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PE SPIRALA 
VIITORULUI

A TRĂI un mare eveniment istoric înseamnă
— evident — o multitudine de aspecte ale vieții 
interioare a scriitorului, a artistului, o stare de 
spirit modulindu-se după experiența proprie, dar 
infuzîndu-și bogăția punctelor de referință la 
viața colectivității căreia aparține. Antenele de 
receptare ale ziaristului, ale scriitorului, ale ar
tistului — vorbim de cei autentici — sint cu atît 
mai intens solicitate, amplitudinea de vibrație a 
talentului lor cu atit mai rodnic convertită în 
ecou, fie spontan, direct, imediat, fie prelungin- 
du-se in unde ce vor genera și marca, prin me
ditație și convergență, procesul de creație a ope
relor de amploare și de durată.

Congresul al Xllea al Partidului Comunist 
Român constituie unul din acele evenimente ma
jore, cu atit mai dinamic in conștiințe, eu cit 
fiecare dintre noi a fost implicat mai adine în 
determinantele lui, ca atare l-a trăit dinăuntru: 
în măsura, deci, în care participarea Ia făurirea 
propriului nostru destin echivalează cu însăși 
conștiința umanității dc gind și de faptă, cu ceea 
ce concepția materialist-dialectică a istoriei de
finește a fi o legitate. Dar tocmai o asemenea 
legitate — de asemenea proporții și semnificații
— își are temeiul în trăirea lucidă a înscrierii pe 
orbita progresului, a auto-depășirii continue, la 
scara colectivă, fiecare simțindu-se parte și în
treg, totodată. în construirea viitorului, al său și 
al tuturor

In lumina Raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vibrînd de efluviile încrede
rii și ale entuziasmului în care s-a desfășurat în- 
tr.cgm Congres, înțelegîndu-se mai bine ca orl- 
cînd ce înseamnă, ce poate însemna rolul perso
nalității in istorie, documentele partidului — 

'Programul, Directivele, Rezoluția — se impun 
cu atit mai vii cu cit sint expresia vastului gene
rator de situare pe spirala viitorului de cucerit. 
Viitor a cărui imagine e prefigurată științific 
pină in pragul mileniului al treilea, prag consi
derat nu o ipoteză, nu un concept utopie, ci, dim
potrivă. o culme îmbrățișată de pe acum cu ochii 
minții ațintiți spre orizontul societății comu
niste.

Parametrii de inaltă tensiune ideologică și po
litică ai Congresului XI, vastitatea ariei de cu
prindere a problemelor și a soluțiilor științific 
definite in arhitecturarea epocii pe treptele că
reia am pășit. — toate acestea constituie sinteza 
voinței unanime a unui pojpor mereu mai con
știent de propriâ-i capacitate de a munci, de 
a și făuri destinul de el însuși hotărît.

Construcția a cărei dinamică duce spre imagi
nea, încă și încă mai bogată, de înflorire a 
geniului uman, imaginea comunismului, — iată 
ceea ce implică, ceea ce integrează, de pe acum, 
saltul conștiinței tuturor celor dărulți de popor 
cu harul artei de a-1 exprima în elanul realită
ții de astăzi și în zborul visului celei de mîine. 
Așadar — trăirea cu sporită intensitate a nou 
perspective în care partidul marxist-leninist, 
prin Congresul al XI-lea, a angajat destinul pa
triei. al poporului nostru.

Care, ca o legitate specifică, așteaptă mărturia 
de structurală identificare cu pulsul noii istorii, 
re-ereată artistic într-o vastă dăruire, conferind 
literaturii și artelor. înseși, dimensiunea de nouă 
epocă. Eflorescentă în talente și modalități, stră
lucită în tezaurul de cunoaștere și emoție, no
bilă in finalitatea semnificației umane.

George Ivașcu

Ochii 
copiilor

Cea mai frumoasă oglindă din 
lume sint ochii copiilor. Mari, 
limpezi, plini de sinceritate, 
ochii aceștia care ne privesc din 
viitor au răscolit cu reflectoarele 
lor fantastice nu numai sufletele 
celor prezenți la evenimentul is
toric al Congresului, ci însăși 
memorie Istoriei. Pentru că în 
privirile acestea erau și ochii tu
turor celor jertfiți într-o luptă 
aspră, îndelungată, ai atîtor ge
nerații de copii fără copilărie, 
intrați de-a dreptul în bătaia 
puștilor, în freamătul asaltului 
proletar. în vîrtejul fără frică de 
moarte cl celor ce așezau liber
tatea României mai presus de 
propria lor ființă.

