței 
nu poate fi desprinsă ce contextul social. Abso
lut toate gesturile de prietenie pe care cei doi 
mari oameni de cultură români și le-au dăruit 
reciproc au rădădnt- istorice. Demersurile 
sistematice pe care Al. Rosetti le-a făcut pe 
lingă mai marii timpului pentru a-i convinge că 
Istoria Literaturii trebuie să apară, interven
țiile sale energice pentru ca lui G. Călinescu să 
i se atribuie o catedră universitară și, de cea
laltă parte, protestul ferm, public, al lui G. Că- 
Lnescu cind cs urmare a tipăririi Istoriei Lite
raturii, AL Rosetti a fost dat afară din postul 
său de dtredor al Fundațiilor sint tot atitea 
etape ale unui program patriotic comun, o ve
ritabilă „platformă de luptă" pe care doi oa
meni de cultură români au fost constrinși să o 
elaboreze pentru a-și duce la capăt menirea, 
îngemănată in acele momente istorioe grave, cu 
a tării in care trăiau. Disimulat, in condiții de 
existență istorică normală, patriotismul devine 
percutant ți vizibil, „o armă" doar atunci cînd 
accidentul istoric amenință valorile umane și 
culturale, determin ind pierderi mari de spiri
tualitate și periculoase falsificări de compor
tament social. Este și cazul Corespondenței din
tre Al. Rosetti și G. Călinescu ,a cărei crono
logie nu se poate desprinde de evenimentele 
timpului, determinind reacții „eroice" prin cu
rajul opiniei dar și profund Gramatice prin 
adevărul lor omenesc.

Senin pină in iarna lui 1939, străbătut doar 
de jooirile «ie artificii pe care Al. Rosetti și 
G. Călinescu nu oboseau să le practice, dizertînd 
cu șăgalnică ironie și maliție pe probleme de gust 
literar [Al. Rosetti adera circumspect, la proza 
lui Călinescu, nu din obtuzitate ci dorind să sal
veze identitatea Criticului („ce-o fi aia ?“ se 
mira G.C.)] — carul corespondenței se întunecă 
brusc in primei luni ale primăverii, determinind 
un climat încordat, de ingritorare care va dis
pare abia tirziu, in rarele epistole de după 1946. 
Telegrafice la început, subliniate de două, trei 
semne de exclamație, știrile privind agravarea 
situației României in primăvara anului 1939 
devin foarte repede accidente „biografice", crize 
cu regim profesional : aflată abia in șpalt, Isto
ria Literaturii este supusă unei violente cam
panii de către presa «ie dreapta (Porunca Vre

mii, Chemarea Vremii, Evenimentul zilei) iar 
autorul ei moral. Al. Rosetti este amenințat cu 
ind°*ărt»rea ■'•ti* de la conducerea Editurii Fun
dațiilor cit și din învățămintul superior. „Co
misia" a decis că nu sint „demn" de a mai preda 
cursuri** declară «ni amărăciune ironică Al. Ro
setti. „Nu-mi vine să cred eă totul va depăși 
simpla revelare de bestiale dușmănii și că acolo 
unde se decide se va da curs" replică, optimist 
G. Călinescu - „o primenire de soiul acesta a 
Universității e curată anarhie și surpă temelia 
oricărei activități științifice „Nu s-a făcut 
așa ceva in nici o (ară... Eu păstrez încă spe
ranța că lucrurile vor rămîne la demon
strații...". Dar speranțele aveau să se stingă 
curind. In ciuda unor scurte momente de reechi
librare a situației țării, notate cu mare entu
ziasm de Rosetti „Ura ! Prin ce miracol scă- 
parăm de ei" (se referă la reprimarea rebe
liunii legionare) căci marea mea teamă era 
aceasta : că nu vom scăpa de ei Ia plecarea 
nem(ilor !“ „Deci, inainte ! Aștept corecturile !“, 
evenimentele ce vor dobindi o cadență drama
tică, soldată cu eliminarea prea entuziastului 
director antifascist de la Editura Fundațiilor. 
Scrisoarea de indignare pe care o semnează în 
acest context G. Călinescu este absolut memo
rabilă, așezîndu-1 pe marele scriitor într-o pos
tură âe apărător al cauzei culturii naționale, a 
cărei semnificație nu și-a pierdut prin timp 
actualitatea și nici resorturile dramatice. O ci
tăm în finalul acestei unilaterale lecturi a Co
respondenței dintre Al. Rosetti și G. Călinescu, 
tribut plătit satisfacției uriașe de a găsi în 
viața înaintașilor noștri modele „istorice" pentru 
forța literaturii de a birui negurile istoriei :

„Iubite domnule Rosetti,
Cu o vie consternare am citit azi în Universul 

numirea lui Caracostea. Sentimentul meu de 
adevăr și de valoare a suferit o mare atingere. 
Sunt mihnit. Canalii neostenite, care atunci cînd 
piere (ara nu se gindesc decit la posturi ! Ura 
oamenilor obscuri și infipți in secol pentru va
lorile durabile !„. iubite domnule Rosetti, cre- 
de-mă că nu-(i scriu decit impins de cea mai 
dezinteresată afecțiune. O fundație fără D-ta 
este zero și nici nu voi mai avea de a face cu 
ea... Nu fi întristat. Pufină suferință e utilă 
pentru a face întoarcerea dreptății mai justifi
cată. Cind presa va fi liberă și peste tot unde 
îmi este permis voi spune despre dumneata tot 
binele pe care îl gindesc : om incomparabil, 
editor mare, un noroc pentru epoca noastră. 
Alții vor fi acomodați, vei vedea că eu nu ! Vei 
avea oricind in mine un prieten capabil să ri
dice cuvintul pentru dumneata, oricare ar fi 
consecințele. Deocamdată te rog să nu te lași 
pradă unei excesive mizantropii și să ai în- 
eredere.“.„

Cu cită ardoare recomanda G. Călinescu ami
cului său lovit de soarta nedreaptă, încrederea 
de care el însuși avea să aibă atîta nevoie pen
tru ca Istoria literaturii române să fie scrisă 
intr-un absolut clar de cuget, în acel clar de 
cuget care condiționează si astăzi destinul tu
turor generațiilor de scriitori.t
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Generația luptei cu inerția
@ ©•

Originalitatea 
ireductibilă
X ntre marii ctitori ai unei limbi sînt des- 
Icoperitori, exploratori și inventatori. 

Nichita Stănescu este un inventator. 
Experimentin'! asupra lui insuși și a 

cuvintelor, el a inventat un teritoriu spiritual 
unic și, totodată, organul cu care poate fi per
ceput. Inventatorul autentic e, intr-o cultură, 
un tip artistic la fel de rar ca intemeietorul. 
El creează un cu totul alt spațiu sentimentelor 
și stării de spirit decit cel îndeobște cunoscut 
sau numai întrezărit pină acum, spațiu al aven
turii poetice unde limba se naște din nou, re- 
creindu-și, la rindu-i, vorbitorii.

La distanța de un veac de literatură, prin 
rolul novator al structurilor limbajului poetic, 
importanța apariției in poezia română modernă 
a lui Nichita Stănescu e comparabilă cu cea 
a lui Mihai Eminescu pentru poezia noastră 
clasică. „Clasic" numește aici nu o tipologie, 
ambii de altfel se considerau romantici, ci ma
rea tradiție a liricii noastre, în chip desăvîrșit 
întemeiată de Eminescu in secolul trecut. Uni
versală și atemporală, deci ocicind „modernă", 
poezia eminesciană este culmea națională a 
unui stil liric cristalizat de-a lungul veacurilor 
in creuzetul european. Aici guvernează majo
ritar funcția tradițională a limbajului poetic : 
in cele mai abisale imagini ale viziunii lirice, 
cititorul recunoaște ceva dintr-o rostire fami
liară lui. Cuvintul întemeietorului vrăjește, e 
ocrotitor și încantatoriu. Oricit de tragică ar fi 
suferința poetului, el il asigură pe cititorul său 
de posibilitatea chiar îndepărtată, a regăsirii 
certitudinilor existențiale. Din plasma limbii 
naționale și din stratul fonetic al poeziei popu
lare cărora Ie-a inoculat viziunea sa cosmogo
nică, a turnat Eminescu structura sistemului 
poetic clasic românesc. Legile acestui univers 
el le-a numit și tot el i-a dat farmecul sfint 
al cerului nocturn.

Dulcele stil clasic nu-i este străin lui Nichita 
Stănescu. Dimpotrivă, cunoscîndu-1 profunzi
mile, poetul il stăpînește pînă la virtuozitate, 
întorcindu-sa mereu la el ca la o certitudine 
odihnitoare după insuportabila tensiune la care 
se expune in necunoscutul teritoriu al limbii pe 
care-1 prospectează. Emisferei de o limpede 
frumusețe a poeziei stănesciene, unde acțio
nează funcția tradițională a limbajului, îi dato
rează lirica noastră transparența aurorală a 
cerului său diurn. In primele sale volume, lu
mina proaspătă și matinală a astrului tutelar 
apolinic diafanizează realul dăruindu-i o pate
tică și fără de prihană aură adolescentină. Cim- 
puri poetice antigravitaționale fac ca ființele 
să plutească într-o aeriană cimpie, cuprinse, ca 
în visele lui Fra Angelico, de o suavă beati
tudine. O fericire inocentă dematerializează lu
crurile, abstractizîndu-le. Scăpată din opacita
tea materiei limba iși arată structurile eterice. 
Pină la el auzite, pipăite, gustate, mirosite, cu
vintele sînt deodată văzute.

Vederea cuvintelor e însă primejdioasă, ca a 
elfilor. Plăsmuirile lor fixe și străvezii in lu
mina limbajului clasic, îl atrag pe temerar spre 
zonele necercetate încă ale celeilalte emisfere 
poetice, unde pindesc energiile obscure, dioni
siace, ale Logosului. Cel ce ajunge acolo va 
avea înainte forțele latente ale limbii, mai pu
ternice chiar decit cele ale ideilor : ca un nou 
Iacob va trebui să lupte cu îngerul cuvintelor 
ți miza va fi însăși finitudinea ființei sale, 
actul poetic existențial trăit relevîndu-1 pe acel 
a fl (sum) pe care filozofia nu-1 mai poate 
cuprinde în logica rațiunii sale (cogito).

întreaga operă stănesbiană disimulează un sin
gur cuvînt : sînt. Cu Nichita Stănescu în acest 
teritoriu inventat de el pe emisfera nevăzută 
■ Logosului, se desfășoară o experiență poetică 
unică, nu o dată tragică prin tensiunea insu
portabilă, devastatoare, unde este înfruntat 
inexprimabilului unui paradox ce încearcă să 
facă din oroarea vidului ascuns in spatele cu
vintelor o afirmație a ființei prin și in „necuvinte" 
— limba poeziei. Existența devenind o pro
blemă de limbaj esențial, invenția sub cele mai 
neașteptate forme a unui ,scenariu mitic" ur
mărind descifrarea enigmei existențiale (sînt 
într-o lume care este), mereu reluat intr-o ne- 
sfirșită și obsedantă trudă a expresiei la pro
porții epopeice, este mișcarea fundamentală a 
acestei poezii. Instaurind o coerență interioară 
a operei pe cît de profundă pe atit de riscantă. 
Cosmogonia uriașă din cartea creației geniului 
romantic e urmată de noua epopee a pătimirii 
ființei abstracte a eului modern. Toată creația 
stănesciană este un singur și unic poem al ex
pediției ontice a eului (adevăratul erou al 
acestei insolite „epopei lirice" fără precedent 
în literatura contemporană) în căutarea certi
tudinii lui a fi.

Structura liricii modeme, definită ca un „ro
mantism deromantizat", a descris-o Hugo Frie
drich in 1956. Modelul ei ideal era dedus din 
invariantele obținute prin suprapunerea siste
melor lirice și a poeticilor celor trei întemeie
tori din secolul al XIX-lea, Baudelaire, Rim
baud, Mallarme și a celor mai proeminente per
sonalități ale poeziei noi din prima jumătate 
a secolului XX : Rilke, Trakl Benn, Krolow, 
Apollinaire, Valery, Breton, Eluard, Saint-John 
Perse, Prevert, Yeats, Eliot, Pound, Salinas, 
Jimenez, Lorca, Guillen, Aleixandre, Marinetti 
Montale, Alberti, Quasimodo, Ungaretti. La data 
apariției cărții, însă, lirica din spațiul european 
analizat de el își consumase deja posibilitățile 
creatoare ale noii aventuri poetice și, epuizată 
parcă de încadrarea supraomenească in care se 
condamnase cu noblețe să viețuiască, rătăcea 
într-o sterilă cazuistică a propriului limbaj sau 
se întorcea, fără rezultate notabile, in banali
tatea ocrotitoare a poeticii tradiționale și a 
concretului cotidian.

In 1B57 apărea prima versiune a Florilor rău
lui. Nichita Stănescu debuta după exact 
un veac, in 1957, nu fără o tentă baudelairiană 
in poemul Ardea spitalul cu bolnavi cu tot, 
pentru ca în 1965 să publice volumul Dreptul 
la timp, loc al unei experiențe majore a mo
dernității. Generația solară căreia îi aparține 
Nichita Stănescu a apărut intr-o epocă însetată 
de adevărurile artei. Tensiunea formației inte
lectuale și bătălia împotriva obtuzității falsei 
literaturi au fost principalul liant care a unit 
personalități tinere atit de diferite și care a 
dat o forță de șoc extraordinară creației scriito
rilor care intrau în arena literară prin 1960. Po
larizată de două mari spirite poetice — Nicolae 
Labiș, „spiritul adîncurilor" zidit simbolic la 
temelia ei in magma fierbinte a trăirii cuvin
telor, și Nichita Stănescu, „spiritul inalturilor" 
care a ridicat-o in sferele eterice ale limbii ne- 
cuvintelor intr-o parabolă a paradoxului gin- 
dirii — această generație a timpurilor noastre 
a impus o pleiadă de poeți de o excepțională 
valoare care și-au asumat moștenirea generației 
interbelice, au creat un nou mit al scriitorului 
și literaturii ca fenomene existențiale majore 
și au întemeiat al treilea moment clasic al lite
raturii române.

Pentru cine privește fără prejudecăți și com
plexe provinciale „harta sinoptică" a poeziei 
universale, e evidentă deplasarea centrului vi
tal al meridianului liric modern din ultimele 
decenii spre sud-estul european, dominat de sta
tura monumentală a operei stănesciene. Ca și 
Eminescu în cadrul romantismului continental, 
poate mal tranșant chiar, Nichita Stănescu nu 
seamănă cu nimeni. Este propriul său reper. 
Ordinea sa poetică reflectă mitologia unică a 
unei extraordinare aventuri interioare. Aparți- 
nind principial structurii moderne a liricii, ca 
rețea abstractă a unor constante spirituale con
temporane, Nichita Stănescu impune prin ori
ginalitatea ireductibilă a expresiei viziunii sale 
un sistem poetic personal. Similitudinea cu 
destinul eminescian se impune din nou. Nu ne 
rămine decit să nădăjduim într-o conjunctură 
mai fericită pătrunderii poeziei române in cir
cuitul valoric mondial, loc pe care l-ar merita 
cu prisosință.

Alexandru Condeescu

O viațănumai
Al spuneam, noi. prietenii. „Bâtrî- 
1nul“ — „Bâtrinul Nichita". Șl 

numele 1 se potrivea. In ultimii 
ani ai vieții lui. Nichita căpătase 

Intr-adevăr un fel de seninătate, de înțe
lepciune, de înțelegere a tot $1 a toate. 
Vroia să mai facă încă ceva pentru lite
ratura română. Cel a cărui viață a fost 
dedicată absolut numai poeziei, fără nici 
o abatere, vroia să mai facă încă ceva pen
tru literatura română. Făcuse insă destul. 
Numele lui este legat indestructibil de 
marea poezie românească Cu cît vor trece 
anii, cu atit mai temeinic *e va Instăplni. 
In largile ei hotare, opera nichitastânes- 
dană.

Am atit de multe amintiri despre Ni
chita Incit mi-a fost imposibil sâ scriu 
ceva pină astăzi. Leg aceste biete două, 
trei cuvinte, pentru a nu plinge. lată-1, tn 
după amiaza de vară, privind prin fragi
litatea argintie ți doinindâ a plopilor, la 
zarea acoperișurilor, cu ochii aceia al Iul 
înmărmuritor de albaștri. De parcă marna 
și-ar fi privit dlntr-odată toate corăbiile 
st>c!indu-$i catargele. Și iatâ-l țintuit la 
pat, cu picioarele umflate cit picioarele ți 
butucii de chinuit picioarele laolaltă, fără 
să dea vreun aemn de cazna la care era 
supus cu o atit de triată nedreptate. Zlm- 
bea, privtndu-șl propriul corp, cu acea ui
mire atit de caracteristică lui. Șl lată-1. cu 
ani in urmă, la Urgență, arătlndu-mi

lo ceremonia acordării „Cununii de our" a Festivalului internațional de poerie de la Strugo

dedicatăpoeziei
„drumul morților" : etajul trei, liftul, co
ridoarele vag întortocheate, gangul întu
necos duclnd către morgă. Mă ținea abia 
atingindu-mă de braț și-ml vorbea foarte 
rar și pe șoptite. Da. m-a inițiat in „dru
mul morților”. Drumul pe care l-au făcut, 
pentru a nu se mai întoarce niciodată, ta
tăl meu și. la puțin timp, maică-mea. Dru
mul pe care l-a făcut Nichita insuși. După 
aceea, m-a condus cu un taxiu pină acasă 
fără să mai rostească un singur cuvînt. 
Îmi spusese totul. Taina cea mare.

In ultimele clipe ale vieții lui, se spune, 
tn locul medicamentelor. Nichita ar ti ce
rut medicilor puțină tinerețe. Cine. Bătrl- 
ne, nu țt-ar fi dat din nenorocita asta de 
viață a noastră o bucată î Să mai fl trăit 
Încă o dată pe cit al trăit. Din nefericire, 
lucrul ncestA este Imposibil. Eternitate, da. 
Iți putem dărui cită vrei, ne vom strădui, 
încă de pe acum, să-ți croim o eternitate 
pe măsura talentului tău. viață, insă. nu. 
nu-ți mai putem dărui. Măcar de-am trăi-o 
cum trebuie pe a noastră. Măcar de ne-am 
acrie și noi opera, atita cită este, cu dem
nitatea și abnegația ta. Să Înțeleg oare că 
asta vroiai să ne mal spui, să mai taci 
pentru literatura română. Intr-o ultimă șl 
detașată stâpinire dc sine ?! Să ne înveți 
cum se scrie, trăind ? I

Grigore Hagiu

O călărire în zori
lui Eminescu tinăr

Tăcerea se izbește de trunchiuri, se-ncrucișe, 
se face depărtare, se face nisip.
Mi-am intors către soare unicul chip, 
umerii mei smulg din goană frunzișe. 
Cîmpul tâindu-l, pe două potcoave 
calul meu saltă din lut, fumegind. 
Ave, mă-ntorc către tine, eu. Ave ! 
Soarele a izbucnit peste lume strigind.

Tobe de piatră bat, soarele crește, 
tăria cu acvile din fața lui 
se prăbușesc in trepte de aer, sticlește. 
Tăcerea se face vint albăstrui, 
pintenul umbrei mi-l crește 
în coastele cimpului.

Soarele rupe orizontul in două. 
Tăria iși năruie sfirșitele-i carcere. 
Sulițe-albastre, fără întoarcere, 
privirile mi le-azvirl, pe-amindouă, 
să-l intimpine fericite și grave. 
Calul meu saltă pe două potcoave. 
Ave, maree-a luminilor, ave I

Soarele saltă din lucruri, strigind 
clatină muchiile surde și grave. 
Sufletul meu il intimpinâ, ave I 
Calul meu saltă pe două potcoave. 
Coama mea blondă arde in vint.

Autoportret
Eu nu sint altceva decit 
o pată de singe 
care vorbește.

Din nici o toamnă
Cind pleacă toamna păsările migratoare 
cu trupul aripat napoia giturilor lungi cu chip 

și plisc 
de parcă cerul tot mi se despoaie 
tăiat de obeliscuri 
obelisc de după obelisc de după obelisc 
și-mi pare rău de mine insumi că mă lasă 
aceste păsări unghiulare 
și iar mă simt făr1 de mireasă 
pustiu sub ceru-n instelare 
Aș prinde de-aș putea vreuna 
să ii innod tot gitul cu un nod 
să zboare innodată 
cu ochii mei cei triști core-o mai vad 
ultima dată
Să zboare ea cu gindul meu rămas 
și înrădăcinat de-a pururi 
cum dă ogiva încă glas 
cetăților in mururi 
cum dă ogiva încă glas 
cetăților in mururi.

Hieroglifă
Din pricina dragostei mele de ninsoare 
n-am putut iubi zăpada 
din pricina dragostei mele de zăpadă 
n-am putut iubi piatra 
din pricina dragostei mele de piatră 
n-am putut iubi apa 
din pricina drogostei mele de ape 
n-am putut iubi focul 
din pricina drogostei mele de flăcări 
n-am putut iubi pămintul 
din pricina drogostei mele de pâmint 
n-am putut iubi morții 
din pricina dragostei morților mei 
nu te pot iubi ninsoare, 
deși te rog să mă ningi 
hai, ninge-mâ, ninge-mâ I

Confesiune
In timpul vieții mele 
am văzut cu ochii mei un rege 
apoi am mai văzut cu ochii mei 
n-o să vă spun niciodată ce 
dor mă jur pe cuvînt că am văzut, 
apoi, m timpul vieții mele 
l-am văzut pe Făt frumos 
ape am văzut incâ ceva 
dar nu vă spun ce am văzut 
dar credeți-mă pentru că mă jur 
pe cuvintul meu.
Apoi, in timpul vieții mele 
mi-am inchis brusc pleoapele 
tăind gitul lumii 
cum călăul gitul reginei.

Obelisc
In cele din urmă am făcut rost ți de var 
alb numai noi știm cum, 
dat pină la urmă om făcut rost și de calciu 
am pus gălbenușul stelei galbene 
in albușul rozelor albe străvezii 
nu prea încăpeau inlăuntru, 
ce-i drept nu prea încăpeau inlăuntru, 
așa că sfera perfectă se schimbase-n ou 
și uite-ața ou după ou după ou după ou 
coloane infinite de ouă 
să sprijine aripile păsării in zbor 
dar mai ales să dea aparențe părerii 

că zboară 
și sus pe piscul muntelui am mai făcut un ou 
am mai înghesuit incâ o dată steaua galbenă 
in albușul rozelor translucide 
numoi și numai și numai și numai 
să ne spunem nouă înșine cu mirare 
cu un dor nespus de o ne mira 
cu o dorință tristă, tragică, aprigă de a ne 

mai mira 
de a ne mai mira zicind ți noi : 
Uite, vulturoaica ouă 
și din oul vulturoaicei 
de pe sub penele calde ale vulturoaicei 
se va naște vulture 1

Act public
Numai cuvintul din mine 
nu are poftă de mincare 
numai el nu mănincă natura. 
Pradă stă aceasta și gătită ca o mireasă 
jertfă nejertfită inverzindu-se 
cuvintele tinjesc in creierul meu : 
hai să ingrozim natura, imi spun I 
Haide să ingrozim natura I 
Destul am ingropat-o pe ea in noi I 
Hai s-o lăsăm acum pe ea 
să ne îngroape in ea.
Haide să ingrozim natura I 
Numai cuvintul din noi 
nu are poftă de mincare 
numai el nu mănincă natura 
numai el îngrozește natura 
și-atit I 
Haide să-ngrozim natura I

La Istria
Șarpe, am zis, dar nu știu ce am zis 
ce ușor e să scrii versuri carnale I 
Al dracului de șarpe insă 
se nădușea la soare și văzindu-mă 
tocmai acolo, pe trepte lo Istria 
a scos o limbă subțire ca un fir de mărar 
și m-a sisiit amenințător.
Am dat cu călciiul sting in piatră
și l-om speriat pe șarpe. 
Jumătate drept ca o stinghie 
cu capul turtit, cu ochiul fix uitindu-se la mine 
și jumătate ondulă, ondulă, ondulă, ondulă, 
s-a împins pină in gaura lui 
unde s-a scufundat simultan cu el insuși. 
Ah, mi-am zis, la Istria am văzut atițio șerpi 
Vasile Părvane, am strigat 
la Istria ta in fine 
m-a văzut și un șarpe pe mine I

Nucleu
E suficient să se intilnească timp cu timp 
o secundă cu altă secundă să se întretaie 
că deodată și brusc se naște 
aripa, pliscul ți oul
E suficient să treacă o secundă
ți alto să răminâ 
că deodată piatra, brusc devine cimitir 
Și totuși, in cunoștință de cauză vă zic 
e suficientă o singură mirare 
ca să se intilnească timpul cu timp 
și secunda să se întretaie cu secunda. 