Erau în privirile acestea și pri
virile limpezi, cutezătoare ale 
unui copil de țărani, pe care 
clasa cea mai vitează din istoria 
națională, muncitorimea, a ținut 
să-l dăruiască României de azi 
conducător, legătură vie, neîn
treruptă cu luptele și jertfele tre
cutului și, mai ales, chezășie a 
viitorului.

O boare proaspătă, din pădu
rile de diamant ale visării, se re
vărsa peste tîmplele fierbinți, în
cărunțite de concentrarea aces
tor cni, în care libertatea a de
venit emblema socialismului și 
dragostea de viitorul comunist al 
țârii stema ei cea mai înaltă.

Să binecuvîntăm clipa cînd, 
nu numai în închipuirile viziona
rilor, ci șl în sufletul lor au dat 
năvală privirile copiilor, crainicii 
și ziditorii tuturor cutezanțelor 
noastre de czi.

în ochii, în inima lor, arde fla
căra sacră a credinței în ziua de 
mîine, în evul comunist. E nădej
dea celor care-au fost, e hotă- 
rîrea celor care ființăm prin os
teneala unei mari, nemaivăzute 
bătălii, e certitudinea acelora 
cere au, încă de-acum, senti
mentul continuității și răspunde
rii viitoare.

Ion Brad
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O Luni, 2 decembrie a,c. ,1a sediul Asociației Scriitorilor din București a avut 
loc sărbătorirea poetei Nina Cassian, cu prilejul împlinirii virstei de 50 de ani. Ia 
festivitate au participat numeroși scriitori in prezența cărora au vorbit despre 
opera și personalitatea poetei George Macovcscu, Fănuș Neagu și Ștefan Aug. Doi
naș. Adresindu-se celor de față, Nina Cassian a exprimat emoționante cuvinte de 
mulțumire colegilor săi de muncă literară și crez artistic.

(Fotografie de loan Crișan)
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Din 7 în 7 zile
Bogat program de lucru

PRODIGIOASA ACTIVITATE CREATOARE desfă
șurată de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in glorioasele zile ale Congresului 
al XI-lea a continuat, fără o zi de intrerupere, și după 
Încheierea marelui forum al comuniștilor români. In- 
cepind de joi, 28 noiembrie, numeroase vizite ale con
ducătorilor de delegații străine venite la Congres au 
fost înscrise pe agenda de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Menționăm primirea conducătorilor urmă
toarelor delegații : a Uniunii Progresiste Senegaleze, 
a Frontului de Eliberare Națională din Algeria, a Uni
unii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, a 
Partidului Liberal Autentic din Liberia, a Partidului 
Poporului din Mauritania, a Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia, a Consiliului Revoluționar Su
prem al Somaliei, a Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde.

Sîmbătă 30 noiembrie au avut loc convorbiri intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Andrei Pav- 
lovici Kirilenko, membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., conducătorul delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice la Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român. La convorbiri au luat 
parte tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
A avut loc o informare reciprocă asupra preocupări
lor actuale și de perspectivă ale celor două par.ide. 
A fost reafirmată dorința ambelor părți de a extinde 
și întări relațiile de colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică. De ase
menea, au fost abordate unele probleme ale situației 
internaționale, subliniindu-se dorința comună de a 
dezvolta conlucrarea dintre cele două partide și state 
pentru pace, destindere și progres social.

Tot sîmbătă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primii 
delegații la Congres ale Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Partidului Democrat din Guineea, 
Uniunii Socialiste Sudaneze.

Pe agenda zilei de marți, 3 decembrie, au fost în
scrise primirile delegațiilor : Partidului Muncii din 
Coreea, Partidului Congolez al Muncii, Partidului Co
munist din Chile, Partidului Socialist din Chile, a to
varășului Pedro Saad, secretar general al P.C. din 
Ecuador, și a conducătorului delegației Partidului So
cialist Arab Baas din Irak.

întrevederile s-au desfășurat intr-o atmosferă des
chisă, tovărășească, de cordială prietenie.