Autoportret
Ca o frunză de platan smulsă de vint 
pleoapă câzind peste cuvint 
strivind ochiul și curgindu-i 
odată cu gindul.
Ca un vultur zburind pe spate cu 

ghearele-n sus
ca un vultur zburind pe spate cu 

ghearele-n sus 
cel care are pâmint - cerul 
și lacrime, stelele.
Ca un crivăț ce-și rotește torsul 
ce-ți alungă din nară mirosul 
intoemoi ca un delfin azviriit pe țărmuri 
cum lăuntrul din daltă in măimuri 
astfel stau și nu merg 
fumeg ți ard ți fumeg.

Cîntec
Se urițise trupul gindit 
cuvintele erau spuse intr-o limbă 

străveche ți barbară.
A trăi, devenise am trăit, — 
începuse ceva din sinea mea sâ moară.
O pată de umbră m-a traversat; 
era numai de la un vultur in zbor 
ce-ntrerupea minunat 
locul in care m-am născut, 
de cel in care o să mor.
Cine te-a pi ins cu ochiul lui pe tine soare, 
lacrimă arzătoare I

Ca o piatră
Mirosul teilor ca o piatră 
Umbra teiului ca o piatră 
Mirosul păsărilor ca o piatră 
Aerul ți crivățul păsărilor ca o piatră 
Patul ți tavanul meu ca o piatră 
Fereastra ți rana mea ca o piatră 
Fereastra ți rana mea ca o piatră 
Dragostea mea de femeie ca o piatră 
Dragostea mea de continente ca o piatră 
Rotirea pom in tu lui ca o piatră 
Rotirea secundei ca o piatră
Mirosul animalului hăituit ca o piatră 
Mirosul femeii mele ca o piatră 
Raza cerului ca o piatră 
Cornul cerbului ca o piatră 
Zăpada vieții mele ca o piatră 
Dragostea inimii mele ca o piatră 
Coiful luminii ca o piatră 
Pe ochiul meu de piatră 
Piatra co o piatră.

Nod 6
Mi-aduc aminte, căzusem de pe cal, 
ți stăm in iarbă înroșit 
ca o făptură de oval 
ți de furnici călătorit
Durerea mea era un principat, 
o țară putredă, nevorbttoare, 
fostul meu ochi era palat 
inima mea, un negru soare. 
Mi-aduc aminte, căzusem de pe cal 
cind tu ai zis de mine 
că mă renaști din nou regal 
și in dureri divine — 
și-mi dai din nou aceeași stea, 
și-același cal mi-l dai din nou, 
din nou o să mă urci pe șea, 
cuvint focindu-mă, ecou.

Nod 7
Ceața deasă, lumiruscentă, compactă, 
nu-mi văd nici miinde, 
ceață umedă, viscoasă, șerpuitoare 
nu se văd nici măcar țăranii, 
nu se-aud nici măcar caii 
nici măcar lătraturile de ciine. 
Privirea dă ocol albului ochilor, 
alunecă pe iris inapoi in pupile, 
sunetul rămine ogățat de lobul urechii, 
cintecul nu pătrunde in timpane. 
Nu există sus ți nu există jos 
nu există inapoi ți nu există incinte 
deți merg de parcă aș sta locului 
ți stau locului de parcă oț merge.

Dialog cu Oda 
în metru antic
Cea moi mare pedeapsă a noastră, 
a nouă, cei care suntem, 
e lumina prin care fluieră un răsucit de inger 
tulburător, 
halucinanta natură, 
timpul absorbitor, 
mirosul de viață pe care-1 ore secunda, 
mincarea cumplită la Cina cea de taină cind 
vom reuși, in fine, pe Isus 
il vom ți mincind.
Ah, ce intimplare ți viața noastră I 
Ce intimplare verdele de pe iarbă. 
Ce accident de suflet calul alb pe colină. 
Supuși cuvintului, de verb mă rog, 
du-mă odată din groaza vieții, 
du-mă, du-mâ, 
și nu mă mai pedepsi 
ți mie nu mă mai redă-mă.



Valeria 
boiculesi

Stegar
-.Așa a fost
ca să mă nasc și eu 
pe-acest pămint 
cutreierat de stele... 
De-o viață-alerg s-ajung 
c-un curcubeu izbăvitor de 
lacrimi și măcele...
Ci binecuvintat ești tu, meleag 
al dragostei și 
multințelepciunii, 
c-al ridicat pe fruntea ta 
un Steag, 
pa care l-au visat 
murind 
străbunii—
El
fiul brav
al unui brav popor I

Sub tricolor urmăm 
îndemnurile sale.

El zările le-a-nsămințat 
cu zbor - 
și fiecărui vis 
i-a dat 
o cale—

El e mindria noastră I
Scutul treaz I 
înaltul nostru sfetnic 
și părinte I

Prin el 
ziua de miine 
e un azi, — 

un AZI 
ce-ți cere să-l trăiești 
fierbinte...

Veșnic tînăr
...Și-acel August de văpaie 
zămislit din foc și singe 
salutind
cu mii de flamuri

nii noștri viitori...

Și-acel zid de frunți 
și piepturi — 
uriașul pumn ce stringe 
sfint drapelul României 
intru pace 
și popor—

Și-acel cintec de lumină 
și-acel dor de libertate 
viitor de la Bâlcescu 
de la Ștefan 
și Mihai...
O, străbunii mei, 
vitejii
din eterna lor cetate 
vin să prâznuiască iarăși 
libertatea 
pe-acest plai—

Și vor trece ani de clocot 
biruinți urcind in slavă

Și vor trece generații 
înflorind acest pămint

Și vom fi și noi 
străbunii 
altora 
cu fruntea gravă *— 
dindu-ne raport 
fierbinte
la mormintul norii o «fiul—
Și-acel August io râm «e 
bnăr 
pururi să rodească - 
și va fi purtat pe meri 
falnic 
nemurit altoi, 
din hotare io 
hotare - 
cu suflare românească, — 
vie spadă de kueiui, 
veșnic leagăn 
de erei—

ion 
nicolescu

IV.

viața conține-ntreogâ simt rog ș> giuiăiuu 
precum iși toarce find rioț» noastre firms 
precum boon lapte legic Mg aăâ

exploatatorii au știe ce-i » xo-adeidralii 
și patrie n-ou <fm ’ md grifă pe>*g ea 
ei iși iubesc doar banco și (Compania sa) 
ce le păstrează-* taină urereu far tarată

V.
ZIUA ISTORIEI

poem
încerc să-ți scriu ceva esențial 
cu mina mea din specia umană 
in care arde omenește-un Ideal 
și nu cerșește focul de pomană

do-o seamă sunt cu propria mea mină 
și nimeni altul nu-mi va fi destinul 
față de mine și de lume n-am vreo vină 
c-am pipăit pe toate fețele Berlinul
ca să-nțeleg exact ce s-a-ntimplat 
și-am înțeles exact ce s-a-ntimplat

eu sunt cențtmnl că tara mea 
au prădat-o nemăevi ta * 
și-au safval-e si o ver solve 
cu tabire mnem cummt

n. VL

consider cinstit să-ți vorbesc despre mine 
fiindcă eu am și frine
mina mea are o lege a sa 
de-a nu lovi in viața cuiva

in numele meu cel născut in acest cimitir 
impărțit in parcele și dat in arendă la Parce 
să lege viața cu-al lacrimii fir
cred că viața in noi și prin noi se va-ntoaTce 

dacă vom fi obiectivi pină la limita firii 
dacă vom renunța la orice favor 
pentru că ultimul ultimatum dat omenirii 
a fost scris cu spinzurători

fă ce iți span pină mr-i prea brziu 
încearcă să fi si te obiectw

■ rece ca un ticna

nicăieri in lume nu srmt sseogmi rea 
am fost in Berlm ș -am văzul pe sirmă
acolo unde cea moi aog 
s-o prăbuși* m eregoabo <

III.

patrio mea ere ctuuj 
să-ți mg. striga m tușso mttb 

ci sub-ectul de drept Romănm

DREPlUL 
LA REPLiCA*
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două săptămini mai tîrziu. un scurt articol des
pre „schematismul in gindire, in viață și in pro
fesie". Numele lui era dat cu inițiale. Nu i se 
pomenea funcția. Iși aminti de cei trei comen
tatori de film în dimineața zilei de 7 iunie, cind 
pe adresa Iui (de la uzină) sosi o scrisoare cu 
antet. Indiferent de unde ar fi venit, scrisorile 
de acest fel nu îi trezeau neliniști. Dealtfel, cele 
mai multe nici nu ajungeau la el, fiind reparti
zate serviciilor administrative, ori secțiilor uzi
nei. „Vă rugăm să propuneți un tînăr muncitor 
cu studii medii, Instruit și destoinic, pentru a 
urma cursurile școlii de comerț X. Examenul de 
admitere va avea loc in ziua de 17 iulie a.c.“... 
Vasile Modoran o și chemă pe Lucreția : De 
cite ori să-ți mai spun că asemenea hîrtii nu 
trebuie să ajungă la mine ?... Sub privirile mus
trătoare. Lucreția iși frinse miinile. plecă ochii : 
Mi-au telefonat de la centrală... n-aveam înco
tro. Ii telefonase inginerul Savu, cu precizarea 
că pină Ia prînz trebuie să se ia o hotărire. pen
tru a se putea trece la întocmirea actelor. Pină 
una, alta dumneata ești secretara mea. îi aminti 
Modoran. Șl iși văzu de ale lui, de semnat alte 
hirtli, incă vreun sfert de oră, cind Lucreția ii 
făcu legătura cu directorul școlii de comerț : 
Distinse omagii ! Să trălți... N-aș vrea să mi-o 
luați in nume de rău... Oricum, mă simt dator 
să vă explic in particular ceea ce nu puteam 
trece in hirtia oficială... sinteți director și-o să 
mă-nțelegeți... am reținut un loc pentru tinărul 
Ieronim Adrian. Vă rog să întocmiți hirtiile. cu 
recomandarea... desigur, călduroasă, motivată, 
pină polmiine Ia prinz. Modoran ezită intre iro
nie și înjurătură. Ce-ar fi, li zise în cele din 
urmă directorului școlii de comerț, să veniți aici, 
pe teritoriul nostru, și să vă explicați in fața 
muncitorilor ?! Ei, directore, director*, de unde 
făcuși rost de sufletul ăsta de slugă ? Dă-mi 
și mie adresa. După alte vreo cinci min-^a sună 
Cbivu : E in avantajul tău să-i dai hirtiile — 
scapi de o belea. Modoran, in draci, bravă : Eu 
oricum ies in avantaj, adresa asta și interven
țiile telefonice sint pentru mine o adevărată 
mană cerească, doamne, ce panoramă are să fie, 
bilei in toată regula, ce mai ! Inginerul șef 
Gavriliu. (întruchipare a prudenței. îl definise 
Modoran), preveni că prea se ambalează pe o 
chestiune minoră, practic — de neluat in sea
mă — bineînțeles, adăugă, depășindu-ți anevoie 
ezitările de subaltern, bineînțeles, dacă nu 
cumva considerați că a sosit momentul răfuie
lilor. Intr-un asemenea caz. nimic de zis. nici 
de obiectat : pretextul există. Voi fi alături de 
dumneavoastră. După ce iși tampona indelung

Dragos Mororescu l .lalele* 
(On expoz Va deschisă la galeria Eforie)

granița tuturor statelor lumii a fost îngroșată 
ea-n orice ogradă să fie din nou judecată 
și nimeni altcui să nu-i mai impună-a sa 

vrere 
prin viclenie ori prin putere

istoria e-n act de patrii și popoare 
de forțe militare mereu mai inegale 
istoria abrogă pe veci dreptul celui mai tore 
și conferă popoarelor drepturi egale

pentru-acest drept concret și abstract 
nu-i trebuie lumii la mină vreun act 
e-n conștiința lumii dreptu-mi de-a fi eu Ion 
ca axiomă sine qua non

VIL

patria mea na cere vre«n fomr 
acestei lumi de sine msări prea speriată 
docil să vadă ia al nostru Ir cuter 
un semn de pace și de rudecotă

noi ne-am ales o cate omenească 
și-am lepădat orice comatei -urnesc 
și nimeni niciodată nu-ndrărneo ca 
să-și punâ-n străcbim deem* romă esc

cu stimă si respect si luore-omsnse 
ți-am scris aceste nnm cur 
iar dacă-așa a wut Jbsr a 
in mine insumi eu o vei arm*.

frunte* cu o batistă cadrilată. Modoran dădu 
din cap a mihmre : Știu, vă știu, ăștia-mi sin
teți voi, daca nu accept toate... fără arieni re, 
dacă nu mă supun, al dumneavoastră, prea 
plecat— una-două mă suspectați de cite-n lună 
âi-n stele. Auzi, răfuieli, ce răfuieli, cuvioșta 
ta ?! Aid se încalcă niște principii, iar eu am 
învățat că aceste principii trebuiesc respectate. 
Dram să mă ia. ce vină am eu dacă așa am 
învățat, șî n-am reușit să uit. cum uită atiția... 
Oare nu m-au Imortalizat ăia intr-un capăt de 
articol ca pe un individ schematic in gindire. 
in viață și in profesie ? Alții, mai amabili in 
exprimare, mă taxează de inflexibil, incorupti
bil. Puah ! Q scrise pe marginea hirtiei cu pri
cina : In ăteoția membrilor Consiliului oameni

lor muncii ! Prin telefon mi s-a cerut de către 
X, Y — să fie propus și acceptat fără rezerve 
Ieronim Adrian, fiul directorului general de 
minister Ieronim Alexandru. Așteptăm opinia 
dumneavoastră.

Aprinzind țigară de la țigară, Modo
ran informă pe toți șefii de secție, pe 
ingineri și tehnicieni cu privire la cazul 
ieronimilor, lndemind la atitudine fermă, 
spre a se pune capăt odată pentru totdeauna 
(expresia Iul preferată...) manifestărilor nesănă
toase, ce subminează relațiile noastre cu anu
mite foruri conducătoare. Călclndu-i pe urme, 
jncercind să-l explice, să-l și scuze intr-un fel, 
inginerul șef Gavriliu se prindea la șușoteli în 
dreapta și-n stingă : S-a pornit și nu se mai 
poate opri... are o zi proastă, trebuie înțeles... 
Cam acesta era adevărul. Modoran se pornise 
și nu se mal putea opri. Chiar dacă argumen
tele erau de partea lui, după aprecierea celor 
mai multi directorul vorbea orea mult, gesticula 
prea mult (și cam dezordonat) și fuma prea 
mult. De cind n-a mal foet omul ăsta în con
cediu, să stea și el cu burta la soare, ca oricare, 
ori pe marginea lacului cu o nenorocită de 
undiță... mă rog. să-și mai revină, doar n-o să-i 
fure nimeni uzina cit lipsește, două-trei săptâ- 
mini... Intrînd val-virtej la strungărie doi. Mo
doran strigă :

— Hei, puțină atenție! Care ești Ieronim 
Adrian ?

— Eu, de-alcl, anunță Adrian, fără să lase
lucrul.

— Mda, sigur... făcu directorul, apropiindu-se. 
Vă cer iertare, domnul meu, că nu v-am dibuit... 
aici sint multi, toți în halate... Altfel vă știu, 
sinteți fiul directorului general de minister. 
Alexandru Ieronim.

— Da. sint fiul.
— Șl dacă ești, ce mal vrei șl mal vreți de 

la mine ? Ce. mă. sint sluga ta. a voastră, direc
tor numit de tat-tu, ca să-i suport și să-i justific 
matrapazlîcurile ?

— Este cazul să vă explicați, se-hăspri Adrian.
— Da, și eu cred, interveni Ștefan Ispas.
— Ei, ce mai crezi și dumneata ? îl repezi 

Modoran, bătîndu-și buzunarele halatului, ener
vat că nu-și mai găsea pachetul de țigări. 
Dă-mi... dați-mi o țigară... In sfirșit. descoperi 
pachetul în buzunarul de la spjjte al pantaloni
lor — curios, cum de-1 vîrise tocmai acolo ? Pă
rea să-l fi trădat pină și reflexele de fumător. 
Ei, ce mai crezi ? Ti-a revenit graiul ? De cind 
nu te-am mai auzit eu apărind o cauză ? Acum 
ai nimerit-o în plin, dă-1 Înainte !

— Ațt făcut afirmații grave, stărui Ispas.
— Chiar foarte grave ! Poftim ! și Modoran 

scoase hirtia cu antetul școlii de comerț : Tă
ticul se ocupă printre picături și de viitorul 
odraslei. Cum să te recomande uzina, măi băie
te, cind n-ai nici un rost, n-ai o calificare, nu-ți 
stă mintea la lucru ? Am aicea mii de tineri cu 
care se poate mîndri o țară întreagă : ce vrei, 
ce vreți, să trec peste ei și să vă fac vouă 
jocul ?

— Exagerați, se tncăpățînă Ștefan Ispas. Ori. 
trebuie să fie vreo neînțelegere. După cite știu. 
Adrian n-a cerut să plece la nici o școală de 
comerț. Peste trei zile se prezintă la examenul 
de calificare.

— Da, sigur, să aibă toate actele in regulă I
— POate că nu strică să le am, zise Adrian. 

Dar nu pentru școala de comerț. Nu m-am gin- 
dit niciodată să mă lansez în comerț. Nu știu 
nimic. Eu m-am mutat într-o garsonieră din 
Titan...

— Da, aranjamentele lui taică-tău.
— Posibil — mie mi S-a dat o cheie, o adresă 

șl m-am dus acolo. Cu taică-meu nu m-am vă
zut de două săptămini. Să zicem că din lipsă 
de timp... Oricum, la vîrsta asta nu mă ma) 
simt răspunzător decit de actele... de ceea ce fac 
eu. Inutilă toată agitația, de îndată ce n-am 
cerut și nu-mi dortsc nici o recomandare.

Astfel, înfruptat, pus la punct, Vasile Modo
ran iși mal veni in fire. împături hirtia și o 
puse in buzunarul halatului. N-am s-o rup. il 
informă pe Adrian. Pentru mine e un docu
ment... Dar, mai limpezit la minte, în clipa ur
mătoare admise că nu era decit o hirtie oare
care, fără nici o valoare de document : nu se 
specifica nici-unde să fie propus Andrian Iero
nim, nu scria negru pe alb... doar prin telefon 
i se făcuseră precizările de rigoare. Intr-adevăr, 
inutilă toată agitația : la o confruntare, nici di
rectorul școlii de comerț, nici Chivu nu și-ar fi 
recunosc.it ii ’erventi Așa-i cind m-apucă pe 
mine, ue sanction* Modoran. Demult nu se mai 
surprinsese intr-e situație atit da jenantă. Ori
cum. pe Adrian U nedreptățise. E, vezi-ți de 
lucru, ii zise. Iar dumneata... Ispas, ce te ții de 
coada mea ? Noi ne-am încheiat demult socote
lile, la ce bun să mai sporovătm Totuși, Ispas 
il urmă în alte două ateliere, solicitîndu-i o în
trevedere de numai cinci minute : Altfel, plec 
din uzină 1 Directorul il răspunse doar în gind : 
N-ai decit... și nimeni nu te oprește să-ti (ei 
și neamul... încă nu se potolise de tot, cu cineva 
trebuia să se mai răfuiască, fie șî numai in gind. 
In sfirșit, 11 apucă pe Ispas de mină și-I trase 
după el in curte :

— Ia mai dă-mi o lecție de bună-purtare !
— Am să vă dau : Cu băiatul ăsta, cu Adrian, 

g-au comis aici multe greșeli : Mai e nevoie de 
încă una, și tocmai acum ? Nu cred... Poate fi 
un muncitor de excepție, i-am dat lucrări de 
categoria a patra și mi le-a executat Ireproșabil, 
vorbiți cu maistrul, cu șeful de atelier, cu cine 
doriți. Poate fi, dar n-o să fie, aici e toată dra
ma, intr-un fei. Dar unde stă scris că toți tre
buie Să Stea la strung ? O să dea la facultate, 
cu succes, sint convins. N-o să urmeze cursurile. 
Și de asta sint convins. Probabil, o să mai ră
tăcească prin multe locuri, o să-nvețe mai 
multe meserii... deși, cred că el are o meserie 
din naștere... acum e într-o perioadă mai grea... 
n-are astimpăr, nu-și află locul. Eu cu mina pe 
inimă vă spun : băiatul ăsta. Adrian, are un 
talent, are ceva de artist, cum n-avem noi... și-o 
să izbucnească într-o zi.

— Măi, măi ! făcu Modoran.
— Degeaba ironizați dumneavoastră...
— E, ironizez ! Oi fi și invidios, te pomenești.
— Sinteți altfel : rău. tocmai cind nu e cazul.
— Sint necăjit. întors pe dos. se mărturisi Mo

doran. Dacă Adrian al dumitale are vreun ta
lent, pe mine nu mă incomodează... am și eu 
talentul meu de meseriaș... nu mi-e rușine niel 
cu ăsta... și-i doresc... sigur, din toată inima, să 
se afirme cit mai curind. însă pină atunci, cit 
imi stă aici, am pretenția să se considere strun
gar. 11 cer prea mult ? Dragă Ispas, fă-mi un 
serviciu : zl-i să mă-nțeleagă și pe mine.

Pe birou rămăsese o revistă deschisă Ia 
paginile 8—7. unde se publica o cronică Ia un 
film pe care Modoran tocmai il văzuse. El sub- 
liniase cu creion roșu opt rinduri de colonetă: 
.... filmul ar fi putut pătrunde și el intr-o zonă

Continuare în pag. a 6-a

Fragmente din romanul „Căderea fără dureri**.

teatru
<Elegia mo{ilor> — 
dublu eveniment
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In cel de-al zecelea an de activitate, 
formația de teatru „Eveniment* a An
samblului Artistic al U.T.C. se prezin
tă la rampă cu o premieră absolută. 
„Elegia moților" de George Țărnea. 
în regia lui Grigore Popa, lider al 
grupului de la înființare, vechi ani
mator al mișcării teatrale studențești 
de pe vremea originalei formule de 
teatru „din pod".

Poemul dramatic al lui Tărnea nu 
abordeâză tragedia in sine a unor eroi 
ci dorește să se ridice la valoarea de 
document emoțional asupra unei 
epoci, prefigurind rădăcini de suflet, 
punți de. credință între trecut și pre
zent, aducind un omagiu tăriei de 
caracter, robusteții interioare a purtă
torilor de cuvint ai idealurilor majore 
ale unui neam ce merită, prin conti
nuitatea vitalei sale dorințe de liber
tate. intrarea in legendă.

„A renunța la aceste documente po
litice ar însemna a risipi în van expe
riențele șl cunoștințele pe care Gene
rațiile dinaintea noastră le-au ciștigat 
cu singe și cu imense sacrificii", spu
ne Erwin Piscator in susținerea tezei 
teatrului său politic.

Un personaj desprins dintre noi ne 
introduce, pe calea convenției, în mu
zeul „tăcerii" efervescente a istoriei,

V____________________________

In caruselul memoriei răscolitoare, 
lmpunind respect, distanțare condes
cendentă : „Nu tulburați tăcerea din 
muzeu. / Nu puneți mina pe această 
roată..."

Abandonind rigorile tradiționale ale 
modalităților teatrului de identificare, 
regizorul Grigore Popa — secondat de 
decorul redus la esență al scenogra
fului Mircea Ribinschi — c.eează un 
spectacol viu. de tușare. de incitare 
directă și imediată prin elemente vi
zuale și auditive puternic contrastan
te. care acționează agresiv asupra 
simțurilor, nepermițind spectatorului 
nici o clipă de cădere in mrejele cu
tiei cu iluzii, mentinindu-1 atent, în
cordat. dar nu plictisit, șocindu-1 prin 
toți porii, pentru a-1 determina la 
emoție și participare lucidă. înainte 
de „bătaia gongului*, interprețli alu
necă liber printre spectatori, obișnu- 
indu-se unii cu alții, construind deta
șarea.

Scena coborită la nivelul sălii, de
vine rotonda unor aspirații de 
veacuri, semn emblematic al sacrifi
ciului nezădărnicit. Podiumul mobil, 
avlnd forma sugestivă a roții, confi
gurează curgerea timpului, dinamica 
istoriei, a valorilor vieții. Pentru a 
marca intrările și ieșirile din timpul

ti spațiul concret al acțiunii In planul 
sugestiei și al abstracțiunii (vezi ju- 
rtmmtul lui Horia in fata tronului 
goL masa «fătului, bocetul femeilor, 
recunoștința adusă eroilor și reinte
grarea celor dispăruți printre cei vil. 
completînd. parcă muzeul imaginar al 
figurilor de ceară...), roeta-scenâ tur
nantă devine purtătoarea înainte sau 
înapoi pe axul memoriei naționale, 
devine manor acuzator, carusel ai 
morții. dar și al vieții, al jurămintu- 
lui de integritate față de sine a unui 
neam, trudind la mersul ascendent al 
istoriei sale (moții in lanțuri se înha
mă la _roata" destinului lor—)

Incantație tragică, „Elegia moților" 
iși fundamentează evoluția pe relația 
mișcare-gest-dans. euritmia și rostiri
le colective, lumina pulsa tor ie și co
loana sonoră contribuind la armonia 
unei ample desfășurări scenice, in care, 
personajul colectiv-sinteză și Întru
chipare a ființei naționale — freamătă 
și se pliază in tandrețea șoaptei abia 
perceptibile, ca o mare de suflet..