Larg și prestigios 
ecou in presa mondialâ

UN NUMĂR FOARTE MARE, fără precedent, de 
ziare, agenții de presă, posturi de radio și de televi
ziune au publicat și difuzai in zilele Congresului al 
XI-lea ample articole, comentarii și informații do
cumentare despre lucrările și hotăririle forumului 
comuniștilor români.

Comentind convorbirile care au avut loc între tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Andrei Pa vio viei 
Kirilenko, „Pravda“ scrie: „Recentul Congres al XI-lea 
al Partidului Comunist Român a subliniat că in ciuda 
obstacolelor, puternica tendință spre destindere, spre 
consolidarea păcii, iși croiește drum. In aceasta, un 
mare merit revine țărilor socialiste a căror politică 
exercită o puternică influență pozitivă asupra întregii 
politici mondiale* 4. Posturile centrale de radio din K. P. 
Chineză și marile ziare „Jenminjibao" și „Guanminji- 
bao“ au comentat lucrările Congresului, pe larg, și au sub
liniat chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
partidului de a se uni și mai strins cu întregul popor, 
pentru a ciștiga noi victorii in construirea socialismului. 
„Prin ovații călduroase Nicolae Ceaușescu a fost rea
les în funcția de secretar general al partidului**  scrie 
..Avânți**,  organul Partidului Socialist Italian. „Dele
gații la Congres s-au pronunțat in unanimitate pentru 
secretarul general — scrie «New York Times- — și 
tot in unanimitate au aprobat politica și activitatea 
partidului in perioada ce a trecut de la Congresul pre- 
cedent**.  O amplă corespondență publicată de cotidia
nul britanic „Financial Times**  descrie atmosfera en
tuziastă care a marcat încheierea lucrărilor Congre
sului, în timp ce cunoscutul ziar „Times" se referă, 
într-un'articol editorial, Ia principiile politicii externe 
a României, la poziția P.C.R. cu privire la relațiile 
dintre partidele comuniste și muncitorești, și, de ase
menea, asupra punctului de vedere românesc la Con
ferința pentru securitate și cooperare în Europa. Agen
ția vest-germană de presă „D.P.A." relevă faptul că 
Congresul a aprobat primul program unitar al Parti
dului Comunist Român. Acest program, amplu docu
ment de politică generală, trasează liniile directoare 
fundamentale ale activității pentru următorii 20—25 
ani. Analizând perspectivele evoluției internaționale și 
relațiile cu celelalte partide comuniste, P.C.R. se pro
nunță, precizează agenția „D.P.A.", pentru o unitate 
de tip nou bazată pe egalitate și pe respectarea inde
pendenței fiecărui partid, pe ideologia comună marxist- 
leninistă. Cotidianul mexican „La Prensa" titrează ast
fel corespondența sa de la București : „România pro
pune o nouă ordine economică internațională". Parizia
nul „Le Figaro" comentează Programul adoptat de 
Congres ca pe o cartă ideologică ce dezvoltă, larg și 
sistematic, tezele activității Partidului Comunist 
Român și directivele economice care tind să facă din 
România o țară dezvoltată economic. Presa interna
țională este unanimă in a considera Congresul al XI- 
lea un eveniment politic de importanță majoră, ații 
pe planul politic intern cit și pentru politica interna
țională a României.

Observator

„Festivalul
Cărții Românești**
• Intre 25 noiembrie — 

1 decembrie, la Timișoa
ra s-a desfășurat „Festi
valul Cărții Românești", 
care a inclus numeroase 
manifestări desfășurate la 
„Salonul literar al Bi
bliotecii județene" și la 
Librăria „Eminescu". La 
recitalurile de poezie pa
triotică și-au dat con
cursul Anavi Adam, Vla
dimir Ciocov, George 
Drumur, Anghel Dura- 
brăveanu, Al. Jebeleanu, 
Franz Liebharut, Hans 
Moka, Draga Mirianicl, 
Mircea Șerbănescu, Fra- 
nyo Zoltan.

In spiritul 
colaborării 
reciproce

• în cadrul înțelegerii 
de colaborare dintre U- 
niunea Scriitorilor din 
țara noastră și Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Bul
garia. ne-au vizitat țara 
Ivan Trenev și Atanas 
Mandadgiev ; de aseme
nea. în cadrul înțelegerii 
similare cu Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Un
gară, a sosit la București, 
Kalman Bella si Vidar 
Mikloș.