Acordindu-se determinărilor textu
lui si cunoscând bine posibilitățile 
trupei sale. Grigore Popa a realizat 
un frumos spectacol de grup, de tipul 
Living-Theater-ului, comunicind, in
tr-un registru dramatic complex, in- 
tr-un climat artistic de prospețime și 
efuziune tinerească, pulsația înălță
toarei și perfectibilei idei de sacri
ficiu—

„Eveniment" este mesagerul unei 
arte deschise. active, revoluțio
nare — in cel mal bun înțeles al cu- 
vintului — la care ar putea adera toți 
tinerii cu serioasă dorință și chemare 
de a se închina scenei viitorului...

Nicoleta Gherghel

avu prilejul să citească.

<Mult e dulce 
și frumoasă»

O emisiune care imi este dragă ca 
și versul care o numește (Mult e dul
ce și frumoasă) navighează de la o 
vreme prin apele molcome ale progra
mului 2 cum naviga Ulise cind iși 
amina intilnirea lui cu Penelopa. De 
două ori pe lună, duminica, la ora 
9.30. această emisiune dedicată limbii 
și literaturii române, deci cu adine 
Înțeles patriotic și de larg interes pu
blic. te adresează numai celor din 
București, ca și cum aceștia ar fi 
singurii interesați de cultivarea limbii 
noastre naționale, nu și ceilalți, cei 
multi. Este păcat, pentru că prin 
această limitare tehnică, față de alte 
emisiuni, aceasta iși pierde importan
ța pe care, să zicem, l-o acorda Văcă- 
rescu cind lăsa moștenire „Creșterea 
limbii românești / și-a patriei cinsti
re". Păcat, pentru că mai sint destule 
lucruri pe care ar trebui să le aflam 
dlntr-o emisiune dedicată cultivării 
limbii române și nu ne mingiie cu 
nimic, dimpotrivă, că ea alternează 
săptămlnal, tot pe programul 2 și tot 
la 9,30. cu o altă emisiune patriotică : 
„Din marea carte a patriei". Iar dacă 
mi se va răspunde că nu e loc pe pro
gramul 1. la o oră de virf pentru noi 
toți vorbitorii și iubitorii de limbă si 
literatură română, nu voi avea decit

un suria de neînțelegere, amintin- 
du-mi inepțiile muzicale din așa zise
le emisiuni de divertisment, ori glu
mele searbăde prin care s-a legiferat 
bacșișul. Credința mea este că o emi
siune care se dedică limbii și litera
turii române trebuie să cuprindă 
toată aria in care ea se vorbește și ss 
invată. Sint emisiuni care nu pot lipsi 
din programul 1. Cind pe micul ecran 
apare geniala definiție pe care Nichi- 
ta Stănescu a dat-o limbii române 
(..—limba română eSte patria mea...") 
ea trebuie citită de noi toți, nu numai 
de cei care printr-un artificiu tehnic 
devin privilegiații programului 2.

Oare nu ne Interesa sumarul ultimei 
emisiuni („Expresivitatea limbii ro
mâne* și „Fresca literară : Muzeul li
teraturii române") pe noi toți, cei ce 
vorbim, citim, scriem, șl mal ales 
gindim românește ? Dimpotrivă. Iată, 
Cezar Tabarcea nu este numai un 
lingvist (lector universitar) ci și un 
interlocutor agreabil, inteligent, co
municativ. Partenerii săi, elevi șl ele
ve de frunte, nu se lasă nici ei mai 
prejos și chiar sint gata să polemize
ze cu profesorul. Cristina Pîrvuleseu 
și Irina Cristescu. eleve ale eminentei 
profesoare Veronica Voineag da la 
Liceul de filologie-istorie, de justifi
cat renume, m-au impresionat prin 
nivelul lor de cunoștințe, dar și prin 
căldura analizei prozei eminesciene, 
în a doua parte a emisiunii, l-am in- 
goțit pe muzeograful și istoricul lite
rar Fănuș Bălleșteanu și pe profeso
rul Nicolae Nicolae. împreună cu un 
grup de elevi, la Muzeul literaturii 
române, scurtul excurs prin sălile 
acestuia fiind interesant. A semnat ca 
realizator un vechi și entuziast prieten 
al limbii române. Corneliu Armașu, 
trezindu-ne dorința de a reveni. Prin 
această scurtă trecere in revistă a 
ultimei emisiuini „Mult e dulce Si 
frumoasă" n-am avut decit să exem
plific cele scrise mai demult. Sigur, 
emisiunea este perfectibilă, băncile 
pot linși din decorul ei. ca si unele 
interviuri mal țepene, tehniciste, dar 
aceste retușuri nu sint cele mai Im
portante și se pot face. Imnortarit 
este, însă, să i se găsească un timp și 
un soatiu de unde să i se mărească 
vizibilitatea, ea nefiind numai a ele
vilor. Ci Si a noastră, a tuturor.

Iulian NeacșuDrago; Morărescu : „Inserarea pe deal*

recunosc.it


Unul dintre cele mai însemnate ciștiguri ale litera
turii române postbelice și mai ales ale celei de după 
Congresul ai IX-lea al P.C.R. este, fără îndoială, sen
sul viu al istoriei naționale. „Orice popor - spunea 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — mai cu seamă un popor cum este po
porul român care are o istorie destul de veche, nu 
poate sâ nu pornească în elaborarea căilor de dez
voltare de la trecutul său istoric, să nu țină seama de

tradițiile sale, care, în fond, sînt suma diferitelor con
cepții, a tot ceea ce popoarele au acumulat mai bun 
în trecutul lor de luptă și dezvoltare spirituală. In 
acest sens, tradiția, bazarea pe tradiții, poate fi — 
și constituie — un factor indispensabil al progresului. 
Nimic nu se poate construi ignorînd trecutul!" Lite
ratura română a știut, prin marile ei creații din acești 
ani sâ urmeze aceste luminoase îndrumâri, ea a res
titui: actualității majoritatea operelor literare majore

din trecut, a creat o poezie întemeiată atît pe tradiția 
cultă cit și pe aceea populară, a utilizat în marile 
romane numeroase momente ale istoriei naționale și 
de asemenea a desfășurat miturile care dau poporu
lui român o adîncâ specificitate in lumea spirituală. 
Istoria ca sinteză literarâ — iată una dintre ideile 
majore ale literaturii române contemporane, un temei 
pentru o dezvoltare puternică culturii socialiste.

Eseistica
^ndată după 1965. pe cînd critica Iite- 
Irară era preocupată de revizuiri, nu 

multi dintre creatori începuseră să 
, scrie eseistică și să dezvolte, eliberați
de ldeea reconsiderărilor pe care nu ei le tă
ceau. o perspectivă istoricistă ale cărei ecouri 
se simt cel mai bine abia acum. încă o dată 
creația (șl odată cu ea reflecția scriitorului) o 
luase pe dinaintea spiritului criticii, nu a spi
ritului critic ; spirit critic, în sensul cel mai 
înalt, aveau, prin optica lor dezlegată de mo
ment, acești eseiști care veneau dinspre creația 
pură. Este, pe scurt, momentul specificului și 
al ideii de universalitate ; în vreme ce nume
roși dintre critici salutau clasicii reconsiderați 
și triumful autonomiei esteticului, creația înțe
legea. cu o clipă mai repede, că este nevoie de 
clarificări de concept

O literatură nu înaintează, intr-adevăr, prin 
entuziasmul superficial care ignora relicvele 
Întunecate, amnezia nu produce decit o exul
tantă cu efect scurt. Mai Înainte de a sanctifica 
esteticul pur critica ar fi avut nevoie de o des
fășurare culturală pe care nu a putut-o genera : 
creația o luase pe dinaintea criticii, nu încă prin 
opere Ci prin reflecție, adeseori eroică. De alt
fel. acest prototip al scriitorului „cultural-, unde 
stau citeodată alături Si Istoricul si etnologul si 
jurnalistul, este pentru literatura română de azi 
una din caracteristicile capitale. A crea după o 
reflecție care a luat adeseori și o Înfățișare 
eseistică, de program — iată ideea. Scriitorul 
eu program Istoric și cultural Însemna o resti
tuire a condiției literare, regenerată cu datele 
deduse din tradiție. Program .ultural avuseseră 
și cronicarii, și Cantemir, Heliade Rădulescu, 
junimiștii, Emlnescu mai cu seamă, lorga. Pâr- 
van. Blaga. G. Căllnescu, insă un program cul
tural întemeiat pe sensul istoriei românești. 
Această lungă serie culturală, care a și dat 
opere nu a făcut doar activism, se innodase 
încă o dată acum. întiia inițiativă de acest fel 
se dovedi și cea mai solidă căci majoritatea 
temelor de căpătl! ale literaturii de azi se pre
vedeau acolo. „Arhiva sentimentală- (1968). de 
Paul Anghel. aducea teza specificului și a uni
versalității intr-o formă care nu mai era decla
rație ci examen teoretic lucid. Mai întii. cre
dea eseistul, venea folclorul, (universul „doinei" 
și al „plugușorului"). apoi simțul poporan culti- 
zat. cu epopeicul Picu Pătruț, cu Creangă și 
Brâncușl. Acest „model magic" care a lucrat În
totdeauna în substrucțja literaturii române era 
acum-restituit. Alături de el -— istoria, văzută 
la dimensiunile unui monumental care nu își 
găsise încă interpreții. Vlad Țepos. Brâncoveanu 
ar fi exemplificat „episoade' Shakespeariene" 
rămase încă fără râsfringere literară. Simțul 
monumentului obseda pe eseist și dădea sub
stanța unui program vast, întemeiat pe serii, 
de unde nu lipseau „drama istorică" și „recon
siderarea noțiunii de suferință, d'sperare, trage
die". Insă această eseistică de direcț'e, pornită 
dintr-0 experiență literară și nu critică, nu se 
oprea aici. „Noua arhivă sentimentală" (1975) 
ajungea in fine la concept. Paul Anghel invocă 
„adamismul" culturii române, succesiunea ei de 
modele, de la „tragismul senin, vechi, la „tita- 
nismul" modern, „identificarea prin negare" a 
specificului. In sfîrșit „accesul la propriul uni
vers" odată cu „lucrarea In universalitatea 
pură".

Creația cu program se Înfățișase odată cu 
„Princepele" de Eugen Barbu la dimensiunile 
capodoperei, însă prin mai multe „Caiete", care

Setea de mituri
Una dtntre trăsăturile caracteristice ale 

Uteraturu noastre din uit.mu ani o repre
zintă, tară îndoiala, aplecarea către mi
turi, dorința de a le cupr.nde și a se 

lăsa cuprinsă de ele. Ne explicăm lenonienu., pe 
de o parte, prin reciștigarea, în ultimă 15—zo de 
ani, a tezaurului cultural național ce devine 
„zidul învechit" din baladă pe temelia căruia 
continuă creația. Căutarea rădăcinilor — ea Însăși 
un mit capabil să antreneze un întreg proces de 
renaștere spirituală — trece de la suie prin fazele 
anterioare tertue ale creației, astfel că la origini 
nu vom putea ajunge niciodată „pun", ci numai 
Încărcări de sensurile actualității, acumulate pe 
acest drum invers. La meșterul Manole, de exem
plu, creatorul de azi, va ajunge urcind drumul 
baladei dar cu popasuri necesare la M.rcea Eliade, 
Lucian Blaga sau Octavian Goga — cei care l-au 
mai urcat. Resurecția miturilor are, desigur, și 
alte cauze — dintre care trebuie să am.num pre
ocuparea constantă pentru folclor și pentru ști
ința simbolului. Vremurile de avînt con3truct.v 
fără precedent pe care le trăim ne invită, in 
același timp, la contemplarea marilor valori ale 
umanității cerlndu-le sa ne delimităm, pr.n com
parații succesive care implică cercetare și creație, 
in spațiul istoriei.

Ca moștenitor al eposului străvechi, romanul 
modern tace din „administrarea" miturilor jocul 
său preferat prin care-șl caută străbunii. Această 
înlănțuire dinamică de simboluri vil (am numit 
mitul) ce constituie osatura epopeii și a tragediei 
răminînd, pină la un punct, oglinda verificatoare 
a istoriei Înseși, atrage „cu un dor nemărginit" 
sp ritul creator.

Unul dintre miturile cultivate cu cea mal mare 
pasiune la noi este cal al pămintului. El izbuc
nește încă ln anii imediat postbelici : romane pre
cum „Setea". „Moromeții". „Desculț" 11 dezvoltă in 
aparentă polemică față de literatura tradițională 
țărănească (Llviu Rebreanu) arătlnd că de o ru
pere totală a omului de suportul său real. de 
pămlntul care-l hrănește șl-1 ordonează existența, 
nu poate fi vorba. Mitul pămintului cunoaște, la 
noi, o dezvoltare oarecum «articulari regizată In 
ascuns de simbolistica puternică a termenului in 
conștiința colectivă. Limba română îl Oferă o pa
radigmă foarte bogată : glie, brazdă, țarină, ța
rină. țară, moșie, moștenire, lut, humă. etc.. Iar 
în această plasă paradigmatică se creează lumea 
mitică a termenului lnconturlnd din toate părțile 
ființa vorbitorului. „întocmai cum diferitele obiecte 
poartă, fiecare in diversă măsură, o sarcină elec
trică, tot aia cuvintele noastre. chiar izolate, 
poartă In diversă măsură o sarcină mitică" (L. 
Blaga). De altfel, acest .,topos" este unul dintre 
cele mal des analizate In critica noastră literară. 
Romanul familia) In general are tainice legături 
cu mitul pămintulul — fie prin asemenea devieri, 
aparent paradoxale, fie prin adorarea femeii ca 
principiu matern. Este una dintre posibilitățile de 
recuperare a acestui mit.

Fără a ne propune un catalog al miturilor In 
romanul românesc actual, il mal amintim pe cel 
al Meșterului Manole, dezbătut amplu de către 
Marin Preda In „Intrusul". Călin Surupăceanu 
poartă, in numele său, două destine : cel care va 
merge pe firul baladei, „Surupăceanu" („Ziua ce 
făcea / Noaptea se surpa--) — șl cel care-l va 
ține In basmul zburătorului. „Călin". Destinul 
adine al eroului se arată tn „semne" pe care 
acesta le percepe greu, pentru descifrarea cărora 
are nevoie de un „«nternret". ’ Cit timn este calfă 
tn București zugrăvind, sub îndrumarea unul 
„meșter mare", turla unei biserici, CăVn Surună- 
ce«nu trăiește in imediata nnron’ere a dest'nui'ii 
său — dar re’uză. din motive oe care nu le In- 
te,“«». drumu1 necesar al in'tierli. Dorința iul 
ascunsă es’e de a avea o ech’pă de constructori 
de care să răsnundă : în f’nal „destinul" tl va 
nedeps’ mutuindu-l șl luîndu-i. astfel, oosibll’tatea 
de a fi conducător (acesta trebuie să fie In lorica 
m'tulut, inteeru). Ro-ta mare, verticală, a des
tinului de constructor il aduce lui Călin Suruoă- 
ceanu în fată, din adlncurl, tot alte și alte semne

de direcție
urmaseră, deslușea hotârit substanța teoretică de 
unde romanul fusese extras. Acest dosar unic 
de romane virtuale aducea, dacă ar fi puse una 
peste alta însemnările programatice, ideea unei 
literaturi a Istoriei hieroglifice, cu grad conside
rabil de simbol, o completare a evenimentului 
atestat prin „basm* cult, „vis" cultural, prin În
țelegerea spiritului istoric Îndărătul literei tră
dătoare. Puțin studiate In chip de program, „Ca
ietele Princepelui" sint și o eseistică, de mare 
nivel, pe tema bizantinismului literaturii româ
ne. o probă in definitiv a omogenității creației 
cursive prin reințerpretarea tradiției.

Bizantinismul era și ideea Iul Ioan Alexandru 
în „Iubirea de patrie" (1874) ca și revizuirea 
unei perspective asupra spiritului popular. Isto
ria tragică, interpretată ca o condiție a literatu
rii care generează eroicul moral, se intrevedea 
acolo și a fost dezvoltată de poet in „Imnele" 
lui ciclice. Eseistică de poet făcea și Nichita 
Stănescu in „Cartea de recitire" (1974) — in sen
sul tradiției culte, poetice, a unui baroc pe care 
poetul il simțea consubstanțial — și în „Respi
rări" (1980). o solemnă apărare a limbii române 
șl a folclorului, nebun In hore, liturgic în co
linde. Program curios la un poet in aparență 
cu totul modern, eseistica Iui Nichita Stănescu 
aducea clarificări considerabile asupra tradiției 
Iui interioare. înainte de aceasta și Marin So- 
rescu exprimase. In „Teoria sferelor de Influen
ță" (1970) cite ceva despre folclor, cu deosebire 
asupra baladei și a ecoului ei cult Poetul pre
simțea folclorul magic din „La Lilieci" căci se 
ocupase si de fantasticul vizionar al liricii Po
porane. Program în toată regula este „Cultul 
Zburătorului" de Ion Gheorgbe, o desfășurare 
de ipoteze asupra arhaicului autohton fără de 
care poezia din „Dacia Feniks", din „Scriptu
rile". n-ar fi de Înțeles.

Poezia părea să meargă Ia mult! dintre cel 
mai de seamâ lirici de azi in urmarea unei teo
rii, aici întemeiată pe document, aici numai ipo
tetice, insă tema este pretutindeni universalita
tea prin specific. Lirism cu program fac, s-a 
văzut aceasta, și Cezar Ivănescu șl Paul Tutun
giu (cercetătorul impenitent al „Mioriței"), pro
gramul este la Bie Purcaru foarte clar, mai cu 
seamă că jurnalistica lui a putut chiar sâ-1 des
fășoare („România — convergențe la universal", 
1975, pornea de la ideea că „națiunile mici și 
mijlocii reprezintă, în fond, marea umanitate"). 
Insă nici proza nu stătea mai prejos căci pro
gramatice sint romanglț. lui Ion Lăncrănlan 
(fragmente care le Tac inteligibile sînt in „Ne
voia de adevăr" și. „Vocația constructivă") și Mi
hail Diatonescu ; teza lor este pretutindeni Is
toria vie, înțeleasă prtfi social, ori documentară.

Literatura cu program, proprie unui număr 
considerabil de scriitori de azi nu a rămas fără 
ecou și prin Înfăptuirile critice majore s-ar zice 
că a corespuns în spiritul critic, sensibil la ini
țiativele creației care o clipă îl depășise. Ideea 
„protocronismului". aceea a „culturii critice ro
mânești". a ideilor literare văzute în șerii. a 
„profetlsmului" culturii românești, erau ascunse 
In acea eseistică febrilă și in creația de concept 
intuitiv pe care scriitorul român le desfășurare, 
uneori cu mult timp Înainte de clarificările no- 
tionale. De la gest polemic la concept era numai 
un pas, insă atunci cind acesta s-a făcut, a re
zultat un program colectiv, sperifiăt, care poc
nește șl se termină in ideea de istorie.

A. Silvestri

pe care erou! refuză sâ Ie vadă. S:mțfnttu-«: mal 
mult instinctiv, vocația, ei va ince.-ca să i-npn- 
n eases textul (Uter*) baladei. In final, infnnt, 
revine de unde a plecat împlinind cercul destinu
lui „de rezerva-, acela al zourâtonuiu. In ...ntra- 
sul- mitul este mai mult bănuit, suj-irat și Între
ținut in atenua autorului prm ciute sau para
frazări din baladă. Marin Preda discută, ca șl tn 
alte romane ale sale, posibilitatea omului de ■ se 
in.ția fără .Însoțitor", de a trece de la „calfă- la 
„meșter mare- fără a da „prooa" cerută oe ritual ; 
lumea Însăși, cu înttmplările ei. este pentru Călin 
Surupăceanu un ritual non-carosuc șu prin ur
mare. neînțeles.

tn romanele Iul D.R. Popescu, in schimb, mitu
rile sint vil la altă dimensiune : erou le cunosc 
șl le re-trăiesc organizlnd tatlmp'.ărUe după o 
regie proprie, alegmd dintre fapte numai pe 
acelea care răspund tendinței lor de a trai, cele- 
brtna inUmplar, reprezentative vechi. Nu vom avea 
de-a face, in aoes- caz, cu un singur mit sau cu 
mituri complementare : o Întreagă analiză a mito
logiei ne propune D.R. Popescu. Incerclnd cu ale
gerea miturilor fundamentale, contlnulnd cu posi
bilitatea lor de resorbire unul Intr-altul șl sflrșmd 
cu trecerea necesară de la unul la altuL Mltuirls 
sint, aicL lumi deschise prin care eroii se Dllmba 
In voie.

O situație specială o dobtndește. tn roman, mitul 
puterii. Plasat In contextul Istoriei, prin ciclul 
romanesc al Iul Paul Anghel, acest mit antrenează 
ample discuții, despre spiritualitatea poporului 
român. Prințul Carol, eroul principal, va oscila 
Intre „sentimentul imperial" (de sorginte occiden
tală dar Împlinit, lntr-un anumit sen», specific. «1 
de către poporul român) șl cel național. Textul 
„inițlatlc" al romanului este „Scrisoarea IH" de 
M. Emlnescu (opoziția dintre Mircea șt Balazld) 
și. prin cele șase volume ale lui dela publicate, 
acest roman se pretează la o analiză specială 
exlstind punctele cheie de legătură cu glndirea 
filozofică șl poetică eminesciană. In context con
temporan. prin romanul politic. mitul puterii 
readuce In actualitate tragedia antică. „Pumnul șt 
palma", prin cuplul „Ce-nea-Suru", ne amintește 
de „lugul Atrld". Agememmon și Menelau, respon
sabilii expediției de la Trola.

Resurecția miturilor fixează un drum nou. de 
urmat, al romanului românesc, drum cu atlt mal 
fertil cu cit are In spate o bună tradiție : o dovadă 
de vitalitate n literaturii noastre, de capacitate a 
el de a-ș! reîmprospăta forțele prin retragerea 
către izvoare. In fond, un singur mit. cel al re
venirii la origini, este capabil, actlonind conștient 
In spiritul creator, să le readucă In atenție pe 
toate celelalte.

Nicolae Georgescu

Drago; Morărescu : „Sat transilvan"

Mlhai Rusu : „Aniversare"

Proza tînără 
și actualizarea 

istoriei
Prozatorul român și-a văzut de nenu

mărate ori concurate însușirile de- 
miurgice de amploarea și complexita
tea datelor realului. Urmarea a fost o 

aplecare specială spre analiza evenimentului 
și a modului in care acesta este implicat in 
destine reprezentative. Apare, de aceea, firească 
pătrunderaa masivă a politicului în proza actu
ală, ca și preocuparea pentru descifrarea unor 
fapte fundamentale, pentru investigarea unor 
funcții ale istoriei. Puterea, teroarea, riscul, 
devin termenii unei dezbateri, superioare, ca 
viziune. Fără să-și revendice priorități tematice, 
proza tinără iși asumă responsabilitatea deslu
șirii „semnelor" timpului istoric, aducînd înțe
legerea lucidă, matură, a evenimentelor, care 
iși relevă implicațiile ascunse numai prin asi
gurarea unei necesare distanțări. In același 
timp, se impune atenției efortul afirmării des
chise a originalității estetice in aspirația nor
mală de etalare a unui potențial creator distinct. 