• în cadrul înțelegerii 
de colaborare dintre U- 
n'iunea Scriitorilor din 
R. S. România și socie
tatea Sud-Est Europeană, 
au sosit la București 
scriitorii vest-germani 
Wolfang Hădecke, Peter 
Hamm, Walter Kempow- 
ski și Herbert Rosendor- 
fer.
• Conform înțelegerii de 

colaborare dintre Uniunea 
Scriitorilor din Republica 
Socialistă România și U- 
niunea Scriitorilor din 
R. D. Germană, au vizi
tat această țară Vera Că
lin, Gheorghc Janoshazy, 
Zigmond Palocsay și Paul 
Daniel, — iar recent a 
plecat la Berlin Dana 
Dumitriu. în cadrul în
țelegerii similare cu U- 
niunea Scriitorilor din 
U.R.S.S., au plecat la 
Moscova Marin Nițescu, 
Daniel Dumitriu, I. D. 
Teodorescu. Helga Reiter, 
Marcel Mihalaș. Aurel 
Gurghianu și Mihai Un- 
gheanu. Tot astfel. în ca
drul înțelegerilor respec
tive. au vizitat R. P. Un
gară Al. Simion și Covaci 
Janos, și R. P. Polonă, 
Liviu Petrescu și Jancik 
Pali.

„Teatrul lumii 1974“
• Teatrul „Ion Crean

gă" a inițiat un ciclu de 
conferințe ilustrate — 
susținute de Valentin Sil
vestru — intitulate „Tea
trul lumii 1974". Prima 
expunere s-a referit la 
Teatrul Americii Latine, 
Uruguay, Cuba, Mexic, 
Argentina. Brazilia (i 
Chile.

Șezători literare
• La șezătoarea litera

ră a Clubului „Femina" 
al întreprinderii Electro
nica din Capitală au 
participat Vlaicu Bârna, 
Radu Cârneci, Traian 
Iancu, Ion Potopin și 
Doina Sălăjan, iar la a- 
ceea a Școlii generale nr. 
85 din București — Vlai
cu Bârna, Radu Cârncci 
și Doina Sălăjan.

• Asociația Scriitorilor 
din Cluj a inițiat, la 
grupul școlar M.I.U. și la 
Casa corpului didactic 
din Zalău, șezători lite
rare la care au luat parte 
Augustin Buzura, Virgil 
Bulac, Doina Cetea, Con
stantin Cubleșan, Bazil 
Gruia, Vasile Igna, Ne- 
goiță Irimie și Ion Oar- 
căsu.

• La invitația Comite
tului de Cultură și Edu
cație Socialistă al jude
țului Vaslui s-au desfășu
rat șezători literare la 
Școala generală nr. 1 și 
la Clubul Tineretului din 
acest oraș, ca și la Bi
blioteca Municipală, Casa 
de Cultură a sindicatelor 
și Liceul pedagogic din 
orașul Bîrlad, Âu fost 
prezenți Liviu Bratolo- 
veanu, Adrian Cernescu, 
Ion Dan, Gica Iuteș și 
Ștefan Popescu.

• Comitetul județean 
de Cultură și Educație 
Socialistă Hunedoara și 
revista Transilvania din 
Sibiu au organizat la 
Deva o șezătoare litera
ră la care au parti
cipat : Radu Ciobanu, 
Ion Mircea, Mira Preda, 
Mircea Tomuș și mem
bri ai cenaclului literar 
„Ritmuri" din Deva și 
„Flacăra" din Hunedoara. 
Și-au dat concursul so
liști ai teatrului de es
tradă din Deva.
• La invitația Comite

tului de Cultură și Edu
cație Socialistă al județu
lui Hunedoara, în cadrul 
manifestărilor „Zarand 
’74", s-au desfășurat o 
serie de șezători literare 
în orașul Brad, ca și în 
comunele Blăjeni și Cres- 
cior. Au fost prezenți 
Mihai Gavrîl, Valeriu 
Gorunescu, Ion Potopin, 
Ion Larian Postolache și 
Dragoș Vicol.

Întîlniri cu cititorii
• La Casa de Cultură 

a sectorului IV din str. 
Mircea Vodă nr. 5 din 
Capitală a avut loc o in- 
tilnire cu cititorii în ca
drul căreia Al. Gheor- 
ghiu-Pogonești a vor
bit despre perspectivele 
României în lumina do
cumentelor adoptate de 
Congresul al XI-lea al 
partidului.

• La Librăria „M. E- 
minescu" din Iași, a avut 
loc lansarea noului ro
man al lui Ion Istrate, in
titulat Satul țără țărani, 
apărut în Editura Juni
mea. Prezentarea a fost 
făcută de Constantin Cio- 
praga.

Sărbătorirea lui 
Pierre Ronsard
• în cadrul marilor a- 

niversări culturale reco
mandate de Consiliul 
Mondial al Păcii pe anul 
1974, Uniunea Scriitori
lor, Comitetul Național 
pentru apărarea păcii și 
Comitetul de Cultură și 
Educație Socialistă al ju
dețului Mehedinți au or
ganizat la Biblioteca oră
șenească din Drobeta 
Turnu-Severin o mani
festare consacrată mare
lui poet francez Pierre 
Ronsard, de la a cărui 
naștere se împlinesc $50 
de ani. Despre viata și 
opera lui Ronsard a con
ferențiat Al. Dima, mem
bru corespondent al A- 
cademiei. In continuare, 
s-a desfășurat un recital 
de versuri din creația 
poetului aniversat la 
care și-au dat concursul 
actori de la teatrul popu
lar din localitate. A doua 
zi, la Școala generală din 
comuna Bistrița, județul 
Mehedinți, a avut loc, în 
prezenta scriitorilor Al. 
Dima, Liviu Bratolovea- 
nu, Virgil Carianopol, Mi
hai Gavril, Marin Po- 
rumbcscu și Emil Vora, — 
inaugurarea expoziției cu 
autografe „Trei decenii 
din istoria scrisului ro
mânească".

Dramaturgul 
în dialog cu publicul

• Sîmbătă 23 noiem
brie, după premiera pie
sei Matca de Marin So- 
rescu pe scena teatrului 
„Maria Filotti" din Brăi
la, autorul s-a întîlnit cu 
publicul tînăr din locali
tate. între dramaturg, re
gizor, scenograf, actori și 
spectatori s-a închegat 
un dialog pasionant.

A APĂRUT:

Almanahul

Q Antologie de 
literatură con
temporană ; An
cheta Almanahu
lui : Misteriosul
Mateiu ; Meri
diane lirice ; In
terviu cu Sal
vador Dali,

Eugen Ba.bu
a predat Editurii Emi
nescu al 10-lea volum al 
lucrării O istorie pole
mică și antologică a li
teraturii, volum ce poar
tă titlul Poezia română 
contemporană. Este pe 
terminate cu volumul 
întii al acestei lucrări 
ce va înfățișa Literatura 
română veche — de la 
cronicari la Caragiale. 
A încheiat amplul ro
man Ianus.

Eugen Frunză
pregătește, pentru Edi
tura Ion Creangă, o cule
gere de basme germane 
culte, din secolul al 
19-lea, reunite sub titlul 
Zîna Onda. A predat 
Editurii Militare volu
mul de însemnări Din 
postul de observație. A 
încredințat Editurii Al
batros, pentru colecția 
„Cele mai frumoase poe
zii" și o selecție din 
Gotfried Keller.

Vigil Stoenescu
definitivează, pentru 
teatrele din Pitești și 
Galați, o piesă de tea
tru in patru acte după 
nuvela Alexandru Lă- 
pușneanu de C. Negruz- 
zi. A încredințat Edi
turii Eminescu un vo
lum cuprinzînd lucră
rile dramatice Moartea 
unui golan, Drumul 
soarelui și Nota zero la 
purtare.

Cc ținea Releu
a terminat, pentru Edi
tura Ion Creangă, tăl
măcirea lucrării Poves
tea unui Hobit de Tol
kien. A predat Editurii 
Univers traducerea lu- 
lucrării Cuartetul Ale
xandria de Lawrence 
Durrel. Lucrează la 
carte de interviuri des
pre probleme de litera
tură, artă și cultură, și 
la traducerea romanului 
lui G. K. Chesterton, 
Hanul zburător.