Șansa de a supune realitatea actului inter
pretativ, cu ajutorul perfecționați lor filtre cul
turale, dezvoltă conștiința artistică. obstinată 
spre a lăsa posterități documente da cel mai 
acut interes. Noua perspectivă tematică, ideolo
gică și estetică determină dimensiunea funda
mentală a prozei de azi — actualitatea, in care 
realul capătă concretețea luxului vieții indivi
duale. Lărgirea ariei de investigație socială, 
morală, ps^ologică, redescoperirea provoca
toare a tradiției, istoria recepiată prin instanța 
adevărului, reprezintă idei iradianu in iederile 
tinerilor prozatori români. Eugen Uricaru. Ga
briela Adameșteanu, Ioan Dan Nietriescu, Ște
fan Agopian, realizează echilibrul dintre nece
sitățile epicului și intransicen a adevărului 
istoric, descifrind înțelesurile vremurilor revo
lute prin optica prezentului, culisele istoriei, 
recursul la trecut, oferind și poâibub.ăti multi
ple de sondare a actualității. „Aștepnnd pe în
vingători", șl „Jilemoria-, pr-tm-â c«.z„I unor 
indivizi acaparați de evenimente. Documentul, 
ficțiunea, faptul real, recompun o tmug.ns preg
nantă a primului război mondial Ca s Eug.n 
Uricaru. Gabriela Adameș’.iar.u n .Dimi-r -â 
pierdută* învie lumea anului 1916. .âr.r.d 
treptata destrămare a familiei burgheze. Ase
mănătoare prin atmosferă și știi, prozele celor 
doi uttlizează fotografia ca prO't aJ relativi
zării perspectivelor, iar prin Tănaae Berzei sau 
Vica reușesc creare» personajului msm-rabiL

Dacă in cazul lui Uricaru se p- <•.-> vorbi de 
o asimilare corectă a sugestiilor preiei sud-ame- 
ricane, prin inserția fantasticului, la Gabriela 
Adameșteanu observăm nuanțarea tehnic* nara
tive dm romanele Hortensiei Papadat Bengcsru, 
gradul de autenticitate fiind sporit prin ren-m- 
țarea la. comentariul de autor. Istoria, ca mod 
de a înțelege lumea, constituie șt substanța căr
ților lui loan Dan Ntcolescu sau Ștefan Ago- 
pian, numai că aceasta apare a . Jm ca spațiu 
estetic in care ie desfășoară jocul parabolei. 
„După mine o zi" este o parabolă despre putere 
intr-un timp tragic. Căluț irul Artemle reedi
tează situația unui cronicar, a.:ceptind compro
misul istoric pentru a puu.t comunica adevă
rul. Limbajul cronirăresc, fastuos și artificial, 
recompune epoca de la 1800 in tipare stilistice 
deosebite de cele ale lui Ștefan Agopian. atras 
la rindul său de acea perixidă in „Tache de 
catifea", In „Tobit" și in „Manual al intimplări- 
lor-. Prin Tobit. avem un antierou, tint de flu
xul evenimențial, printr-o Oltenie ocupată de 
austrieci, teritoriu al suspiciunii in care istoria 
iși dezvăluie structurile intime. Sub mirabilul 
semn al dezvăluirilor esențiale se consumă o 
altă călătorie, cea in abstract, a lui loan Geo
graful, dascăl la școala de la Colței.

Recuperarea istoriei, indiferent de modali
tăți. este simptomatică pentru ceea ce s-ar pu
tea numi intenția de inițiere in mecanismele 
memoriei. Pe o altă coordonată se înscrie, in 
aceeași ordine, recuperarea miticului, a fabulo
sului, in proza țărănească a lui Ștefan Pîrvu, 
Titus Suciu, Apostol Gurău, unde spațiul româ
nesc apare in datele sale fundamentale ca des
tin și memorie colectivă. Opusă aparent este 
fioziția lui Mircea Nedelciu care Iși subintitu- 
ează cartea „Zmeura de cimpie", „roman împo

triva memoriei", punind in ecuația adevărului, 
ca proces, termenii om. obiect, nume, poveste, 
el creează o literatură a experienței in care 
personajele se găsesc la virsta frenetică a voin
ței de luciditate. Eroii din „Zmeura de cimpie" 
deși Iși fac intrarea in viață handicapați, por
nesc totuși in căutarea trecutului lor. Remarca
bilă este știința lui Mircea Nedelciu. vizibilă mai 
ales aici, de a produce texte care dau eu preg
nanță sugestia realității. Proza tinără se impune 
prin regia ordonatoare a evenimentelor in func
ție de o dialectică a revelării prin adeziunea la 
problemele timpului, prin consecvența și demni
tatea atitudinii estetice. Dincolo de convenții șl 
prejudecăți, prozatorii reprezentativi ai ultimilor 
ani oferă argumente convingătoare pentru viito
rul sigur ai literaturii române. Pentru că, așa 
cum s-a spus, orice luciditate inseamnă victorie.

Constantin M. Popa

Recitirea 
istoriei 
literare

noțiunile care să definească pregnant 
suuliul de astăzi al Istoriei literare sint 
cele de recitire si de revizuire a valori
lor Uterare In vederea rescrierti de noi 

monografii șl sinteze.
Spre deosebire de istoria literară de acum clteva 

decenii, al Cărei caracter ștllnț.fic se rezuma la 
epurarea șl simplificarea operei literare șl nu mal 
puț.n a autorului el, sau, ln revers, la hlperbol.- 
zarea operelor minute șl a amănuntelor conve
nabile din biografia scriitorului respectiv, cerce
tarea istoriografiei de astăzi rscltejte, rediscută 
și revizuiește tot ce s-a scris, discutat șl publicat 
despre unul sau altul dintre scriitorii care fac 
obiectul istoriei literare. Un progres evident II 
constatăm ln faptul că se recitește literatura 
română veche In original, deasemenea și presa 
de la începuturile el și pină in zilele noastre. Scri
itorul supus reexaminării Istoriograflce este citit 
ln conexiune nu numai cu propria ta biografic, ci 
mal alea cu biografia epocii. Șl unde poate fi ea 
mal bine consemnată decit In publicațiile timpului 
său. in paginile ziarelor și revistelor la care a 
colaborat (sau care l-au înconjurat) ? Dacă oentru 
scriitorii din secolul trecut aventurarea criticului 
ln labirintul presei șl nu mal puțin al pseudoni
melor pe care aceștia le-au folosit poate fl o 
aventură ln zadar sau aducătoare de puține 
foloase, in cazul scriitorii-r dintre cele două 
războaie mondiale, ea, această aventurare, este 
echivalentă cu redescoperirea unul nou scriitor. 
Un exemplu concludent ln aceasta privință 11 re
prezintă publicistica lui Camil Petrescu, dată re
cent la Iveală. Nu faptul că autorului „Patului lui 
Procust" I se dezvăluie un aspect esențial al bio
grafiei sale literare — militantismul șl radicalis
mul patriotic — ml se pare a fl lucrul cel mai 
Important, ci faptul că exegetii de pină acum ai 
operei sale sint puși ln situația să-și reexami
neze propriile opinii despre scriitor, să recunoască 
necesitatea recitim nu numai a romanelor sale- 
(prlntr-o grilă modernistă) ci și a materialului său 
publicistic, rămas necunoscut.

Aici lectura tradițională a textului n-are nevoia 
de nici un fel de speculație teoretică. Ea trebuie 
făcută pur și simplu, ignorarea textului, dezarti
culează orice fel de examen critic modern. Așadar, 
ceea ce sintem nevoiți să recunoaștem ca nou in 
cercetarea literară este recitirea operei literare ln 
toată multipla el Înfățișare ; de la textele risipite 
de scriitor, cu generozitate, In presă, la operele 
sate fundamentale. Și invers, -desigur. '< i -da tn 
cazul fericit al scriitorilor care s-au Ivit de la 
Unirea Principatelor incoace. în cazul celorlalți, de 
dinaintea lor, nu este suficientă doar recitirea lui 
IoCga și a colecțiilor sale de documente, ci mal 
ales recitirea mentalității epocii, relațiile existente 
intre scriitorul respectiv șl mediul in care el a 
evoluat. Este o direcție de cercetare in care edi
turile noastre au adus numeroase contribuții. Dar 
nu este singura, căci nu numai operele scriitorilor 
sint recitite șl retipărite dintr-o nouă perspectivă 
metodologică, d șl izvoarele documentare legate 
de acestea. Este ai doilea aspect al progresului în
registrat In domeniul istoriei literare. In acest sens 
a fost depășită etapa cind cercetătorul te mul
țumea cu fondul documentar existent, eind infor
mațiile islorioTTafice și bibliografice erau pre
luate din anexele exegezelor anterioare, din mo
nografiile existente la un moment dat. Cer
cetătorul de astăil recitește nu numai ceea ee ao 
folosit alții ca bibliografie - el face cercetare dr 
arhiva pe cont propriu. Speța rară a „arheolo
gilor" literari n-a dispărut u totul, ba, am putea 
spune, ea nici un istoric literar serios de astăzi 
na purcede la scrierea unei monografii despre un 
scriitor sau altul fără sâ tatrepeihda o reexami
nare a materialului „arheologic- existent — In 
căutarea celui inc* toexteaeni dar posibil. Na cota 
vorba de pierderea ln amănuate de „adunătorii de 
nisipuri-, cum spunea lausosntlc n lorga si avea 
s-o facă marele Cahn eseu ei de căutarea elemen
telor cnncreie <1 semnificative care npaesc din bio
grafia aerilsnrulel, alteori chin- a operelor literare 
tesesL Bcatlrea izvoarelor documentare nu ease des- 
capertrea recentă a aasonel literare, el este omologa
rea acelea» !■»■■■ de Câlinesea lasou. Ce repre
zintă aBceva Imensul material documentar adtrnat de 
divinul erMr te jurul monumentalei sale „Istorii-. 
■ etii expresia urson acute, resimt lie de amor, da 
a-si eenseilda aamiimille teoretic*, de a-st lepri- 
taâlta sa den le operei erStâne ca am documente si 
acte rneaise si legltimiie marile sale au unii eri- 
Ore ? Nona ednie a „Istoriei Ibrrmurti rood ne- de 
Căliaeaca a-ar fl fees p-nbut fără areaată reave- 
rare a el pe m „nuies-lal documentar" de prima 
setat, fără locHarva d- către ausor a tinerilor is- 
torteș liseraa» aure a directiv de cercetare ee rare 
el tastnl o aubeotimaae o boa* bueuta de ti-nn. 
Mai^ntatea și mzturlrarea unui istoric Fierar 
poere f. coov-*---ii tocmai Ln etx—de recuoe- 
rar- șl de aducere ta t^jrafaț* ar.aSzri și s nrezei 
crttire a unor p ese ’‘terare care s-au seu":-azt 
tn naufrac-. 'e tL—pUuL

Ut oria ttserară înregistrează progreoc st pe HnU 
repunerii la cărei 'eu. a teatru mea te lor ei de lucru. 
Ceea ce cu decerni ia armă se arăta a n a gene
roasă aspirație, (a vorba de editarea documentelor 
teectHe, memoriDor, corespondent ei scriitorilor), 
astăif este deja o read tate palpabilă si chiar en- 
tabllă. Numărul volumelor de eorespcadentă. da 
texte inedite pe care editurii- nomire le nubUcâ 
ea e Impreslnnani, roesdttiliidii-se ele tusele te 
temă de cercetare, ta material pentru a nouă exa- 
Șeză literară. B un aapees al revizuirilor intervenite 
In elmpul Istoriografiei literare confirmat pe depbn 
de „Dicționarul Utere turti române de la origini 
pină Ia 1MȘ" care, tn ciuda imperfecțiunilor sale, 
este o sinteză remarcabilă a ceea re înseamnă 
recitirea șl rescrierea anei noi istorii a Uteraturil 
romane.

Recitire, revizuire șl rentiere, iată triada prin 
care perspectiva științifică actuală contribuie la 
mersul Înainte al Istoriei literare.

M. N. Rusu

Sinteza
Urmare din pag. 1

bătălia oentru a recupera o conștiință puternică 
a ceea ce moștenim din trecut spre a o reda 
împrospătată generațiilor care vin este mai 
erea. mai dificilă, cu multe eșecuri, dar sî cu 
realizări remarcabile. Astfel, in poezie, in spe
cial prin creația lui Ion Gheorghe si loan 
Alexandru, se poate vorbi de realizarea unei 
puternice joncțiuni a mitului cu istoria națio
nală. deosebit de productivă in planul conștiin
ței de cultuiă. în domeniul prozei ne aflăm în 
fata unei revităllzări pe temeiuri noi a roma
nului nostru istoric. în dramaturgie asistăm la 
apariția unor piese istorice de o reală valoare, 
scrise de Paul Anghel și Valeriu Anania, de 
Paul Everac („Constandineștil").

Dacă e să exemplificăm modul ln care des
chiderile teoretice asupra Înțelegerii trecutului 
national influențează puternic, pozitiv, dezvol
tarea literaturii, se cuvine să ne oprim cu deo
sebire la optica nouă, revoluționară in care to
varășul Nicolae Ceausescu pune problemele 
constituirii statului român modern, ale unității 
61 Independentei sale în această privință au 
circulat, după cum se știe, teorii false, necon
forme adevărului istoric. Or. în lumina concep-

Aspirația spre 
monumental

nceptnd cu deceniul al șaptelea, poe-

Izia românească și-a regăsit adevăra
tele izvoare ale lirismului printr-un 
reviriment calitativ de o amploare 

comparabila cu marile epoci de înflorire ale 
literaturii naționale și universale. Propriu-zis 
am asistat la apariția unei noi poezii, asemănă
toare doar cu noua direeje maiOresciană din 
veacul al XIX-lea, orientată spre toate zările 
lumii, dar cu rădăcinile adine înfipte in pămin- 
tul și istoria tării. O generație nouă (denumită 
„labișianâ") iși propune o temerară reconside
rare lirică a temelor și motivelor, cum șl a ra
porturilor omului cu sine, cu istoria, cu socie
tatea și cosmosul, prin refacerea legăturilor 
poeziei cu valorile perene, sprijinită pe o este
tică revoluționară, dar și pe o trăire acută a 
sentimentului personal al existenței Caracteris
tica funciară a acestei generații poetice 
este aspirația spre monumentalitate, Înțelea
să ca dorință de a crea durabil, de a realiza o 
operă exemplară, impresionantă, fundamentală. 
Toți cei ce alcătuiesc această generație năzuiesc 
după acea „simplitate monumentală", apreciată 
de către Tudor Vianu drept trăsătură dominan
tă a marilor epoci de înflorire a culturii și a 
artelor și cu precădere a oelei antice. Aplicată 
generației din deceniile șapte și opt, această 
simplitate monumentală se evidențiază printr-o 
împletire și diversificare armonioasă a tradiției 
cu inovația, in contextul aceleiași unități dia
lectice. care este poezia creată în aceste dece
nii printr-o sinteză sui-goneris de gind. aspira
ții și expresie. Toate aceste trăsături pot fi des
prinse cu ușurință din opere. Dintre aceștia se 
detașează Nichita Stănescu, revendicindu-șl sin
gur „dreptul / intiiului născut, / dreptul cifrei 
1“ (Axlos ! Axios !) Marin Sorescu, purtîndu-și 
cu justificat orgoliu nimbul celui „singur prin
tre poeți" ; Ion Gheorghe. continuu obsedat de 
conștiința orgolioasă a dăinuirii ; loan Alexan
dru. creatorul unei impunătoare ontologii ironi
ce ; Adrian Păunescu sublim actor pe o enormă 
scenă a lumii, jucind o ciudată piesă în care 
,.nimic nu se desprinde, nimic nu se știe" și, 
ceva mai aproape de noi, neoromanticul Cezar 
Ivănescu, creator al unuia dintre cele mai fan
tastice tărîmuri de vis — Baaadul.

Toți aceștia ca și alții, se impun in epocă 
printr-o voce distinctă în destăinuirea prin 
imagine a unor stări de excepție, a unor expe
riențe existențiale devastatoare, cum și prin în
cercarea de a realiza niște monumentale cro- 
nografii lirice, niște cosmo-sociogonll naționale 
sau ontologii îmnice — toate axate pe cultul și 
tradiția înaintașilor (asimilați creator), a valo
rilor perene ale istoriei naționale, pornindu-se 
de la convingerea că un poet care n-are trecut, 
n-are nici prezent și nu poate avea nici viitor. 
Pentru aceasta, cu toarte mici excepții, toti se 
revendică de la aceeași filozofie ancestrală, po
trivit căreia dezechilibrul este acceptat drept 
condiția sine qua non a cunoașterii lumii și a 
universului, fiecare integrindu-se în telul său 
aceleiași spiritualități mioritice de acceptare a 
legilor naturale, cu‘ sentimentul solidarității de 
destin dintre om și natură, corelat tristeții limi
telor. înțelegerii și acceptării contrariilor, dar 
și dorului nemărginit eminescian sau nostalgiei 
infinitului, toate acestea intim conexate in 
planul etic aspirației spre completitudine, spre 
verticalitate, după modelul coloanei infinite a 
lui Brincuși...

Pe plan estetic, toți acești poeți înțeleg arta 
drept lorma unică de existenta, zidinau-$î în 
acest sens — după miraoiîul exemplu al Mește
rului manole — Viața in opera, opera pe care 
Nichita stănescu o interpretează drept „visul 
in vis -. Marin sorescu urept „spectacol în spec
tacol", Ion Gheorghe „ecou ce se ridică din alt 
ecou", iar loan Alexanoru „grai intru mărturi
sire", menit a duce „taina lumii mai departe" ; 
pentru Adrian Păunescu „modul nostru de via
tă / e osul unei aripi zburătoare", iar Cezar 
ivănescu iși propune sa aleaga „mire două per
fecții (...) pe cea nerelevaia inca". Toți acești 
poeți reprezentativi pentru generația lor năzu
iesc sa intoneze un cinlec unic, nemaiauzit, un 
„nemuritor poem", cum vrea Ion Gheorghe, 
care sa cuprindă „intimplări de capătii". întru
chipate „in aura cuvintului" cum se exprimă 
loan Alexandru care sa devină „plinsul unui „ 
ochi neinventat" (Nichita Stănescu)'.’ aviridu-și 
partea lui de cer, dintr-un oer mioritic „zugră
vit / ca Voronețul" (Marin Sorescu) — poem 
care, in esență, să cuprindă „adevărul despre 
toate" (Adrian Păunescu).

Pornind de la izvoarele naționale, stăpinițl 
de gemul limbii, toți acești poeți inovează tra

ci i,ia și un puii înotata ca p„rie constitutiva a 
tradiției naționale. Astfel, Nichita Stănescu dă 
expresie unui ideal dintotdeauna al poeziei 
românești — acela de a realiza o monumentală 
fresca a devenirii umane situată intre coordo
natele ontice ale nașterii și ale morții. Pornind 
de la miturile geto-dacice, poetul interpretează 
nașterea ca nefericire, ca pierdere, existența 
aflindu-se sub semnul elevat al suferinței crea
toare. Ntmbaiâ de mirare, devenirea e fulgerată 
de miracolul completuainii, fiindcă „ar fi ab
surd ca existența sa fie absurdă".

Tot astfel. Marin Sorescu se conectează ini
țial unul modernism ideatic de sorginte exis
tențială. pentru ca mai apoi să evolueze spre 
izvoarele naționale, spre explorarea tradițiilor 
poporului circumscrise unei insolite viziuni a 
bitului și a copilăriei (in trilogia poetică La 
Lilieci, ginditâ ca o epopee a timpurilor de grea 
c(i.np^i„ uie s-.jiui nj.j), polcului revenindu-i 
menirea de a scrijela „pe ceramica străveche I 
noi desene de »pocă" (Ceramică).

La rindul său. Ion Gheorghe se dovedește 
incă de la începuturi legat pnn mii de fire de 
o experiență primordiala profunda, de matri
cea stilistică ondulatorie. substratul permanent 
aj tuturor creațiilor sale in care răzbat perso
nant orizonturile primordial-miorltlce, cu di
mensiunile „timpului-havuz", luminate de sen
timentul unei euci țărănești a demnitățiL

Aceeași încredere nedezmințită in dăinuire îl 
caracterizează și pe loan Alexandru care are 
certitudinea că .mu (va) dispărea din acest loc", 
intonind un incantatoriu non omnis mortar. 
„Voi pleca, dar pururi voi rămine / Numai pie
rind putea-voi să rămin / Cum moare griul ca 
s-ajungă piine. / Și-n vie focul se preface-n 
vin" (Iubirea).

Cit il privește pe Cezar Ivănescu — el s-a 
remarcat prin insistența cu care — asemenea lui 
Bacovia — stăruie asupra unei obsesii thanatice 
pe motive folclorice, corelată unui spațiu poetic 
ideal in care e plasată „o cetate / de foc", tra
versată de ..fluviul funebru". Baaadul creat 
de către Cezar Ivănescu este o remarcabilă în
truchipare a spațiului-matrice al acelei terra 
paterna, in care și-a petrecut copilăria cu gln- 
daci și nuri Ario Paradis și în care se cuvintă 
atit de frumos „despre iubire, liniște și 
moarte-...

Toate aceste trăsături se pot sintetiza, prin 
urmare, in dorința intemeiată pe talent de a 
lăsa o foaie de adaos la monumentala Carte a 
veșnicului Mit.

Simion Bărbulescu

colectivă
tiei istorice a secretarului genera] al partidului 
nostru, toate cercetările ne arată că statul ro
mân modem nu a luat naștere în mod ..impe
rialist". prin anexiuni de teritorii străine, ci s-a 
constituit in cadrul teritoriului său national, in 
urma unor evenimente marcate pregnant de vo
ința de unitate si independentă a întregului 
nostru ponor. Mărturie în acest sens stau docu
mentele vremii, șirul nesfirsit de eroi ai aces
tui mare ideal. Iertfele fără margini aduse de 
popor De altarul patriei comune.

Acest adevăr constituie o temelie solidă pen
tru Înflorirea unei mari părți din creația noas
tră literar artistică. Nu ni se oare intîmolător 
că unele din realizările enlce de seamă ale ul
timilor ani — ne referim la vastul ciclu de ro
mane Zăpezile de acum un veac de Paul An
ghel, Marele sigiliu de Viorel Stlrbu, Labirintul 
de Francisc Păcurariu — se inspiră din reali
tățile istorice ale luptei pentru re^li-are" uni
tății si libertății noastre naționale. Aceste 
exemple, intre multe altele care se not da. ne 
arată cum o gîndire teoretică profundă con
formă adevărului istoric, contribuie din Dlin la 
mai dreapta cinstire a trecutului nostru natio
nal. si-n domeniul literaturii constituie una din 
condițiile esențiale ale dezvoltării ei puternice, 
multilaterale.
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/----------------------
Valori 

nuvelistice 
actuale

1. CONSIDERAȚII PRELIMINARE

elaborînd, cu aproape două decenii in 
urmă, un studiu sintetic consacrat nu
velei și povestirii românești contem
porane, ne gineam că este cit se poate 

de nimerit — acum, cînd, cu lucid și sărbăto
resc optimism, sintem animați de firescul 
impuls al analizelor retrospevtiv-sintetice — să 
revenim asupra temei in cauză, animați fiind 
și de dorința deschisei, sincerei confruntări cu 
noi înșine. Astfel, răsfoind studiul tipărit in 
1967 (scris, insă, între 1960—1965), mărturisim 
că „autolectura" la care ne-am angajat n-a fost 
deloc scutită de acea stare de spirit și de con
știință specială, ce își are originea în nu tocmai 
blinda confruntare dintre perspectiva evalua- 
tivă de acum două decenii și cea ne azi. Sigur, 
de-ar fi să alunecăm pe panta mărturisirilor, 
ar fi multe de spus, dată fiind virsta, implicit 
experiența autorului la acea dată, cit și, mai 
ales, momentul istorico-literar in discuție, atit 
de contradictoriu incă, angajat in febrile și dra
matice zbateri menite a înscrie destinul litera
turii române contemporane pe traiectoria realei 
conștiințe de sine. Nu este totuși cazul a ne 
lansa in cine știe ce „răfuieli” pentru că. la 
urma urmei, ceea ce interesează este posibili
tatea identificării unui propice cimp de con
fruntare cu noi înșine. Așadar, întrebarea pe 
care ne-o punem nu poate fi decit aceasta : 
cum arată peisajul „prozei scurte” contem
porane, scrutat din perspectiva momentului li
terar ce azi, in comparație cu perspectiva cri
tică la care, in chip fatal, apelam cu două 
decenii în urmă ? Urmind planul de lucru 
adoptat atunci și care, in esență, ni se pare 
viabil și acum, socotim că răspunsul la între
bare implică apelul la două tipuri de demers 
investigativ relativ distincte. Ca atare, intii se 
impune necesitatea de a reveni asupra a ceea 
ce numim condiția genului, raportată la ansam
blul determinărilor teoretice și istorico-Iiterare, 
pe de o parte, și la contextul general propriu 
structurilor narative (cu deosebire romanești) 
actuale, pe de altă parte. Apoi, evident, se 
pune problema argumentării pe viu a acestor 
considerații și disocieri, odată cu angajarea in 
analize critice propriu-zise. consacrate unui a- 
numit număr de autori și cărți, bizuite, in mare 
parte, pe o nouă lectură aplicată acelorași 
texte narative.

Raportîndu-ne la ceea ce în nenumărate rin- 
duri am numit lecția tradiției, constatăm cu le
gitimă satisfacție că „proza scurtă” românească 
de azi se revendică, în datele ei definitorii, de 
la marea experiență a înaintașilor. Se confirmă, 
în principal, vocația aparte a prozatorului român 

, dintotdeauna pentru speciile „genului”, nuvela 
povestirea și schița. E, aici, semnul constantei 
sale încrederi in multitudinea de virtuți estetico- 
ontologice ale „genului”, dar și indiciul excepțio
nalei lui impulsiuni native — aș-zicînd —, sti
mulată, deopotrivă, de tradiția oral-folclorică a 
eposului popular și de cea istoricizant-narativă 
a cronicarilor. într-o asemenea ordine de idei, 
se poate susține că, în majoritatea covirșitoare 
a cazurilor, cum ar zice G. Călinescu, instinctul 
creator al rasei își exercită prerogativele din 
plin, iar efectele lui, în plan valoric, sint de 
nu puține ori excepționale. Faptul vine de acolo 
că prozatorul autentic de azi, ca și cel din tre
cut, se arată complet eliberat de prejudecata 
Inferiorității sau superiorității unui gen narativ 
față de altul. în speță, el nu pare prin nimic 
interesat de eventuala operație de a compara, 
dintr-o atare perspectivă, romanul cu specii 
precum nuvela, povestirea și schița. Supunerea 
la criteriul inspirației artistice merge mină in 
mină cu supunerea la rigorile proiectului de 
creație, în așa fel incit, opțiunea pentru unul 
sau altul din cele două genuri se sustrage din 
capul locului hazardului. Gindindu-ne fie și 
numai la experiența marii noastre proze mo
derne (Rebreanu, Sadoveanu, Agârbiceanu, Că
rnii Petrescu, Gib Mihăescu, Hortensia Papada» 
Benges cu, Cezar Petrescu, Anton Holban. Mircca 
Eliade, Ionel Teodoreann), ne dăm seama ci 
bună parte din cel mai de seamă reprezentant 
ai prozei actuale fac dovada aceluiași sL.o.1 
echilibru. Zaharia Stancu, Marin Preda, Eugen 
Barbu, Laurențiu Fulga, D.R. Popescu. Fănus 
Neagu, ștefan Bănulescu, Ion Lăncrănjan. Titus 
Popovici, Paul Georgescu, Nicolae Velea. Sonn 
Titel, Al. Ivasiuc, Mircea Ciobanu. Mir 
Horia Simionescu, Constantin Gheorghiu. Nc-r- 
man Manea, spre a invoca ooar aceste exemp.-*. 
sint, fără îndoială, nu numai creatorii unor 
universuri romanești distincte, ci și ai unor 
universuri nuvelistice (de ce nu ?. chiar așa — 
universuri nuvelistice t> pe măsura vocațiilor 
epice cu care sint dăruiți.

In subtila lor dialectică, lucrurile se leagă 
între ele, se determină unul pe celălalt Se re
marcă deci că exemplara gravitate estetică din 
unghiul căreia se desfășoară „jocul” ori de cite 
ori se pune chestiunea opțiunii fie pentru 
roman, fie pentru „proza scurtă”, atrage după 
sine elocventul mod in care «in: eliminate, de 
la sine parcă, orice rezervă ori inhlbiți*. vi- 
zind accesul „genului scurt”, atit la toras 
ți viziuni narative dintre cele mai vana te s* 
mai dificile, cit și la motive problema uco-te
matice de aceeași natură. Amintita lecție, a tra
diției are și de data aceasta efecte absc-lut be
nefice. Nu este nici o exagerare dacă afirmăm 
că pe întreaga sa cuprindere „proza seu. li” ac
tuală oferă unul dinue cele mai fascinante te
ritorii pentru manifestarea liberă a spir-.ru.ui 
creator novator și chiar experimentator. Se 
poate susține că, aproape fără excepție, nuve
listica reprezentativilor prozatori jvun'-e nu
miți se constituie in domeniul privJeg^t șt ;n 
această direcție. în aceeași ordine de idei, si
tuația de ansamblu oferită de proza tincrt.-.-'T 
promoții ivite și impuse cu strălucire pe soe->a 
literară in ultimul deceniu și jumătate. e=te _n 
toate privințele exemplară, deci luăm in c-cti - 
derație „proza scurtă* scrisă, intre al;.;, de 
Eugen Uricaru, Gabriela A d.-Ty-\3.,j, Gn-cr- 
ghe Schwartz, Marius Tu pan. Mircea Nei-»-. 
Sorin Preda, Carmen Francv.-a Bar/riu. H-cui 
Ungureanu, Ion Florian Panoum. Tirus S'- . 
Florin Bănescu, Mihai Sin. Ioan Radin. Tud.„ 
Dumitru Savu și multi alții. Deoueuiua emu
lație novatoare, in cazul acestor »~cșc;u u- 
nere, — element deosebit de »emxfiat;r — are 
la origine și un foarte interesant malog put lat 
cu structurile „prozei scurte prcd-i chiar «te 
contemporanii lor mai mult sau mai puțin pust
nici. Important este însă că atit n «xa ce : 
privește pe „vârstnici” cit îi pe oe: tineri sa u 
foarte tineri, un atare apetit pentru 
ța tea „tiparelor” prozastice. in proporue 
ficativă, face un revelator corp OkU?. cu hț-ță- 
rirea de a capta zone și ipc-stare ate -
(căci se poate, pe drept, vurl» -ic o ei'r*c:aak'i 
sete de real a prozei scurte de ua-J:tc cu
maximum ae potențialitate exist- r. i. cap, 
efectiv, a favoriza ds-rbaterea cc relvv^ca
adevărului în plenitudinea lor. Avoci uAr. ccrt.- 
tudinea că suite de investigații artistice care 
urmează va da intru-totul ct,ug oe cauza ■ • - 
cintelor considerații introductive formulate m 
prezentul foileton.

Nicolae Ciobanu
P.S, Nu numai țlin spirit de echitate, d și 

din adine impuls afectiv, Îmi îngădui a face o 
completare la cele spuse in tab.eta Itinerar 
cultural-artistic de neuitat, apărută în numă
rul anterior al revistei. Anume, menționez că 
atit muzeul etnografic din Negre«i-Oaș rit si 
Muzeul Țării Oașului din ac““rei localitate 
sint gospodărite, cu impre».““.artă dăruire și 
vădită competență profesională, de tinârul mu
zeograf Remus Bârnav.
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Dragoș Mororeicu : „Masă cu flori >i cârti*

0 istorie în imagini 
a literaturii române 
contemporane

Gheorghe Pituț a spui de mult adio Marelui
Macine

Cornel Regman isi aduce aminte cu nostalgie de 
vremea cind pregătea pentru tipar volumul 

„Cka niște cronicari*

Un colocviu despre poezie și traduceri la care participau ion Covaci, Al. Andrițoiu și 
Dumitru Chirilă a fost întrerupt de apariția fotoreporterului lor Cucu si a sofisticatelor sale 

aparate de luat vederi

rpoNirA cn tnvllIvH CV

Întîia antologie
a interviului românesc

aj
A

«t ca

mor

iu

±3

câtor sfudiu 
interviulei.

.citiativa ; 
treia i re

re-r.i DTic-.za'.. ca s-rip ji tehnici de 1-ucr-u. 
senul :r octode. mai m*. Te '• r-'u 11
im oră:treaza : inieririul își lărg;-'-re sleia celor 
mestiuc—tte la artist: pi»ă : -Piow-s po- 
■țtări »; te șîlmte. de ia re-lriiie iitentre si 
culruraie oină la rbirc-le de mare tt-xj. Autori 
de -mtcrT-.uri (prefer atacă pcr'raii. iarăși, 
in lecui cj-.i-tu- _mz--.x-.Tr.ri ia-i strălucire 
specie: (ezitare; te r.c.-nesvciă‘.-mâ intre «pecie 
st fca este m'.sziu.i.riatâ !). astiei eâ putem 
stxite că ipamte te -ri dresea riîîx: mondial 
(„mul sau rr-T ”) ersnui pe deplin autori- 
retșfeț — ic toate tipurile ți de toate
d;.T nule. C:-. U literat: rcrfc: — Felix A- 
drrc-i I. Vetareia. FroArs Soovoimak. Camil 
Bal!.,rar. m.- ,mt<aga;arul do ăc-ima V’asi'..
N•:>.< re afirmă in rindtil lecerilor. și -re 
«reeiauai: fju’ iău. =ă -.renuiââ” cit

. date 5.- ss re!: ri.-.nt. După 23 A:i-
1044 s-a jA.-as»'. :»i in grr.ul respectiv, 

caca s: Sverarjl com&atibili într-o aca-
ea*t pecwxi; 'r-t-u x-osanvil de astăzi Ion Bi
beri (La ard *i. r.; ere un necunoscut, iar
m.- />■-;. Ancă o oariocris re.vJieli. aili și alti
ru’-sri :uri_ Pr.retic. massmedia din
riiiîe n-iaaiif nu re poate priva de acest gen 

r.i'.-r-cdc- ăr. mere centrală, revistele cultu
rale. re-.re -;!— de specialitate, radioul, televi
ziunea tj dst in.etvie-ui un loc de onoare — 
ș; dă efivieacă ’ — celor mai largi mare de 
came.ni. fx ca ale sint in condiția de lector, 
auditor .»• rioeo-as ■.:'*ător._

Dar. cwm spune ?.m, istoria interviului româ- 
r.ec: pe i-s'.jra ei publicUfică o găsiți, si vâ 
a.-.„ur că Ț- ioitantă. in studiul introductiv 
al iste-rimiut Netea.

Să vedem, îraă. dacă ceea ce ne istorisește 
prefața si .rere; : ne propune nota se găsește 
in ma'iri■? ăiT-ligică. împrumut, alei, metoda 
statistică a pro''.ș irului Al. Piru. între cei 
chestionați ii aflăm pe : Nicolae Gane. loan 
Slavici, Care ’laie. Coșbuc. Delavrancea (abia pe 
acest loc ! care, nu ?, dăduse primul interviu), 
Duiliu Zamfirescu. I.A.L. Bră’.escu-Voinești, 
Goga. Lovinescu Galaction. Rebreanu, Minu- 
lescu. Arghezi, Camil Petrescu. Sadoveanu. Că
linescu, Arghezi. Vianu, Perpessicius, Eugen 
Barbu. Preda. D. R. Popescu. Doinaș. Păunescu, 
Soresc-u, Nichita Stănescu. loan Alexandru. Ana 
Blaiîdiana. Mihnea Gheorghiu, Paul Anghel și 
Șerban Cioculescu.

O nedumerire : înțelegem ca Arghezi să fie 
interogat, in această selecție, de două ori, dar 
ce căutau — in economia selecției — tot de 
cile două ori aduși la „rampă” și Brătescu- 
Voinești, și Ion Minulescu, față de numele 
zdrobitoare din epocă, înșirate mai sus ?

acum, ta numele celor care iau 
iaUrviMTue. tot In ordinea sumarului ; ei sint: 
C» tn. Felix Ader ca. M. Râdulescu și E. Ene, 
P, L; Mtunu. Camil Baltazar, I. Irimescu 
c.n-re-’, ’reif.ii A<V>rca (de 3 ori), L. Artenie, 
î. V-.-re:. Prefira Sadoveanu (de 3 ori Ia 
---- ‘erian, NrU-.*- (curios, doar de 2 ori!), 
I.re iiib- ri (de 4 uri la rind). Matei Alexan- 
crcaia. 1 _ Arion, Vasile Rebreanu și Miron
- , ide 2 xi), iarăși George Arion (de 5

■ &;-ris B-szilă, Matei Alexandrescu și 
ide 2 ori). George Arion,

D-irei e. ■ ustă statistică las la latitudinea citi- 
vadă citi și cine lipsește din rîndul 

.tw „intervievați” și câți și cine din rindul 

.. care s-au exersat in arta interviului, mai 
ales in ultimii vreo cîncispriiăe-re ani. în ceea 
ce-i privește pe aceștia din a doua întrebare, 
sintem de acord cu frecvența numelor lui Felix 
Acrrra, Ion Biberi și Profira Sadoveanu (despre 
care G. Călinescu a seri? la modul elogios), și 
n-am nimic, dimpotrivă, față de confratele 
C-aorge Arion, pentru că nu de sineși și-a acor- 

' rolul cel mai mare de ăemnâturi în această 
ezere. Dar. pentru numele lui Dumnezeu, 

teszwc din această antologie restrictivă, prea 
re-siric-restrictivă. nume de mare onoare în arta 
interviului ! Să numesc, dintre cei petrecuți, in 
istorie, măcar pe Petre Pandrea, iar dintre 
-rwHemporani — și nu epuizez deloc lista — 
pe Il:e Purcaru, Ștefan Bănulescu, Mibai Ub- 
gheanu. Sânziana Pop, Florin Mugur, Adrian 
Făunereu — toți pomeniți și chiar analizați in 
prefață. Dar ce să mai spunem despre al pa- 
tT«le= paragraf al Notei asupri ediției, unde 
ni sa spune textual : „Pentru dezvoltarea genu
lui și lărgirea tematicii după 23 August 1944 
si pină astăzi am făcut apel îndeosebi la cule
gerile de interviuri ale lui Ion Biberi, și apoi 

1.1 cwc- ale lui Ștefan Bănuluseu. Ilie Pnrcaru, 
Adrian Păunescu. George Arion, Vasile Re- 
br- anu și Miron Scorobete, Boris Buzilă ș.a.”.

Ei bine, înțelegem formularea „ș.a.“, dar unde 
sint cei promiși : Bănulescu, Purcaru și Pău
nescu ? Nu putem înțelege faptul decit prin 
„ruptura” care 6-a produs la un moment dat 
intre prefațator și antologator, pe de-o parte.

Dragoș Morărescu : „Peisaj transilvan*

și intre editură (redactor V. Gheorghiu — dar 
o fi el singurul vinovat ?). pe de altă parte.

Ca să nu mai spunem că întregul volum a- 
bundă in greșeli de corectură (ceva „tradițio
nal” la această editură), — vedeți numai cite 
zeci de greșeli scoate și îndreaptă academicianul 
Cioculescu — și numai din interviul care-1 pri
vește pe domnia sa.

Inițiativă de pionierat, cu un studiu introduc
tiv la obiect și pe cit posibil, la prima tentati
vă, comprehensiv, cuprinzind texte de mare 
valoare ale domeniului, dar cu omisiuni de 
mare importanță și cu greșeli de redactare 
inexplicabile, întîia antologie de Interviuri din 
literatura română rămine ca un prim impuls 
pentru abordarea acestui gen — atit de eficient 
și căutat astăzi de către lectori și video-ascul- 
tători. Probabil, o colecție în citeva volume, în 
care insă să fie cuprinși și oamenii politici și 
oamenii de știință, și artiștii celorlalte arte... 
se impune.

Istoricul Vasile Netea a deschis un drum și, 
personal, il absolv de toate inconsecvențele pe 
care le-a sâvîrșit editura Junimea unde și-a 
încredințat cartea.

Gheorghe Suciu

" ~x
OVIDIU PAPADIMA LA 75 DE ANI

Un spirit iscoditor
Senectutea în sine este — firește — 

respectabilă. Atunci însă cind ea vine 
să încununeze o viață de muncă și 
sacrificii și o activitate critică neîn

treruptă, ea capătă o aureolă aparte, căpătînd 
ceva din conturele legendei. Nu-mi vine să cred 
— deși in același timp e un lucru atit de firesc, 
— că Ovidiu Papadima pășește pe cea de-a 
75-a treaptă a vieții sale. Nu-mi vine să cred, 
deoarece prezența sa în orizontul cultural ro
mânesc e una mereu contemporană, mereu ac
tivă, și, prin aceasta, mereu fără vîrstă. Ovidiu 
Papadima face parte dintr-o generație de ilustre 
spirite iscoditoare care au continuat o tradiție 
și au pus pietrele de temelie pentru o alta. 
O generație care a străjuit acest veac și care 
l-a urmat, pas cu pas. Meandrele și vîltorile 
sale, cu care ne-a obișnuit, prin activitatea ei 
neobosită și prin prezența ei discretă dar con
stantă. să o considerăm ca un reper permanent 
și ca o coordonată definitorie a peisajului nos
tru științific. Aș aminti aici cîteva nume care 
au. pentru noi, generațiile de mai tineri iscodi
tori la porțile culturii românești, valoare exem
plară și ecouri de bronz: Mihai Pop, Șerban 
Cioculescu, C. I. Chițimia, Edgar Papu. Al. 
Rosetti... Sint personalități ce desemnează tot 
atitea puncte de împlinire ale gindirii româ
nești.

Și poate că, în acest veac din ce In ce mai 
specializat, mai îngustat în fascicule apropiate, 
paralele, tangente, dar nu contopite de specia
lizări și orizonturi de investigare, acești savanți 
reprezintă un ultim promontoriu și un ultim 
omagiu adus modelului renascentist al savan
tului și umanistului deschis către cele mal largi 
orizonturi ale culturii, Ovidiu Papadima debu
tează și își desfășoară activitatea sub pecetea 
cercetării folclorice. Dar îl vom întilnl atacînd 
o multitudine de probleme, ce țin de domenii 
— aparent — diferite: comparativism, istorie 
literară, teoria mentalității, filozofia culturii, 
critică de text, estetică etc. Cartea sa de debut 
(O viziune româneasca a lumii — 1941) anunța 
un spirit dotat cu o mare putere de sinteză. 
Savantul nu aborda o temă anume, un text ori 
un aspect particular; din contra, tinărul de 
atunci viza dimensiunile cele mai generale ale 
cunoașterii folclorice, încercînd să surprindă 
esența „weltanschauung“-ului românesc. încer

Sociologia militantă
Critic tinăr timișorean,Adrian Dinu 

Rachieru este și imul ‘dintre cei mai 
interesanți sociologi pe care îi avem, 
fiind mai ales printr-o cunoaștere 

foarte serioasă a literaturii române curente și 
un martor scientist al ei. Școala critică timișo
reană numără intre cei mai tineri reprezentanți 
nume cu o c<?ță deștul de ridicată : Adrian Dinu 
Rachieru e sociologul ei și completează un ta
blou ideologic complex.

în general, studiile sociologice sint legate de 
jurnalistică și chiar au legături strînse cu gaze
tăria prin aplicația asupra regimului clipei, des
fășurând, in preajma operei, numeroase date 
care o explică pe aceasta. O sociologie literară 
serioasă, cum se face la noi se pare din ce în 
ce mai sistematic (cu Paul Cornea, Al. Duțu, 
Achim Mihu etc.), e pentru conștiința literaturii 
un imens ciștlg : scriitorul nu mai este, în pers
pectiva aceasta, un element misterios care cre
ează fără legătură cu epoca, el pornește din 
imediat și acest imediat vital, complex, îl face 
să ridice monumente cu durabilitate mai mare 
de o zi. Sociologia explică, pe scurt, ruperea 
spiritului literar de spiritul gazetăresc ; desigur 
că nu numai atit. Ea reamintește că literatura 
pornește din clipă și o proiectează în durată, 
face din lumea palpabilă o lume pentru litera
tură.

Sint multe sugestii pe această temă în cerce
tările lui Adrian Dinu Rachieru și încă altele 
care privesc chestiuni numai tangențial legate de 
«•miologie. Dacă insă criticul a dorit să tacă mai 
degraoă studii critice și tnai puțin sociologie 
literară se poate spune că a reușit pe deplin. 
De altfel. „Orizontul lecturii”, care e prima car
te a acestui dotat autor, este — o spune chiar 
el — „una pregătitoare doar”. Ea ar fi o „cau
țiune teoretică” pentru desfășurările următoare, 
ceea ce ne demonstrează că în acest critic-so- 
ciolog există foarte bine conturat și un critic 
literar cu program și cu proiect intelectual ferm. 
„Orizontul lecturii” nu este nici mai mult dar 
nici mai puțin decit și-a propus Adrian Dinu 
Rachieru, adică o uvertură cu aspect de declara
ție de principii unde să figureze și opțiunile pe 
care spiritul critic le are vis-ă-vis de literatura în 
mers. Este, să fim drepți, o elaborație intelec
tuală corectă : criticul cercetează „sociologia li
teraturii la noi", urmărește raportul dintre „so
cietate și literatură” și dintre „literatură și pu
blic”, se ocupă de noțiunea de „succes” in core
lație cu valoarea, crede în „demnitatea lecturii” 
și in „spiritul critic în cultură”. în toate, el este 
informat, are putere speculativă și disciplină : 
cum informația nu este altceva decit informație 
in lipsa unor reprezentări juste despre ideile 
generale este indicat să urmărim reflectarea 
acestora în studiile întreprinse de autor. Teme
iurile lui pornesc din ideea de cultură, căci 
„prin cultură orice societate dobîndește conști

Dreptul la replică
Vrmare din pag. a 4-a

de interes tematic, psihologic, ba chiar și social 
superior, punctind — ș> nuanțînd, firește — pro
blema unor oameni dintr-o perioadă in caTe, 
consacrindu-se ani la rind unor mai mult sau 
mai puțin importante activități constructive, 
n-au avut răgazul să constate că viața lor ex
clude, de fapt, zone întregi de trăire adevă
rată”... Asta e de pus in ramă, în dormitor, in 
sufragerie și la bucătărie, în birou, peste tot, in
cit mereu să dai cu ochii de ea și să-ți fie pri
lej de meditație. Păi, nu? Eu, Vasile Modoran, 
inginer director m-am consacrat ani la rind 
unor activități... eu l-am declarat chiar cronica
rului in cauză că un plan financiar îmi poate 
pridnui cam aceleași suferințe ea și o iubită ca
pricioasă... de unde și concluzia: schematism in 
gîndire, in viață, in profesie...eu nici n-am avut 
răgazul să constat că viața mea exclude zone 
întregi de trăiri adevărate. Ingmer-director, ce 
mai e și asta? Producție, flux tehnologic, bene
ficiari interni-externi, prototipuri, expediție, cri
tică și autocritică. Pot fi numite astea trăiri a- 
devărate? Nicidecum, ele nu țin de silflet, de 
inimă (nu ele duc Ia infarct, ci fluctuațiile a- 
moroase), nu țin de gindire și sentiment. Nu 
sint decit activități; or, ce legătură poate avea 
o trăire adevărată, profundă, mișcătoare, zgu
duitoare, cu activitățile? Noi, inginerii-direc- 
tori, tehnicienii, lucrătorii, toți cei prinși in ac
tivități constructive mai mult sau mai puțin im
portante sîntem, de fapt, cel puțin opt ore pe 
zi niște roboți. Acest robotism se răsfrînge, fi
resc, și asupra relațiilor din „timpul, liber”, in
cit ajungem să ne confundăm soțiile cu niște 
amărite de raboteze, copiii cu strungurile, fra
ții, cumnațb și nepoții cu buldozerele, soarele, 
nu. mai incape, îndoială, cu jerbele de scintei de 
la oțelării, șerpii și șopîrlele cu șpanul de la 
strung... Colcăie in noi greșelile și schematis
mul. Anton, fratele meu, și-a dat 25 de ani din 
viață.pentru hidrocentrale, jumătate din nopți nu 
le-a dormit, jumătate din zile nu le-a trăit, a 
fost mai mult mort de prea multe griji, nu și-a 
văzut nevasta, copiii, cu lunile, nu s-a văzut pe 
el mtr-o oglindă cu anii, neavind la el o oglindă 
nici măcar atunci cînd se bărbierea (pretext 
să-și lase barbă, dealtfel...), iar în aceste condi
ții, trecind de la o hidrocentrală la alta, cînd să 
mai trăiască adevărat bietul Anton? El a mun- > 
cit, iar munca, după cum limpede rezultă, nu 
are nimic comun cu trăirile. Ei, fratele meu An
ton. cind o să-ți vină și ție rindul să-ți pui în
trebări fundamentale asupra existenței — viață, 
moarte, ceva amor, ceva remușcări, ceva angoa
să ? Ce știi tu despre viață 7 Tu doar ai ținut so
coteala zilelor și a nopților în funcție de un plan 
de producție. Catastrofe la locul tău de muncă 
nu s-au petrecut. Cine dracu te-a pus să le eviți, 
în citeva rînduri cu prețul vieții tale? Ce știi tu 
despre moarte? Ai citit despre ea, ai meditat, ai 
conversat? Of și-amar și vai de tine, în loc să 
emiți vreo cugetare despre moarte, fie și nu

care temerară — dar nu riscantă — ce a trans
format o carte de debut într-o operă de ‘refe
rință a bibliografiei de specialitate. Alte cărți 
sini dedicate folclorului sau legăturilor dintre 
acesta și literatura scrisă (Anton Pann: „Cin- 
iecele de lume” și folclorul Bucureștilor, 1963 ; 
Literatura populară română. Din istoria și 
poetica ei, 1968). Alături de acestea, numeroase 
studii relevă aspecte inedite ale literaturii 
populare (savantul pune în discuție structura 
descîntecelor, a cîntecului liric și a strigăturii, 
analizează relația dintre folclor și lupta de 
clasă, ori dintre acesta și poezia muncitorimii 
etc.), subliniază dialogul viu dintre tradiția 
orală și creația scrisă (cu referire la operele 
unor C. Hogaș, O. Goga, B. P. Hașdeu ș.a.) 
sau atacă unele probleme puțin investigate 
(amintesc aici un remarcabil studiu despre fol
clor și viața socială a Bucureștilor din secolul 
XX). îl întîlnim apoi pe Ovidiu Papadima pre- 
fațînd ediții de folclor, volume de versuri, tra
duceri din literatura universală sau conducind 
(îngrijind) ediții de studii de o deosebită ținută 
științifică (Istoria și teoria comparatismului in 
România, 1972, Izvoare folclorice și creația ori
ginală, 1970, Studii de istorie a literaturii ro
mâne, de la C. A. Rosetti Ia G. Călinescu, 1968, 
Temelii folclorice și orizont european in litera
tura română, 1971). Dar curiozitatea și setea de 
cercetare a savantului nu se oprește aici. El 
ne oferă erudite monografii (Cezar Boliac, 1966, 
și Ion Pillat, 1974), precum și citeva volume de 
eseuri și studii vizind probleme ce țin de filo
zofia culturii (Poezie și cunoaștere etnică, 1944, 
Scriitorii și înțelesurile vieții, 1971, Ipostaze ale 
iluminismului românesc, 1975).

Asemenea paletei unei picturi ce cuprinde o 
gamă variată de culori, strînse însă sub egida 
unei viziuni unitare și coerente, viața șl opera 
lui Ovidiu Papadima ne oferă imaginea unui 
cimp diversificat de preocupări, conduse insă 
de un fior subteran unic și atotputernic. Oma- 
giez astăzi, cu prețuirea firească a unei gene
rații ce încearcă să continue calea și opera 
înaintașilor, nu numai savantul, ci și omul, nu 
numai opera, ci și prezența culturală a unuia 
dintre cei mai demni reprezentanți ai umanis
mului românesc.

Mihai Coman

ința distincției sale”. Iată, deci, una dintre opți
uni : orice istoriografie, crede criticul și are 
dreptate, trebuie să se întemeieze pe o viziune 
culturală mai largă decit autonomismul îngust. 
Sociologia este o astfel de bază. Cind vorbește 
despre „perspectiva cea mai largă”, Adrian Dinu 
Rachieru se referă întotdeauna la sociologie.

Dar nu numai la sociologie căci autorul a luat 
în studiu și teoria protocronismului pe care a 
asimilat-o ; el vorbește despre „policentrism” 
cultural și despre „cultura de performanță” și 
se opune „maniheismului cultural”. Cercetări’e 
lui se întilnesc in citeva locuri cu ideile lui Ilie 
Bădescu din „Sincronism european și cultură 
critică românească” dar au un caracter mai pu
blicistic adică mai accesibil, în primul rind prin 
aplicarea pe realitatea literară vie. Sociologia 
lui Adrian Dinu Rachieru este o sociologie mili
tantă ceea ce in situația în care disciplina se află 
la noi este cit se poate de necesar. Angajarea 
lui pornește aici de la condiția criticii literare 
întrucît autorul este unul din susținătorii criticii 
și al importanței ei pentru o literatură. Cum 
explică el această opțiune ? Prin necesitatea 
culturii de a se orienta în cultura de masă, 
prin apelul la valori. Problemele criticii sint, 
în cartea lui Adrian Dinu Rachieru, la ordinea 
zilei, cum se spune ; el crede întemeiat că in 
descifrarea situației criticii literare de la noi 
stă o cheie importantă a lumii literare române 
de astăzi. Metodolâtria, complexele nefondate 
de inferioritate, deprecierea cronicii literare nu 
sint pe placul criticului. Dimpotrivă, el susține 
„curentul cultural* .«re are ca emblemă recu
cerirea spiritului critic și a gindirii interogative 
și crede în „permanenta redefinire a unei cul
turi". O observație se impune și anume aceea 
că in critica lui Adrian Dinu Rachieru există un 
model, modelul criticii lui este in bună parte 
critica lui M. Ungheanu, care îl și recomandă 
pe tinărul confrate intr-un text pus pe supra- 
copertă : „Bine informat asupra subiectului, au
torul dovedește spirit constructiv și vocația sin
tezei, iar familiarizarea completă cu fenomenul 
literar de care este atras credem că va da ciștig 
de cauză recursului său la sociologie".

Un volum de critică literară este important și 
prin ascuțimea problemelor pe care le supune 
interesului cultural general ; problematica actu
ală a criticii lui Andrian Dinu Rachieru probează 
vocația unui autor tinăr cu spirit dezghețat al 
literaturii in care trăiește, un critic tinăr cu per
spective mari. Cum însă problemele sint pro
bleme și ele trebuie, pentru a fi înțelese, să 
fie comunicate bine și convingător, notez că și 
sub acest aspect criticul este un tinăr... matur : 
el scrie alert, atractiv, are „stil” (cum se spu
ne) și face dintr-o cercetare care putea să fie 
indigerabilă o lectură care pasionează.

Mariana Brăescu

mai la un pahar de rachiu, în vreo baracă a șan
tierului, tu ai trecut mereu pe lingă moarte, ai 
trecut și ai tăcut, doar mie dacă mi-ai spus... 
Amantă n-ai avut, sau — cel puțin nu ți-a mers 
vestea. Ai luat greutățile în piept, ca un nătîng. 
Ai nedreptățit oameni, ți-a părut rău, totuși — 
remușcările nu te-au copleșit. Ai greșit, totuși 
— ai mers mai departe. Tu mai ai și părerea că 
fără nedreptăți și greșeli încă nu se poate. 
Totul e să ne ținem firea, să nu dăm în angoa
să. Ce dracu îi fi avind tu cu angoasa asta de 
care pomenești mereu? Oare cind o să pricepi că 
angoasa este o stare a omului contemporan, nu
mai în aparență neproductivă — la o cercetare 
mai atentă dovedindu-se prielnică zvîrcolirilor, 
meditației, cufundărilor abisale, am citit asta, 
ți-o jur! Nu bănuiam, iubitul meu frate Anton, 
că natura a fost atit de parșivă cu tine: ești un 
infirm, nu glumesc, ești un infirm, n-ai pic de 
imaginație... Totuși, iți propun un efort: admi
te, măcar pentru cîteva zile, că te-a ajuns și pe 
tine angoasa. Lasă baltă lucrările, cere și alto
ra să se angoaseze, cit mai mulți să fie. dacă 
e posibil — toți. Stai întins pe pat, mai trage 
o tărie, pină îți ies flăcări pe nas și aburi din 
cap; de răcorealâ, plimbă-te numai pe cărări 
lăturalnice. Și nu uita cîteva întrebări funda
mentale: Ce rost am eu pe lumea asta? Ce e 
viața? Ce e moartea? De ce m-am zbătut atîta? 
Pentru cine? Ce ne-așteaptă dincolo?... N-ai gri
jă, Celelalte întrebări vin de la sine. Are să ți 
se limpezească, treptat, și imaginea celor față 
de care ai greșit, pe care i-ai nedreptățit. Și-a
bia atunci se va putea spune că ai trăiri ade
vărate! Hidrocentralele? ce mai contează hidro
centralele ? ! — cînd se știe că ele țin de un 
plan de producție? Tu trebuie să-ți îndeplinești 
planul tău sufletesc, de om complex, bintuit... 
Cind ți-o veni un control, cînd se va constata 
întîrzierea lucrărilor, n-ai decit să le explici : 
Stimați tovarăși, după ce ani la rind m-am de
dat unor activități constructive mai mult sau 
mai puțin importante, ce exclud zone întregi de 
trăiri - adevărate, acum mi-am venit în fire, in 
sfîrșit — pot afirma că m-am regăsit... Ce sanc
țiuni au să-ți dea, vom vedea. Iar dacă o fi să 
nimerești la închisoare pentru grave neglijențe 
in efectuarea unor lucrări de interes național, 
promit să-ți aduc portocale în zilele de vizită. 
Lucreția! strigă el, toarnă-mi apă de la ghea
ță să mă răcoresc. Admise că un concediu de 
odihnă i-ar fi mai necesar ca oricind. închise 
revista și i-o trecu Lucreției, să mai citească 
și ea. Oare am prins gustul răfuielii? Omul 
ăsta își face și el meseria, au și cronicarii tot 
felul de teorii, ce să mă amestec eu în trebu
rile lor? Dacă nu-mi convine ceva, n-am decit 
să pun mina pe condei și să contrazic. Nu știu 
să scriu. Atunci, oare ce mai vreau? In loc să 
stau in banca mea...
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ION LAURA : Ne rugați să vă spunem : „ce 
n-au (poeziile) sare, piper sau însăși compo
ziția principală"... Sigur este că unele n-au 
una, altele, alta ; însă Adolescență se află cu 
de toate ; avind chiar și compoziție principală : 
„Se delimitează / in ei și ele / trupurile. / 
Arheologii vieții-și /caută / perechea / Pe străzi 
apar / jn grup compact / de doi / zîmbitori și 
fericiți. / Pentru ei asta e / fericirea / (deo
camdată)". Citiți bună poezie, scrieți, și inainte 
de-a rupe, mai trimiteți. In general, nu vă 
mai repezițl așa asupra hirtiei : nici ia scris, 
nici la rupt. Și nu vă judecați prea aspru.

GEORGE GRIGORAȘ : Vă mulțumim pentru 
frumoasele cuvinte ce le-ați scris pe 6eama 
persoanei șl muncii noastre.

Cind găsiți de cuviință, dati drumul spre noi.
ALINA CONSTANCEANU ; Spaima dv. este 

mnce și fără motiv. Vă apără strofe multe, de 
acest fel : „Am privit marea / pină ce ochii tăi 
albaștri / au devenit val / și au pierit in zare / 
Am iubit toamna, / dar frunzele ruginite / 
au zburat / purtate de vint, / amintlndu-mi 
pletele tale" (...) ..De prea multă lumină / 
ni s-au îngîndurat privirile / și am rămas orbi / 
cu ochii spre soare / deslușind razele de lu
mină / trimise de întunericul din noi". Apoi 
acestea : „Soarele, / astrul solitar / de pe bolta 
albastră / iși caută oglinda / in care / chipul 
său bătrin / să <se odihnească / (...) Sufletele 
noastre / sînt oglinda infidelă, ! In care bătrinul 
astru / se vede nemuritor". în întregime. Pri
virea ucigașă : „Te-am privit / pină ce trupul 
tău / a devenit mister / și s-a evaporat, / 
învăluindu-mă. / Atunci ! am Început să te 
respir, / dar aerul era plin / de bolile sufle
tului tău. / Și le-am respirat. / Peste timp, / am 
murit / cu gindul / la sufletul tău vindecat / 
pentru totdeauna". Așa-i că n-a durut. și 
v-ați speriat prea mult 7 Citiți, citiți și far 
citiți poezie. Scrieți, scrieți ți mal trimiteți.

VASILE CORODEANU : 1. Ne dați această 
sugestie : „anunțați corespondenții dv. că dacă 
nu primesc răspuns in trei, patru luni, în
seamnă că acele producții nu au fost demne 
de luat in considerație, deci sub critica orică
rui răspuns demn de un Început promițător 
(că sigur veți avea și dintre aceștia), in felul 
acesta faceți Ioc la alții, care merită un răs
puns sau o poezie publicată"; Vă mulțumim 
pentru propunere, dar din contra : oracolul 
nostru este încet : preoteasa ține să stea de 
vorbă cu tot omul. 2. Privitor la poemele dv. ; 
Poate de aeeea ; „Culorile ploilor se aud pe 
aproape / (...) Ierburile moștenesc incă dorul 
de frig, / poate de aceea / amurgurile păstrează 
nevinovăția celor uciși, (...) Și ca un trup sin- 
gerind / respiră fîntîna rămasă in mine ; / 
toamna pare să fie lungă / cu forme galac

tice... / Sămință pentru răsăritul de soare am 
adus, / iar culorile ploilor se aud pe aproape" ; 
Și Lumea albastră : „Văd lumea / prin efectul 
miinilor el ; / Văd lumea albastră / intr-o haină 
proprie / lăsind copiii în grija păsărilor (...) 
Bălțile sînt albe — / trebuie să Știți / incă 
sînt albe // prin care văd soarele, / și lumina 
cu efectul miinilor ei" — iată, ne-a fost si 
milă și teamă de zeul cuvintului, să le dăm 
la o parte, făcind loc altora, ci le-am primit 
cu tăieturi... Acestea, ce urmează : Eroilor mei. 
Mersul timpului. Păsări. Ierbarele verii, ale
sele noastre sînt ; de Antologte.

Și Inima soarelui, fără versul bombastic (din 
glasul însoritului gind) : „Se deslușesc zorii / 
peste roșii și albastre zidiri. / Bobul de griu 
— inima soarelui, / eu — rădăcina / încolțită 
ca o lumină. / Și te slăvim, singe fără sfir- 
șit — / veșnică veghe, / trup în primăvăraticul 
tău anotimp". Celelalte, moarte sînt. căci 
viață-n ele n-ați lăsat... 3. Luindu-vă la ochi 
după „sugestiile" din bilet, vă zic : ați scăpat 
cu bine ; și duceți-vă sănătos !

COSTEL ZAGAN s Mai avem pe cineva la 
Albești, insă nu cred să fiți acela. Reținem la 
bare : Primăvara de Moldova : „Ca un fulger 
liniștea / țăranului. / Se luminează cerul și cim- 
pia / înainte de a 1 se auzi glasul" : Poetul : 
„In voia visului lăsat / induce in eroare moar
tea / balanță intre cer și sat / el ține veșni
ciei partea. / Și lacrima-i un peisaj / ce vine 
dinlăuntru-afară, / cind plinge-i curge pe 
obraz, in hohot, primăvară" : Vedere dintr-o 
clepsidră : „Piatra și-a tăiat venele / apa in- 
sîngerată a riului // împinge orizontul / spre 
apus". Mitul griului : „Țăranii apar pe cimp 
ca o ploaie sufletul lor. polenizează pămintul / 
Ei văd In fiecare bob de griu o văpaie / in 
care-și păstrează lumina, cuvintul / — Plivesc 
timpul cu palme de leac / sub privirile lor, 
soarele îngenunchează, / țăranii sint și munți 
în acest veac / din care a mal rămas o rază" ; 
Ars poetica : „Tăceri torențiale / cind nu scriu 
îmt vine să pling / m-aplec peste marginea 
cuvintului : „oare cine mă tngină acolo in

CENACLUL DACIA FENIKS

Cea de < Vl-a ședința a cenaclului 
DACIA FENIKS, condus de Ion Gheorghe, 
se ține pe data de 14 iulie a.c. ora 16,30 
in sala din strada Biserica Amzei nr. 7. 
Se vor citi poeme dedicate zilei de 23 
August, urmate de prezentarea de câtre 
GHEORGHE ISTRATE a tinărului poet 
din Buzău, Claudiu Săftoiu.

adine 7“ ; L» urm* umbrei t „Ce gheară-ți tri
mite ziua în vi» / trecutul pilpiie ca o lumi
nare / venele In trupul unui înger le-am des
chis / și-l jnvăț și pe el cum se moare" SI, 
in afirșit și de final, poemul fără titlu : „Umbra 
morții o poate ridica / în picioare / și-o la
crimă / de copil". Următorul plic, ar fi de 
Antologie, Trimiteți s-avem din ce alege ; «în
teți inegal, adică, spre sfirșit vă pierdeți cu
rajul.

IANCULESCU VICTOR : Mulțumim pentru 
cuvintele ce ni le întindeți cu mină de bine. 
Reluăm aici cei doi Timpi : Timp II : „Copi
lărie / bulgăre de timp / fulgerat in palma 
amintirii / sub frămîntare — alb. Nimic" ; 
Timp I : „Zdrențele orelor / risete cu gură de-n- 
tuneric / Cit o clipire / ninge / și zilele f 
ca ochi de copiii / lunecind in somn". Deci 
in doi timpi și trei mișcări, cu fragmentul din 
Cimpia îndrăgostită, iată-vă : „Caii vintulul 
de seară / Dezhămați umblă prin griu / Lanul 
e sprințar pirîu / Descintat de-un duh de vară / 
Spicele în unduire / Se visează pîini pe masă ! 
De o mină de mireasă / închinate în iubire / 
Crisalida nopții lasă" / Mai mult nu : am greșit 
unii față de alții...

ION ALDEA : Zmulgem cu greu din ogorul 
nelucrat : „Ar trebui Iubirea / Să existe 
dinainte / ca verb mai plin decît a fi / ar 
trebui in vasta noastră minte / Să preexiste 
nervul de-a iubi" ; Rugați-vă la Zeu și pen
tru nervul de * citi ca să „preexiste vasta 
noastră minte"...

ANTON C. SOLARIS : Cu atlt am rămas : 
„Țăranul face pirtie / cu lacrimile intr-o țamă"; 
fi cu : „Neînduplecat de seară / Clopote mai 
bat / prin mine". Altă dată mai mult.

HARALAMBIE BODESCU : Noi, la Poșta Re
dacției. nu criticăm ; acidicăm în slavă, unde 
Limba Română zburdă, și luăm la vale unde, 
și din cauza cui se imburdă. Așa, în Drumul : 
„Privesc cum arde focul ultimelor frunze / 
Prin veac o adiere despoaie necuprinsul / iar 
soarele la țărmuri îngheață pe vecie / cocori 
în zbor înalță corăbii mari de fum"... în Alu
viuni : „Aluviuni dulci, solare ori înserate / 
cintec de păsări, stele, livezi aromate / săgețile 
cad ți-n suflet își „moaie-ascuțișul t rămine 
cenușa, pămintul, pietrișul / voi. păsări, păsări 
stringere, de nea / mai treceți o dată prin mur
mur de stea" ; în Autoportret selectiv : ..In
serarea clipește și pleoapa-i / acoperă albastrul 
cu stele / ecouri se-aud cum aruncă / în aer 
arterele mele. / De-o parte și de alta, izvoa
rele / foșnesc despletite peste pietre stufoase 
— / dacă stai să asculți vei pricepe / că ascund 
un murmur de oase" ; Ecouri în balans, in 
această variantă : „La sfirșit se va scrie despre 
mine cu aer / pe copacii umbroși, pe veștede 
șesuri / — ecoul va sugruma vintului vocea 
mea / (...) mătăsuri / nevăzute Juneca-vor pe 
trupul de cenușă (...) pe aici a trecut dogoarea 
zeului, nemărginită / e umbra unul Echo, așa
dar / trăiască clipa de fată și-acum arunca-voi 
mantaua / numelui ce îmbracă această carne / 
prin care imi mișc într-o parte și-n alta / 
ecourile gîndurilor, străvezii / ... / deci acum 
sînt acolo, atunci — fi-voi aici / cind se va 
scrie despre mine cu aer / pe pădurea um
broasă, mai gravă puțin / dar binecuvintată 
ca și astăzi". în aceste locuri, zeița se simte 
bine, In celelalte, de ce s-o mihnim 7 Dar de

VASILE 
CORODEANU
Eroilor mei
In acest amurg cu sălcii 
in care apele pling peste apuse făpturi 
și unde culorile 
incă mai nasc boarea de vis 
in ele uit, cite o toamnă, 
cite o fintină 
sau poate trupul în care aștept.

închipuit trecător prin patrii de somn 
in adtncă pădure odihnește-(i oasele 
pentru că fugind de noi 
vei fi ucis de propria-ți umbră.

Mersul timpului
Pe partea opusă a drumului 
era noapte ;
Printre strigăte mă deslușeam 
închis in amfore neștiute 
ascultind iarna cicatrizindu-se 
sub rănile ierbii.
De o parte luna 
de cealaltă soarele 
sapă adine universul 
cu aceeași unealtă.
In sunetul fiecărei semințe 
zăream oameni 
cu frunțile lipite de ginduri. 
De la ei am aflat 
unde duce drumul 
ce curge din aripi în izvoare.

criticat, vom critica data viitoare ; trimiteți 
deci.

ANTONIE JUREBIE : Cele zece poeme, cam 
niște cioburi de proză in care, prea rar te tai 
la deget : deci, ascuțimea nu-i. Insă oarece scli
pire in Magellan : „îl pipăiră toți / tu, tu, 
ești... / care punea mina pe el cădea (gravita
ția 7) apoi îl lăsară, nu se atinse nimeni / de 
el de teamă să nu / se deslege nodul pămin- 
tului". Și oarece licăr in Salubrități astrale : 
„Va trebui un om condamnat / să mai curețe 
tunelul de lumină / de la soare la urbea noas
tră / el să devină / jin duh transparent". Tri
miteți dactilografiate.

RADU FLORESCU : Cam fără vigoare, și 
prea in neglijență stilistică. Se deosebește Som
nul î „De mai bine de o 6ută de ani t doarme

Păsări
S-au întors vinturile acasă, x
intr-un virf de pădure 
unde mi-am uitat virstele.

Am trecut riui
nu i-am zis pe nume 
ca nu cumva 
ecoul să mă fure, 
am vorbit despre păsări 
să par mai ușor.

Flecare aripă 
ani lumină risipă !

Ierbarele verii
Veacurile au puteri magnifice 
dar peste curata lor trecere 

copiii 
ne vindecă de rănile morții •

Veacurile,
triste camioane cu plăci de marmură, 
pure zimbete de femeie 
peste șantierele sufletelor noastre.

Tu treci ca o nălucă 
peste ierbarele verii 
pătate de lacrimile roșii 
ale trandafirilor albi ;

Roșul nu moare niciodată 
doar ne poartă 
de la un capăt la celălalt 
al inimii.

orașul / (...) și timpul zboară atît de repede / 
ca și cum s-ar răsuci iedera / ca vița in jurul 
arborelui / de mai bine de o sută de ani / 
doarme frumoasa / și nimeni / chiar și prea
fericitul ales / nu o va mai salva / atît de 
bătrină". Am extras noi glontele ăla „in mre
jele somnului" care oprea umbletul poemului. 
Tot așa Chemarea : „Hai, primăvară, vino / 
ziua își trage peste trup , pielița albă a sal- 
cîmului / Hai. vino, seară ; la solstițiu / noap
tea își leapădă veșmînt de zburător / bogat In 
fruct / Hai. toamnă, vino, cu frunzele de ar
bori/ să cadă semințele împrăștiate / In patru 
zări / Hai, iarnă, vino, / va ninge vise / cea 
mai scurtă clipă de insomnie / a omului / Hai, 
viață, vino, / persoana mea nu te respinge". 
Insă, personal, respingem noi cele două ver
suri de la urmă, din cauza cărora eșuează poe
mul. Mai trimiteți.

ISTORIE SI>
Urmare din pag. 1

bile. înălțările și căderile Iul Vasile Poz
dare, „tulburările" lui, chiar problema
tica sa morală șl socială depind destul de 
puțin de insăși devenirea lui, cit de transfor
mările obiective ale lumii. Sigur că Pozdare este 
mal mult sau mai puțin adaptabil la aceste miș
cări, dar soarta Iui nu-i aparține in mod esen
țial. El este „determinat", in funcție de un pro
ces obscur, in care nici alții nu sfirșesc mai 
bine, chiar dacă pare uneori că este așa. Perso
najele eșuează mai mult sau mai puțin,.similar. 
Procesul dbiectlv, evoluția lucrurilor este cea 
importantă, societățile de masă ale istoriei mo
derne trăiesc evenimentele,«a pe un dat. Sem
nificativă in acest proces «ste insă voința de 
înțelegere a indivizilor, efortul fiecăruia de 
„conștientizare", adeseori dramatic și dureros. 
Trăiești cu adevărat numai in măsura in ca-e 
ești conștient, chiar dacă nu creezi evenimente, 
par să spună aceste personaje. De aceea, Poz
dare nu se schimbă atit de ușor, de aceea el se 
află întotdeauna cu un pas înapoi față de ..isto
ria" anilor noștri, de aceea „povestea" lut nu 
este întotdeauna povestea anilor noștri. Accep
tarea revelațiilor de după demascarea cultului 
personalității Ia la Pozdare forme hiperbolice : 
„Aceste două Imagini (cea de „dinainte" și cea 
de „după", n.n.), la fel de puternice, la fel de 
pregnante, se băteau cap in cap, cum se bat 
faliile geologice, zguduind zeci și sute de con
științe (sute de mii și milioane), cutremurin- 
du-le profund, exact așa cum se cutremură to
tul. casă și floare, trudă și vis, forfotellle mag
matice ale scoarței terestre, care au fost, sînt 
și vor fi de neoprit. Eu însumi am trecut prin- 
tr-un asemenea cutremur, trăind din cauza asta 
o criză adincă și îndelungată, pe care am depă
șit-o mai tîrziu. pe care încerc să o depășesc 
acum, definitiv, — „fiindcă e posibil așa ceva, 
să ieși pentru totdeauna la liman, să intri în 
zona adevăratelor decantări, cu ajutorul cărora 
să poți merge pe urmă mai departe, oricît ar Ii 
drumul de lung și de greu I..." Intr-adevăr, per
sonajul este un frămîntat, dar el nu apare mai 
puțin vinovat în fața cititorului, cum au fost 
și actorii reali ai evenimentelor. Pentru că Va
sile Pozdare n-ar fi trebuit să aștepte documen
tele de partid pentru a fi atît de zguduit, după 
cum o umanitate reală ar fi rezistat răului in 
chiar momentul producerii sale. Avatarurile per
sonajului nu-1 fac mai puțin un părtaș la trăsă
tura satanică din perioada „cultului", aceasta 
este lecția ce trebuie reținută. Răul nu trebuie 
învins după ce nu mai este, ci înainte, atunci 
cind își manifestă din plin natura sa haotică și 
dăunătoare. Regretele nu vor salva niciodată su
fletul adevăraților vinovati. știm asta foarte 
bine.

In al doilea rînd. romanul acesta aduce în fața 
cititorului problema faptului câ socialismul, atit 
ideea cit și realitățile sale, cunosc o viață isto
rică. se transformă si evoluează. Este ușor de 
înțeles din punct de vedere teoretic ceea ce am 
spus mai inainte. dar mai greu a fost să chiar 
înfățișezi o asemenea realitate, pentru simplul 
motiv că răgazul prea scurt nu a permis incă 
imagini prea limpezi asupra felului cum vor 
arăta lucrurile. Acum avem o oarecare perspec
tivă, iar autorul Fiului secetei se află printre 
primii care au tentat o asemenea delicată esti
mare a..„ cum să-i spunem, „viitorului" unei 
anumite poziții politice sau sociale, în numele 
căreia s-au angajat energii și au fost striviți 
adversari presupuși sau reali, tn speță, problema 
dezbătută în roman este aceea a „cultului per
sonalității" și a adevărurilor ce păreau definitive 
în anumite perioade ale sale. Romanul sugerea
ză că viața reală, prin insăși natura ei. depă
șește asemenea momente de criză ale responsa
bilității sociale, că totul are un sfirșit, că nimic 
nu este cununat cu veșnicia, nici chiar puterea 
de a impune altora ceea ce nu cred și ceea ce nu 
vor să accepte. Știind că există o dialectică 
reală a lucrurilor, se cuvine desigur să fim mai 
prudenți in ceea ce privește adoptarea unor ati
tudini ce vizează soarta oamenilor și viitorul 
lor. Aceasta este sensul vieții lui Pozdare. așa 
cum se înfățișează in Fiul secetei. Voluntaris
mul poate'conduce la împrejurări extrem de di
ficile, dar lucrurile nu stau pe loc, adevărul va 
ieși întotdeauna la lumină, prin insăși logica 
istoriei și prin convingerile adinei ale oamenilor: 
„...am crezut și cred cu și mai multă tărie in 
anumite lucruri, tăria aceasta a mea fiind direct 
proporțională cu limpezirile prin care a-" frecut, 
unele din aceste limpeziri fiind, e adevărat, ale 
virstelor mele, altele însă, cele mai de seamă, 
fiind ale vremii, ale epocii prin care am trecut 
și trec, cu fruntea sus". Fiul secetei, cu tot in
fernul moral pe care-1 conține, este în cele din 
urmă o carte afirmativă a anilor noștri, o ma
nifestare de încredere în forța de regenerare mo
rală a unui popor străvechi, avind îndelungi 
tradiții de tolerantă și înțelepciune.

La cinci ani de la prima apariție. Fiul secetei 
poate fi contemplat incă o dată ca expresie a 
unei viziuni literare foarte elaborate, făcind Ioc

CONȘTIINȚĂ
unor „voci" diferite, care contemplă aceeași 
realitate și îi îmbogățesc conținutul, cu fiecare 
nouă perspectivă, neocolind contradicțiile si 
chiar incoerenta proprie vieții adevărate (ca să 
nu fiu acuzat că folosesc- un concept „simplist", 
voi spune că acest „adevăr" este mai real decit 
cel al vieții insdși, subințelegindu-se, desigur, 
că este vorba de un adevăr „artistic" ! Viața are 
din păcate prea multe adevăruri „lineare"... Ele 
smt însă mai dureroase, și de aceea le resimțim 
mai acut decit pe cele ale artei, care se bucură, 
în schimb, de o mai mare complexitate, adese
ori inutilă...);.Ion Lăncrâhjan este unul dintre 
cei mai nuanțați-obristrtictori de roman din ii-" 
teratura 'noastră,<răutorul unul stil (dar nu in 
sensul „prețios"'’ al 'cuvintului !), întrebuințînd 
o lirfibă foarte "bogată și colorată, cu multe re
gionalisme și formule idiomatice. Ele sint. de 
asemenea, importante, sugerind viata vie a lim
bii române de azi. adesea amenințată de carac
terul abstract și de sensurile secundare puse in 
circulație de publiciști obscuri, care se vor scrii
tori. Desigur, ca in orice operă, chiar in cele mai 
desăvirșite, există o mulțime de aspecte discuta
bile. O adresă prea directă la unele forme ale vie
ții literare mi se pare că scade din forța medita
ției pe teme serioase a acestui scriitor excepțional 
Problemele de „capelă" trebuie totuși ignorate 
in cărți. O anumită ostentație conduce și Ia for
mulări grotești, cum este cea pusă pe seama 
unui tinăr fizician, fiul lui Pozdare : „Heisen
berg nu e numai un mare fizician. E și un filo
zof. E și un ginditor. Spre așa ceva trebuie să 
tind și eu. E greu însă". Cine se- exprimă in 
asemenea termeni „tinde" degeaba spre orice ar 
vrea el. Tintura semidoctă nu este insă deloc 
un trist privilegiu al prozei lui Ion Lăncrănjan. 
dacă ne gîndim că un venerabil academician 
spune intr-o carte recentă că „Filozofia germană 
este grea". Nici mai mult nici mai puțin ! Și 
nimeni nu se scandalizează... Prea fericite nu mt 
s-au părut nici caracterizările unor personalități 
(prin atribute !) și nici chiar zeificarea lor (la 
propriu !) Viața spirituală cunoaște legile ei pro
prii, adeseori deosebite de respectul cultural și 
de admirația față de personalitățile istorice. A 
amesteca lucrurile (eroul nu este totuși zeu !) 
poate conduce la practici obscure, atît de nedo
rite, precum și la tratarea șarjată a celor mai 
frumoase sentimente. Oricum, asemenea trăsă
turi nu încarcă prea adesea pagina lui Ion Lăn
crănjan. care propune o construcție limpede și 
plină de forță. Cea de a doua ediție a romanu
lui Fiul secetei confirmă arta unui scriitor care 
tinde tot mai mult, cum spune cineva, să-și 
transforme viața intr-un adevărat destin.

O relativ marainalizată poziție in grupul 
„Europei libere" e. cel puțin în mate
rie de cultură, aceea a directorului 
secției „române" care nu e. pesemne, 

stimulat în accese incontrolate de vedetism. Je
laniile lui Paul Goma, poveștile caraghioase ale 
lui Virgil Tănase. recenziile pronunțate cu o 
voce tabacică de Monica Lovinescu. fornăiturile 
glosolalice ale lui Virgil Ierunca au. pentru 
orișice observator, o semnificație reductibilă, 
desigur, la scandal : „directorul", oricine ar fi 
el. nare obligat la sobrietate.

Bineînțeles că in proporții felurite, după tem
perament și mai ales după gradul de pregătire 
culturală. Ar fi. in adevăr, utopic să ne imagi
năm că un jurnalist șiret, cum era Noâl Ber
nard. și un ziarist echilibrat, ca Radu Gorun, 
ar fi putut să reacționeze la fel. Așadar, „di
rectorul" nu pare a se amesteca in diversiunea 
politică propriu-zisă : „vedetele" culturale sint 
altele. în conformitate cu funcțiile precise, mf- 
lităresti. pe care oamenii le-au căpătat mai de 
mult ori mai deunăzi.

Putini își mai amintesc vocea „șmecherească" 
și limbajul pișicher al lui Noel Bernard, di
rectorul secției „române" a „Europei libere" 
p;nă acum citiva ani. Omul, care se născuse 
în 1926 la București, obținuse la un moment dat 
cetățenie engleză Si se apucase de gazetărie, 
cu nu prea mare succes. Jurnalismul nu-i ieși 
așa cum ar fi vrut. în schimb merse bine în
vățarea limbilor străine, știa vreo șapte, ceea 
ce odată cu angajarea la „Europa liberă" ii 
fuse de mare ajutor : putea să asculte (în ru
sește. românește și nemțește) felurite conver
sații cotidiene de pe stradă. între emigranti. De 
la poziția „urechistului" atent la dialogurile 
străine si pină la aceea de director al secției 
române biografia lui urmă, pare-se un curs furtu
nos : concediat din serviciu pentru „abateri", 
reprimit cine știe cum, instalat apoi, surprinzător, 
ca director — iată o viată de mafiot. Ce si-ar 
fi putut dori mai palpitant un „serios" membru 
al partidului laburist englez, picat, la Miinchen, 
printre feluriți fugari din Răsărit ? Jurnalistica 
lui Noâi Bernard, eminamente orală, nu izbuti 
nici măcar să iasă din comun : excluzînd obiș
nuitele înjurături anti-comuniste. nimic nu se

RAMURI
-au împlinit recent douăzeci de ani de 
la înființarea seriei noi a revistei 
craiovene „Ramuri", publicație care 
atit prin nume cit și prin direcția pe 

care s-a pornit, in 1964, relua tradiția revis
tei mai vechi a „Ramurilor" animate de ideea 
regionalismului creator. In succesivele serii ale 
revistei, incepind de la aceea condusă de Ilie 
Purcaru, această tradiție s-a reflectat în mod 
cursiv, promovind scriitori valoroși, interesanți, 
tineri care azi sînt nume importante ale litera
turii române : Paul Anghel, Ștefari Bănulescu, 
Ilie Purcaru, Ilarie Hinoveanu, Adrian Pău- 
nescu, Mihai Ungheanu etc. Sub conducerea lui 
AI. Piru, revista capătă o alură mai „universi
tară", istoria literaturii și dezbaterile privitoare 
la soarta literaturii in mers ciștigind in echi
libru. Apar acum mai mulți cercetători, critici 
cum ar fi Ov. Ghidirmtc, Marin Beșteliu, Eugen 
Negriei, C. Dumitrache. Seria „critică" a „Ra
murilor" e urmată de aceea actuală a lui Marin 
Sorescu fixată pe un număr mai restrins de crea
tori, cu precădere tineri, care constituie „mi
zele" de azi, pe care viitorul le va confirma sau 
nu. „Ramuri" de azi se ocupă in egală măsură 
de problemele literaturilor universale ; caracte
ristica indiscutabilă a acestui moment aceasta 
este. Aniversarea celor două decenii de la Înfiin
țarea seriei noi a „Ramurilor" a prilejuit zilele 
trecute, la Craiova, un șir de manifestări sărbăto
rești, începute cu un simpozion, urmat de intil- 
niri ale participanților cu autori olteni din cadrul 
cenaclului „Ramuri", al cenaclurilor din Bechet 
și din Tirgu Jiu. Atit oaspeții cit și cenacliștti 
localnici au citit din creația lor. infățișindu-se 
sub semnul acestui moment festiv. Au participat 
Ia manifestările din cadrul „Zilelor Ramuri" 
loan Alexandru, Andi Andrieș. Alexandru 
Bălăci, Marian Barbu, V. Băran. Marin Beșteliu, 
Șt. Bossun, Mircea Ciobanu. Romulus Cojocaru, 
Romulus Diaconescu. N. Diaconu, Gh. Dimisianu, 
Ioana Dinulescu, C. Dumitrache. Mihai Dutescu, 
Ilarie Hinoveanu. Carolina Ilica. Ion Mircea, 
Eugen Negriei, Ilie Purcaru, E. Simion. M. So
rescu, Comeliu Sturzu, Ion Pachia Tatomirescu, 
Mircea Tomuș. Ștefan Tunsoiu. Ion Țăranu. 
Pavel Țugui, Gh. D. Vasile, N. Petre Vrinceanu, 
C. Zărnescu etc. Alături de aceștia, adresăm și 
noi colegilor de la „Ramuri" gindurile noastre 
luminoase. însoțite de năzuința de a contribui și 
de-acum înainte, ca și celelalte publicații din 
țară, la înălțarea literaturii române pe noi 
culmi.

Luceafărul

PSEUDO-CULTURA PE UNDE SCURTE

Trei comisari politici
putea reține din bolboroseala lui citeodată so
lemnă. citeodată „populistă". Muri fără „operă", 
expresie a unei condiții tipice de gazetar fără 
idealuri, dedicat, cu măsură, tuturor acelora 
care l-au solicitat îi urmă, nu pentru multă 
vreme (căci omul era bolnav si s-a si sfirsit 
repede), românul Radu Gorun (Mihai Cizmă- 
nescu). de profesie jurist, un reprezentant al 
unei fracțiuni, să-i zicem asa. „moderate" (deși 
cit pot fi de moderați profesioniștii diversiu
nii 7). Om serios, pare-se. in meseria lui (a șl 
publicat cîteva „studii de drept"). Mihai Ciz- 
mărescu nu încurajă. cel puțin dinspre partea 
lui. prea multe campanii anti-românești. Avea, 
după toate Indicațiile, si reprezentări mai rea
liste în cîteva chestiuni : ii plăcea, aflăm. 
G. Călinescu si era de părere că „Istoria lite
raturii române" este o creație monumentală. 
Virgil Ierunca, povestitorul acestor aserțiuni, 
îl lua. bineînțeles, peste picior. Despre Vasile 
Pârvan, M. Cizmănescu se exprima pozitiv și 
combătea pe cei care il considerau pe filozof 
„mistic" si „obscurantist". Nici in privința 
aceasta Virgil Ierunca nu vota cu acest comlliton 
„obiectivist". bineînțeles, că pentru el Pârvan 
era doar un cugetător „limitat Ia dimensiunea 
românească". Si Mihai Cizmărescu făcu, la fel 
ca si predecesorul, comentariile politice care i 
se cereau, lăsind pe „culturali" să atace litera
tul ă română fără nici o reținere : linia politică 
a „Europei libere" e. desigur, o chestiune care 
îl depășește cu mult pe directorul secției „ro
mâne".

Mai activ, si nu întimplâtor. se dovedi urma
șul lui, Vlad Georgescu, promovat codirector 
încă de pe vremea cind Mihai Cizmănescu se 
lupta cu maladia. Mai tînărul șef de divensionisti 
părea de cu totul altă anvergură decît prede
cesorii : era. în primul rînd. istoric de mese
rie, in al doilea rînd avea si o biografie nu

REVISTA STRĂINĂ
• J.F. ROLLAND este un scriitor ce atrage tot 

mai mult atenția criticii. O recenzie semnată dd 
Jean Cau, consacrată ultimului roman al autorului, 
O duminică neuitată in preajma cazărmilor, con
chide asupra valorii stilistice și a problematicii 
tulburătoare pe care le propune acest prozator. 
Posesor al unei experiențe istorice de Invidiat, cu
treierat de toate neliniștile veacului, J.F. Rolland 
se impun tot mai mult ca un stilist de marcă, un 
constructor solid, adevărat martor al epocii noas
tre, Jean Cau scrie : ,,Romanul este scris ca o 
plîngere continuă, dar cu nota ținută sus, frizînd 
un lirism irizat, de pudoare (...) în sfirșit, istoria 
contemporană este transfigurată de un scriitor care 
amestecă confesiunea, cronica, portretul și un poem 
teribil, de o implacabilă veracitate".

> 1 .
• SUB TITLUL : „In mașină", Gilles Puctlovskl 

sa cefsră la o excepțională inițiativă, concretizată
• irf cartea Gări șl trenuri, de Mark Ribaud șl Jac

ques Râdă. Apărut în Paris Match, comentariul Iul 
Pudlovski se referă la cartea celor doi autori, In 
următorii termeni : „Atunci dnd un fotograf de 
elită șl un scriitor vagabond se leagă intre el pe 
baza unei prietenii feroviare, rezultatul nu poate ti 
decit o carte care 1. trenul cel bun. Mark Ribaud 
ne prezentase pină acum unele fotografii splendide 
din China. Lui Jacques Reda II datorăm cîteva 
poeme in spiritul vremii. (Amin ți Beeitattv), ți 
mai ales o culegere înclntătoare de cronici de pie
ton — -Ruinele Parisului-— care fac din el un 
urmaș al iul Lâon-Paul Fargue. Șl unul și celălalt 
s-au legat pentru a ne oferi o carte de Îndrăgostiți 
ai drumurilor, consacrată gărilor din Paris. O carte 
pe care-ți place s-o vezi, frumos de consultat, foarte 
utilă dacă o folosești ca ghid, cu un anuar de 
buzunar care completează restul. Să ne urcăm In 
mașină pentru această sănătoasă lectură evazio
nistă, care te poate încălzi In timpuri friguroase-.

• ULTIMA SENZAȚIE a librăriilor pariziene o 
constituie reeditarea Micului dicționar care te faee 
să mori de ris, de Ph llppe Heracles. Este o apari
ție datorată unui gen predilect al cititorilor, umorul 
negru, din care prezentările citează, îndeosebi de
clarația Iul Pierre Dac: „Sint pentru pedeapsa cu 
moartea eu suspendare". Numeroase citate, o cule
gere de epitafuri cum nu se mat căsește tn nici o 
altă lucrare similară, desenele provocatoare ale lut 
Kerleroux, cu o prezentare In formă de—, sicriu. 
O carte provocatoare, care îmbină derizoriul si 
textul inc:tant. un produs decadent, semnificativ 
pentru piața de carte dtntr-o civilizație estetizanta, 
în plin alexandrinism istoric".

• ROMANUL lui Bernard Thomas. Aurora sau 
generația pierdută, este considerat a . fi una din 
revelațiile ultimului sezon ! terar. Tn general, p-o- 
blema generațiilor a mai fost evocată fn lucrările 
epice, deși rareori a fost considerată a construi 
substanța ur.or opere literare importante. De data 
aceasta, cr t-clț sint de acord că avem de-a face cu 
o carte neob snu’tă. care merită să fie discutată 
pe larg. C tăm dlntr-un comentariu : „A relata 
Istoria une! generații prin Intermediul unei po
vești de dragoste zâna teci : lată ambiția acestui 
roman voluminos care nu dă înapoi nici din fata 
lungimilor, nici din fața emfazei verbale ți cu toate

fără interes si. In fine, „cugeta" In linii mari 
îndeajuns de aproape de teroriștii „culturali", 
în adevăr, de la volumul lui iuvenil. asupra 
„Corespondenței diplomatice a Tării Românești", 
editat la București de „Muzeul româno-rtts' 
(in 1962). unde Vlad Georgescu era angajat, și 
pină la mai recentele contribuțiunf de istorie 
contemporană, e o distantă apreciabilă. Prin 
1962. Vlad Georgescu se întemeia in cercetările 
lui pe studiile lui Karl Marx. in 1982 o ase
menea atitudine i se pare, de la Miinchen. ab
solut reprobabilă : după douăzeci de ani gus
turile politice s-au modificat radical.

însă nu doar, ca să zicem asa. bibliografia 
e la ora aceasta cu totul alta ci si sentimen
tele intelectuale. Privită fără minie. contrlbu- 
tiunea aceea juvenilă a lui Vlad Georgescu 
pare a fi (exceptind cîteva exagerări care sint 
ale momentului) corectă : condiția țărilor ro
mâne intre 1821 si 1828 e desfășurată îndeajuns 
de precis de autor. Acum însă, sub inriurirea 
mediului, tot ce este românesc nu-i mai place, 
a vorbi despre cultura națională si despre isto
ria românească ar fi semnele unui „naționa
lism" vecin cu „neoproletcultismul" (teza 
„culturalilor" de la „Europa liberă"). Cite o in
tervenție „științifică", rară e adevărat, promo
vează chiar și „teze revizioniste", pe care isto
ricul Vlad Georgescu nu ezită să Ie pună încă 
o dată in circulație ; ideea „deznaționalizării" 
este si la el vie. căci a și vorbit, ca un „inte
lectual patriot" ce se află, despre... emigrări. 
Sigur e că. in proporție indiscutabil mai mare. 
Vlad Georgescu respectă tezele grupului veri
ficat si o comparație cu acelea, făcută chiar în 
cîteva trăsături de condei, e pe departe lămuri
toare. Nu e vorbă, „plagiatele colective" (prin 
care unul rezumă ce spun alții, fără măcar să 
gindească) au pus stăpînire. s-a observat aceas
ta. pe băieții de la „Europa liberă".

CUMPĂNĂ

Catrene grave și desuete
Cind voi fi abstract și mare 
ca un vultur sub o mare 
o să-mi fie dor de tine 
mică, aici printre al bl ne.„

Și-aș rămine ca să treacă 
peste glezna la o frunză 
ca un strigăt dintr-o pinză 
cind un pictor se îneacă.
Și-aș rămine. să rămină 
la inelul tău o mină, 
aș rămine ea să știi 
să-i innumeri pe copii.

Dar voi fl abstract *1 mare 
ca un vultur sub o mare, 
ca un mijloc fără bnu, 
ca un pește fără riu.„

George Alboia

acestea te atrage, te retine și pină la urmă te 
fixează de la Început pini la «flrșlt. Magia sa 7 A 
crea personaje din carne și singe, cu suflet, cu 
Inimă încărcate de nebunie. In care vrei să crezi. 
(...) In același timp, un text strălucitor, și o ciornă, 
stișist șl sflșlet r, liric in cele din urmă, romanul 
Iul Bernard Thomas provoacă tn noi o magie «urdă. 
In care este vorba de farmecul scriiturii. Nu ai 
putea să nu crezi tn personajele sale, care par să 
fie Ieșite direct din secolul trecut și, cu toate aces
tea, începi să vezi personajul Aurore prin ochii 
iubitului său. Laurent : ai de-a face cu miracolul 
Imaginarului".

• POETUL din Bielorusla, Rigor Borodulin, este 
autorul a peste a de culegeri de versuri, cărți 
pentru copil șl traduceri. El a fost distins cu Premiul 
de stat pentru traducerea operei poetului spaniol 
Federico Garda Lorca. Sint celebre, de asemenea, 
echivalentele sale din Byron, Mlcklewlcz. Brecht, șl 
Guillen. Borodulin este redactor Ia editura „Hudo- 
Jestvenala Literatura", unde se preocupă Îndeaproa
pe da promovarea tinerilor scr'itorl. Cităm dintr-un 
poem al său, tradus de Igor Block : „Fata plane
te, toată e numai alunițe. I paterne cuiburi calde f 
care m-au zămislit / tn care-ntîla oară am pltns 
șl am zlmbit / lvindu-ne In lume ființa unei spițe. 
/ Sint semnele acestea din naștere firești / Pentru 
ca plmlntenlt spre alte lumi zburlnd, / Din uni
vers să poată să deslușeaacă-oricind I Șl patria, și 
geamul căsuței părintești".

Vlad deorgescu. specialist mai ales In seco
lele al XVIII-lea și al XIX-lea. a compus nu de
mult un volum de istoriografie contemporană, 
intitulat pompos „Politică si Destin. Cazul co
muniștilor români. 1944—1977", (Ion Dumitru 
Verlag. Munchen). Istoriografia românească e 
văzută de autor in chipul unor valuri : este 
optica utilizată de Anneli Ute Gabanyi ă 
prooos de literatură. Spre deosebire de aceea, 
care detectase opt momente, Vlad Georgescu 
descoperă numai patru, intre care ultimul ar 
fi. după toate regulile stabilite de grupul tero
rist. un fel de „neo-dogmatism" pe bază „na
ționalistă". Nu altfel denumea acest moment 
Anneli Ute Gabanyi. aceleași teze circulă, duoă 
cum se știe, si la Monica Lovinescu. Virgil 
Ierunca etc. Cel puțin in ceea ce privește con
temporaneitatea imediată românească propozi- 
țiuniie lui Vlad Georgescu seamănă ca două 
picături de apă cu acelea ale camarazilor de 
grup : unitatea teroristă e fapt Îndeplinit. Să 
mai notez că nu lipsește din acest volum apelul 
la literatură (după schemele prefabricate de 
echipa de la Paris) și la George Orwell, nume 
iubit de toți diversioniștii 7

Interesant este si că rezumatele de teze poli
tice antiromânești merg pină la amănunt. Vlad 
Georgescu e de părere că ideea specificului na
tional in istoriografie ar fi o probă de „fana
riotism" : despre „fanariotism" ca o caracteris
tică a așa-zisei „noi drepte" românești vorbea 
și Paul Goma. A interpreta istoria națională 
corect si cu documentele ne masă i se nare lui 
Vlad Georgescu o probă de megalomanie echi
valentă eu ștalinismul (7 I). repulsia fată de 
protocronism. vie la toți camarazii „culturali", 
nu Însemnează altceva. Comic e. totuși, un ele
ment : printre staliniștii anilor ’50. creatori de 
interpretări deformate. Vlad Georgescu mențio
nează și pe un George Haupt. Ca si alti dog
matici. din felurite domenii culturale, acesta e 
astăzi coleg de „exil" cu Vlad Georgescu : doi 
foști proletcultiști „liberalizați" însă cu maniile 
vechi rămase intacte.

Artur Silvestri
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MARELE ARȚAR
„Și mereu să inventez pentru a putea trăi,
Căci stingaci nu prea mă știu decit a putea, iubi*1 

Gatien Lapointe, A pud Primul Poem

ntre 3$ și 31 aprilie tin <rup de zece scriitori români a participat 
11a a III-a Intiinire dintre popoarele Mediteranei. un „eonvegno** li

terar care se desfășoară din doi in doi ani in orășelul Mazara del 
Vall o din sudul Si ci lie L In prima zi. Ia drschiderea festiva a Intil

nirii, in numele celor M de participant! din 2t de țâri, a vorbit poeta și ita
lienista româna Eta Boeriu. Deschiderea a fost urmată de vernisajul unei 
expoziții de caricatură românească coordonata de timișoreanul Ne boi sa Roșiei. 
In aceeași zi, în cadrul colocviului Cultura $i pacea in -fadLiterană. cuvintul 
din partea românilor a fost rostit de prozatorul ion Marin Almajan. Coloc
viul Funcția poeziei contemporane a prilejuit poetului loan Alexandru o ple
doarie patetică pentru misiunea spirituală a poezieL Pe 2S aprilie a fost lan
sată cartea de povestiri „Recviem pentru o rcpal- de Ion Marin Almăjan. tra
dusă in italiană, prezentată elogios de critici italieni, după care a avut loc 
recitalul de poezie românească, deschis de • prezentare a poeziei românești 
făcută de criticii și istoricii literari Mihai Ungheanu și Ioc Neațâ. Au citit din 
versurile lor in limba română, interpretate apoi tn italiană de actori sicilieni.

Ana Blandiana. Alexandru Andrifoiu, Ioan Alexandra, Eta Boeriu. Alexandru 
Câprariu, Eugen Dorcescu, Adrian Popescu, alternate eu lecturi din poeți 
români care n-au fost prezent! la acest colocviu. A doua zi au fost conferite 
premiile orașului Mazara del Vallo poetului grec Febo Delfi, lui Cezare Zavat- 
tini, istoricului englez Michael Grant și premiile din partea Centrului de 
cooperare intre popoarele Mediteranei italienistei române Eta Boeriu si neo- 
eienistului sicilian Vincenzo Mascara. Antologia Trinacria de poezie siciliană 
tradusă in limba romană a fost Lansată in cadru special atit la Mazara del 
Vallo in timpul Convegnoului rit și după aceea ta alte centre culturale ale 
Siciliei de către Eta Boeriu și Ion Marin Almăjaa. Același grup de scriitori a 
participat pe 4 mai la Academia di Romania la ■■ recital de poezie, urpiat 
de o discuție tnsnffcețită despre cultura și poezia romanească. Recitalul de 
poezie de la Academia di Romania a încheiat experiența comună a scriitorilor 
români prerenți la lacră rile celei de a Uî-a IntRnhri dintre popoarele Medi
teranei. unde prezenta românească a fam proeminentă și foarte apreciată.

Itinerariile 
prieteniei

Cind l-am cunoscut pe poetul R
Certa, in urmi cu patru ani. la S -aga. 
nu mi-am imaginat și nu am . - 
ca simpla noastră reiaiae ;x.-»o«»hlA «â 

se transforme intr-un dialog intre scriitorii ro- 
mâni și cei sicilieni (italieni), intre cuitnra 
românească și cea aparținmd pasrie; 'ai Dan:- 
Moravia, Montale. Quasimodo etc.

Incontro fra i Popoil del Medilerrane* a i<-’ 
la început o inițiativă a unui grup extrem de 
restrins de intelectuali sicilieni: Cert Salva
tore Giubilato, Antonino Conuiiano. cu sce-jm 
de a promova un dialog intre oamenii de cul
tură, intre creatorii din Mediterană. Dacă lu
crurile, s-ar fi oprit doar la acest aspect, mani
festarea ar fi fost încă stimabilă. Cu cea o---, 
doua ediție insă a acestui „Incontro". cadrele 
s-au lărgit, au fost invitați scriitori din foarte 
multe alte țări ale lumii care nu aveau nimic 
cu aria mediteraneană. Vrind să confere un 
plus de prestigiu Intilnirii, organizatorii l-au 
invitat pe Rafael Alberti, căruia i-au decernat 
marele premiu și media de aur. Intr-un fel 
această ediție s-a desfășurat copleșită de perso
nalitatea remarcabilă a lui Alberti, prieten al 
României și al unora din cei mai de seama 
scriitori români pe care i-a cunoscut, așa cum 
mi-a declarat, cu prilejul vizitei sale in țara 
noastră.

Ar fi însă nedrept să nu relev și importanța 
celorlalte delegații din Italia, Egipt, Turcia, Tu
nisia. Franța, S.U.A., Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia etc.

Cele două teme principale supuse discuției 
au fost pacea și scopul creației literare. Dincolo 
de intervenție de la tribuna intilnirii a 
contat, după părerea mea, cunoașterea directă 
dialogurile personale dintre creatori, schimbul 
de opinii.

Cea de-a III-a ediție a Intilnirii dintre po
poarele din Mediterană a însemnat pentru 
literatura română, — putem s-o spunem fără 
a ne teme că vom fi acuzați de trufie — un 
succes. Una din cele mai numeroase, delegația 
noastră era alcătuită din condeie de primă 
mărime, personalități culturale și creatori de 
marcă.

Intimpinați cu simpatie și interes deosebit, 
românii au făcut cunoscute celor prezenți di
mensiunile unei culturi pe cit de străvechi pe 
atit de bogate și de valoroase. Textele poetice 
semnate de cei prezenți, dar și de alți confrați 
aflați in țară, au fost secondate nu doar de 
aplauze firești, ci și de aprecieri elogioase.

Prieteni mai vechi ai culturii române ca : 
octogenarul Ignazio Buttita, Vincenzo Mascaro. 
Febo Delfi, Michael Grant, Lierka Car Ma:u- 
tinovic, dar și alții mai noi, și-au exprimat fără 
reticență prietenia și admirația pentru poezia 
și cultura română.

Un cuvint greu de spus l-au avut traducerile, 
în limba română, din Dante, Boccaccio, Miche
langelo, Leopardi, Moravia. Quasimodo, făcuie 
de italieniști străluciți, printre care și poeta 
Eta Boeriu, căreia organizatorii Intilnirii i-au 
decernat Medalia de aur, magnifică prețuire 
pentru o viață închinată tălmăcirii in rouiăne 
a capodoperelor literare italiene. Cu recunoș
tință și încintare au primit sicilienii antoiocia 
poeților sicilieni, „Trinacria". tipărită de Edi
tura „Facla“, in schimbul căreia On'nil i: 
cooperare dintre popoarele din Mediterar.ă . „ 
publica in Sicilia o antologie a poeziei ■ 
nești contemporane.

Intilnirea de la Mazara del Vallo a c-iprins 
și alte momente românești. Se poate sperie că 
n-a fost manifestare, zi, in care să n-j se vor
bească de România, de poezia și cultura ro
mână.

Cum Incontro fra i Popoii del Mediierraae* 
se află doar la a III-a ediție, se poa:~ spera — 
și ar fi de dorit să se intimple ava — 1 • -
ratura, cultura românească să devină un 
de preț al manifestărilor de Ia <i. i
Vallo și acest lucru este posibil dacă ața Cu-n 
cer principiile noastre de echitate, vom m <.’• gc 
că la. interesul și simpatia manifestate A- aițu 
este bine să răspundem cu aceeași nupurâ.

Ion Marin Almăjan

RECITAL DE POEZIE LA ACADEMIA DI ROMANIA
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ROMANIA

—- Ap «P-acopmt btoratura ruaaaaa at 
ei ah-a ia &olia ?

— Na. Raaăaia mă internează fwne mnlL 
siadiat chiar la Roma, |a ■■iTersitate. pu

tă*. limbs română. In prriimutariUe acestei 
eoMoșteri a României intră și lectora opai 
Tolnm dc chimie al tovarășei Elena Ceaescsew

a caro! lansare am luat parte la Academia 
di Remania. Cartea m-a interesat ca adevărat. 
Apm am fmt in România și-mi amintesc și 
aenm călătoria de-a lungul Dunării, pornind de 
la râraare înapoi, pentru peisajul extraordinar 
care-mi treaeșle o nostalgie fără margini. 
Această Românie mă atrage mai mult decit 
BneurestinL In plus, dincolo de geografie și 
peisaje, cred că lumea culturală din țara dvs. 
eae nea dintre cele mai deschise din cite am 
ronnwut și dintre cele mai capabile să con
serve și să prelucreze atit tradiția latină, cit 
si cea dacă, sau influențele altor popoare, in
tr-un fel foarte personaj.

— Ce aduc intilniri ca cea de la Mazara del 
VaRo ’

— Ele sint foarte prețioase, pentru că ome
nirea are nevoie de unitate, de înțelegere, de 
iubire, și mai ales să refuze pe eei care vor să 
producă desbinarea lumii de azi. De aceea, 
admir cu toata convingerea autonomia, curajul 
si claritate cu care România, prin președintele 
Nicolae Ceaușescu, acționează in lume.

Rcp.

din cele 33 de izvorașe zglobii cu care 
generoasa natură argeșeanâ Înzestrează 
astăzi Comuna Izvoru, trei erau mai 
bine cunoscute pe vremea copilăriei 

mele. Acestea dădeau naștere la trei piriiașe 
cuminți, cum e .și întinsul cimpiei noastre, Fuș- 
teica, Ștefăneasa și Arțărușul. Vara, delicatul 
contact al picioarelor mele goluțe cu undele 
liliputanice și jucăușe ale Arțărușului provocate 
de vreo pietricică solitară ori de vre-un ghemo- 
toc de iarbă potrivnică. îmi dădeau senzația 
dorului mirific pentru telurica obirșie a străfun
durilor... Iar cind mă așezam pe iarba grasă și 
printre crinii îmbătători de pe malul lui. străjuit 
de arțari, curați și eleganți ca niște feți frumoși, 
de la care pîrîiașul și-a luat numele, de îndată 
mă îmbia un somn adine, in cînt înalt de ciocir- 
!ie ori în țîriit insolit de greieri... Și în dulcea 
ipostază, mai totdeauna visam că vorbesc cu 
greierușii subpămînteni, acele făpturi eterice din 
povești, cărora le spuneam că nu cred să existe 
pe pămintul ăsta un alt loc mai fermecător decit 
Arțărușul meu, care uda respectuos poalele 
micuței răzeșii primită ca zestre de tata de la 
bunicul meu... Dar acești greieruși fantasmago
rici scoteau irevocabil un acelaș țțț, insemnind 
pe argeșenește, și a semn de mirare, dar și a 
negație, spunîndu-mi, apoi, în dodii că : ,.hăt- 
hăt departe, departe de tot, în timp și spațiu, se 
mai află un Mare și Dulce Arțar".,.

Fusesem invitat să particip la al VIII-lea Con
gres al Academiei Internaționale de Citologie cu o 
lucrare din domeniul științelor medicale. Vizita
sem numeroase țări, primisem o sumedenie de 
distincții și titluri academice, dar niciodată nu 
trecusem în... lumea cealaltă, in lumea nouă ! 
Era. doar, un vis frumos al îndepărtatei copilării, 
după cum ați văzut !... Acuma, prilejul de a fi 
tradus in practică mi se părea minunat, de 
iceea m-am pregătit cu o maximă grijă : planșe, 

fotografii, diapozitive...
Și imposibilul s-a produs I Călătoria a fost ca 

în poveste. Dintr-un salt de citeva ore, nu călare 
pe sgripțuroaicâ. ci in pințecul unui Boeing, 
m-am pomenit, intr-o după amiază tirzie, pe col- 
:ăitorul aeroport Kennedy din New York, intr- 
idevăr pe o altă lume, in lumea nouă, dar fără 

să trebuiască să mai dau și restul din carnea 
tălpii drept plată in natură călăuzei cărăușe... 
Dar. ca și Livingstone, spun și eu. că pare „mult 
mai ușor să călătorești decit să povestești o călă
torie". Și gelos la culme pe Alexandre Dumas, 
n-o să am niciodată darul lui : ..cea mai mare 
plăcere a călătorului este aceea de a povesti"...

Ospitaliera mea gazdă Lucien Frechette, cu 
figura nobilă a unui vechi și înalt funcționar 
p- -|amentar. Însoțit de prea frumoasa soție cu 
chip de sirenă amerindiană și de un ..artăruș" 
grarios. ti nara lor fiică deja profesoară univer
sitară m-au condus cu viteză de glonț după o 
mică ambuscadă automobilistică pe tipsia unei 
autostrăzi, cane ne oferea cu grație alunecușul 
de zbor al direcției sud-nord, în tirrtp ce siluetele 
de superaeronave gata de lansare ale zgîrie- 
ncrilor new-yorkezi se aflau într-un maraton 
d.sperat de triplă viteză și pe sens invers...

Și. iată Meca noastră canadiană.. Gazdă a 
numeroase manifestări culturale internaționale, 
expoziții, festivaluri, congrese și reuniuni știin- 
tifloe, printre care celebre au rămas în istoria 
sportului international și a performanțelor atle- 
:_ce românești Olimpiada din 1976 și Universiada 
cin 19R2. orașul Montreal era de astă dată și 
»ecul ceJuș de al VIII-lea Congres al Academiei 
b.ena’. riale de Citologie. Fiind cunoscut și in 

l’JCiăr-.le de patologie 
znlect^asa aisr-ite in diferite limbi ca și prin 
gMeĂe câru redac • e —ba tmiv'exă. rasă 
p SaMBBă care tnAattâ trei umerw.
*1 r zrr d<- i - .pa se ț»ale
tare ceeft «uxea: prm «x.-mK-nui nferrecopie al 
gkâxde^:r albe '.mf etioza infectacută 
tr~-r»ocu<'ieoza infectși rubeola), aveam să 
am șanse a fi propus imediat după primirea 
ecrfialâ de către secretarul general al congresu
lui. profșs-rr-.’l Alexander Meisels și după expu
nerea comunkări; mai sus amintite, la recoman- 

.- .? «i refr-ratele prezentate de către profeso- 
Cl-aude La'-'anche. președintele asociației 

taaathene de ya»k>gx?. de către academicianul 
a da Brux. <v ta Facultatea de medicină din 

Pans i tre prnf—axul Claude Compel de la
fcnzwik- > ^președinte al Academiei Interna-
t -ie C ca membru asociat a acestei

i Th ni- :u roț atit de important in 
«TurirCe «rial »-■ mic compartiment al organts- 
agu'.ul -jT»n. «wiuuâ.

laeaaâ WMarto. care se cheamă Canada 
He >• ns nrrta* al a-t’oțdonilar indieni care, cul- 
V-. r. .-MVlhuliU. trueamnă «t „aici locuiesc" . 
32 adacitM coattr.cn: (aproape 1* milioane 
koP). a dooa tară dm lume ca mărime și de 
bote ri ori ma* mare ca România, dar neavind 
• decit cu nutin rr-a: mare decit țara
>K»arirâ. ere de o bogăție naturală de-a dreptul 
-abrir i. tv. la primele incursiuni ale Vikingilor 

pmA ia Aeb- -carea lui Cabot n-au trecut decit

câteva secole pentru ca regele iubitor de știință 
și arte. Francisc I al Franței, atras de povestirile 
navigatorilor, în special ale florentinului Gio
vanni Verazzano, să declare, in 1524, aceste 
pâminturi necunoscute, drept Noua Franță. Zece 
ani mai tirziu Jacques Cartier, mergînd pe fluviul 
Saint-Laurent, a găsit un loc pe cit de atrăgător 
pentru colonizare, pe atit de ușor de apărat, în 
Montreal. Dar adevărata colonizare începe abia 
la Începutul secolului XVII, în 1608, cind Cham
plain întemeia orașul Quebec. Colbert (1663) 
făcea din Canada o provincie franceză (intere
santă doar prin blănurile rare, scumpe). Dat 
mulți politicieni și scriitori ai timpului nu-1 
întrezăreau viitorul ; Voltaire ar fi spus ch’iar 
„ă quoi bon se battre pour ces quelques arpents 
de glace" ; în curînd Canada va trece în pose
siunea coroanei engleze. Prin actul Americii de 
Nord britanice (1867) ia naștere actuala națiune 
canadiană. Confederația Canadei, a cărei politică 
înțeleaptă este plină de respect și de generoasă 
toleranță pentru toate așezămintele și modul de 
viață al numeroaselor comunități din care este 
alcătuit, cu un guvern federal și cu zece guverne 
ale fiecărei provincii componente (recunosciud 
Quebecului, de trei ori mai întinsă decât Franța, 
o largă autonomie cu păstrarea particularităților 
franceze și catolice), cu introducerea bilingvism 
mului anglo-francez în actele oficiale ale statu
lui canadian, plin de atîtea inițiative în interesul 
păcii in lume (un exemplu, proaspătul „Institut 
Canadian pentru pace și securitate mondială"). 
Megațară fericită, cu o natură splendidă și un 
popor primitor. Canada ca și Suedia, n-a cunos- 

.cut din 1812 nici atentate politice, nici conflicte 
urâte, sângeroase... Deținînd o treime din supra
fața de apă dulce a lumii (cu peste o jumătate 
de milion de lacuri), cu 5 mii de miliarde de 
arbori (dar cine a putut să-i numere exact ?), 
vasta întindere de la un ocean la altul (deviza 
orgolioasă a țării „a mari usque ad mare") 
deține o bogăție fără seamăn, situindu-se pe pri
mul loc in lume la hîrtic. platină, nichel, al doi
lea in aur. uraniu, zinc, aluminiu, al treilea in 
griu (deși numai 3% din populație se ocupă de 
agricultură), argint, cupru, plumb și în curînd in 
gaze naturale, petrol și resurse hidro-energetice 
(barajul Mânicouagan V, al doilea din lume).

O deplasare spre est la Quebec, mi-a oferit 
ocazia să particip și la Congresul canadian anual 
de pediatrie, iar cu ocazia unei alte deplasări 
spre est (Ottawa) am fost primit la Academia de 
Științe a Canadei (secretar permanent Pierre 
Garneau), după care am vizitat Universitatea 
bilingvă, mai bine zis cele două universități 
paralele, engleză și franceză, una de-a stingă, 
alta de-a dreapta pitorescujui fluviu Ottawa 
unde, în tovărășia gazdelor, am petrecut clipe 
minunate In timp ce la Quebec, care se pregătea 
pentru a 375-a aniversare, stilul parizian tradițio
nal predomină arhitectonic, la Ottawa, alături de 
clădiri încântătoare, în granit, în cărămidă roșie 
in șfinta tradiție engleză, se ridică numeroase 
clădiri monumentale în oțel și sticlă reflectori
zantă in stil american. La Quebec, magnifice au 
fost obiectivele ce duc faima regiunii : Place 
Royale (vechiul oraș), biserica St. Anne de 
Beaupre (veritabil Lourdes al Canadei catolice, 
perla religio-artistică a Quebecului). Universita
tea Laval (cea mai veche din America), impre
sionanta cascadă Montmorency (cu 9/10 din apă 
subterană), Chateau de Fontânac, Ile d’Orl&ms, 
ș.a. La Ottawa, varietatea formelor arhitectonice 
este întruchipată mai ales prin clădirea parla
mentului și a guvernatorului, prin aceea a minis
terului afacerilor externe și a primăriei, prin 
Rocklife (odihnitorul cartier al ambasadelor), 
porcul de mare superbie Gatineau, canalul Bi- 
deau (care iarna se transformă intr-tm .patinoar 
lung de 7 km), etc, etc. „Haideți să vedeți 
aceasta țară rece, dar cu amicală căldură* zicea 
poetul de limbă engleză William Chapman.

Dar o Canada cu progrese tehnice științifice și 
artistice avansate este în același timp și o 
Canadă literară cel puțin cît și turistică și încă 
de prim ordin ! Blais-Marie Claire, Haliburton 
Thomas, Malcolm Lowry. Moore Brian, Philippe 
Ringuet, Theriault Jves, Aguin Hubert, Gatien 
Lapointe, Patrick Anderson. R. Y. Everson, Len 
Gasparini, Ron Miles, apoi Nelligan Emile, 
cunoscut mai ales prin poemul „Romance du 
Vin" și Roy Gabrielle, laureată a premiului Fe- 
mina pentru romanul „Bonheur d’Occasion" 
(prima încercare scriitoricească privind proleta
riatul montrealez) sint numai citeva nume de 
literați mai cuno6cuți.

Și astfel, visul micului arțar (acer campestre) 
d-.n Izvorul argeșean se împlini. Marele arțar îl 
primi „dulce" (acer saccharinum !) în lumea 
nouă ! ..J’ai fait mon ciel d’un nuage / Et ma 
foret d'un roșeau, / J’ai fait mon plus long 
voyage ' Sur un herbe d’un ruisseau / C’eșt 
ainsi que lorsque j’ose / Offrir ă votre beautâ / 
Une rose, en cette rose / Sont tous les jardins 
d'ete" (Gilles Vigneault (1957—1977). Silences).

George Marinescu Dinizvor

SPORT

Puțin prea aproape 
de jupuirea berbecilor

m lucepal acest articol in fața catedra
lei Notre Dame din Paris, cu piciorul 
drept sprijinii pe placa aurită care 
marchează punctul zero, punctul de 

unde începe numărătoarea tuturor drumurilor 
din Franța. Alături, o cotigă la care 
nu francei guraliv vinde floare de le- 
v antica. Intre hulubele cotigii, un măgăruș in 
miniatură. Nu mișcă, nu clipește, pare împăiat, 
dar. pe fruntea lui. nn anunț in tuș averti
zează cumpărătorii : nu sint de plastic (je ne 
snis pas en plastique) și, dară mă iubiți (și tofi 
din preajmă il iubesc, il mingile $i-l foto
grafiază). nu-mi dafi de mincare. Nimic de 
mirare, aici a fost eindva Piața miracolelor și 
o fată care dansa en o capră. Aseară am văzut 
tinala Enra ’M. riștigatâ de Platini, jucătorul 
cel mai bun din lume și, in mijlocul specta
colului fascinant al decernării Cupei, s-au re
vărsat in sufletul meu mari spații de me- 
laceolie. așa cum dintr-o moară de vint pără
sită (am văzut-o pe drumrile Franței. Belgiei, 
Olandei ? ered eă pe colinele scăzute ale 
Flandrei). izbucnesc tufe de soc și de trandafiri 
supuși tristefii. O tristețe difuză, ca a frunze
lor ee mor și suferă că nu le-a fost dat să se 
schimbe, măcar o clipă, in lemn acaju. Am fi 
putut să fim noi în locul Spaniei. N-am ajuns 
acolo nu fiindcă n-am avut noroc, ci pentru că 
n-am mai fost luntrea transportind snopi de 
maci de-a lungul a doi anL Mai multi ziariști 
străini au lansat fraza : nu știm ee se-ntimplă 
eu acești români, nu știm de ee nu vor să

1

cistige : se apropie furtunos de careul advers și 
de fiecare dată dau înapoi — ce tactică n mai 
fi și asta ? ! Continui articolul pe terasa de la 
Cafe de Cluny. Astăzi după amiază am greșii 
la fel de grav ca Lucescu : am fost la hipo
dromul Longchamp și-am jucat pe un cat 
frumos, (il cunoșteam de mult șj parcă mă 
ajutase), și am pierdut. Limpezindu-mă, am în
țeles tirziu (dar eu am plătit !) că trebuia să 
joc pe un cal mai tinăr. S-au aprins luminile. 
Miliarde de fluturi bat din aripi peste Saint- 
Germain. Răzbate de undeva din apropiere un 
cintec sfișietor de trist. Aș vrea să fiu acum 
și aici și in cimpia de acasă, sub asfințitul 
pinguindu-se odată cu griul și mirosind, și el 
și griul, a iarbă cosită pentru cai. Departe șl 
nu prea foarte, in comuna liberă Montmartre, 
mai precis în marginea ei, se-nvîrte o moară 
roșie intre paletele căreia se macină superbe 
intimplări sau tragedii ce duc in infern, 
Nici-un gind desfrinat nu mă pindește, și totuși 
pornesc intr-acolo. Și mi-ar fi părut bine să 
nu fiu singur. Astăseară le-aș fi plătit bucuros 
lui Augustin și celorlalți vinul Muscadet pe 
care li-1 promisesem la Lens. Dar Lucescu m-a 
ursit să-l gust de unul singur. Voi chema in 
gind un cal tinăr și-1 voi pune să-mi necheze 
pe umăr istoria clipei in care Boloni a izbutii 
cel mai reușit, ca să nu zic cel mai rușinos și 
cel mai șleampăt luft văzut Ia Euro ’84. Mă ina- 
poiez la București ca să vă spun mai multe.

Fănuș Neagu
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