V. Firoiu
are sub tipar la Edituța 
Militară volumul ...Și 
eu am fost recrut, iar 
la Editura Albatros — 
Un român și harul său: 
Ionel Perlea, — biogra
fia romanțată a marelui 
muzician, cu ilustrații 
de Corneliu Baba și Eu
gen Drăguțescu.

literar 1975
Franțoise Sagan, 
Alain Bosquet ; 
Umor ; Sport ; O 
povestire de groa
ză semnată de 
Hitchcock ; Anec
dotica literară: Ion 
Barbu la Capșa, 
H. Bonciu ; Cena
cluri de altădată; 
Texte inedite de 
T. Arghezi, Lucian 
Blaga, Bazil Mun- 
teanu ; Reprodu
ceri de artă color.

La toate 
chioșcurile de di
fuzarea presei — 
Almanahul literar 
1975 — un cadou 
plăcut și instruc
tiv.
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De-a lungul existenței sale, poporul român a creat o arta 
care exprimă pregnant modul său de viață și muncă, gin- 
direa și sensibilitatea sa, setea de libertate, voința de a-și 
făuri un trai mai bun, optimismul, încrederea în forțele pro
prii, în viitor. în noile condiții ale dezvoltării patriei noastre 
socialiste, arta și literatura sînt chemate să dea expresie ac
tivității tumultuoase desfășurate de poporul român în toate 
domeniile de activitate, să înfățișeze marile realizări, entu
ziasmul, optimismul și hotărîrea sa de a merge neabătut 
înainte.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul Comitetului Central, prezentat la 
Congresul al XI-lea al P.C.R.)

Triumful

gindirii creatoare Marcel Olinescu: Drumul de jertfă și glorie al Partidului 
(Die expoziția de artă plastică deschisă la Muzeul de artă 

in cinstea Congresului XI)IN STRĂLUCITUL Raport■ prezentat la Congresul al XI-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că în perioada care a trecut de la Congresul al X- lea pînă azi, partidul a desfășurat o intensă activitate ideologică, punînd pe primul plan educarea oamenilor muncii, a întregului popor, în spiritul concepției revoluționare materialist dialectice și istorice despre lume și viață, promovarea normelor și principiilor comuniste de etică și echitate.Se poate într-adevăr afirma că „absorbirea organică" de către popor a ideologiei noastre începe cu deceniul inaugurat de Congresul al IX- lea, odată cu contribuția deosebită a secretarului general al Partidului la îmbogățirea tezaurului marxism-leninismului, aplicat în mod creator în patria noastră.Trebuie să remarcăm necontenit, cu profundă seriozitate, că cel de al XI-lea Congres înseamnă, în primul rînd, un triumf al gîndirii creatoare într-o societate a dinamismului și a dezvoltării multilaterale, ca societatea noastră socialistă, în care s-au petrecut uriașe mutații decisive pentru existență și destinul colectivității.Acest triumf al gîndirii descătușate de orice dogmă este vizibil în fiecare capitol și în fiecare rînd al istoricelor documente programatice, părțile componente ale Programului sînt legate în mod indestructibil de totalitatea lui prin coerența, justificarea științifică a demonstrației, prin u- nitatea organică a planului, prin precizia Sarcinilor atribuite, prin certitudinea îndeplinirii lor, în prezent și în viitor, pentru a putea înfăptui visul de aur al omenirii — comunismul.Se evidențiază odată mai mult că în centrul politicii partidului stă, în orice domeniu de ac- tivitate» omul, ca element activ decisiv și ca ființă socială aflată în strînsă legătură și interdependență cu semenii săi.In orice domeniu de activitate, deci și în domeniul creației artistice, nu există aleși, în sensul unor personaje investite cu harul de a exprima viața locuind undeva deasupra ei, în tr-un vid eleat, dincolo de relațiile și raporturile social-umane.
RffiîNDRIA legitimă a orică- rui creator de artă din România socialistă este să-și aducă fără precu- pețire contribuția, alături de toți oamenii muncii, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, iar suprema satisfacție și răsplată, asimilarea organică a operei sale în noua civilizație socialistă ce se clădește pe pământul patriei.Constructorii noii orînduiri, debarasați de tarele oprimării, trebuie să se recunoască, cu emoție, în operă de artă; să se recunoască de-a lungul 

întregului proces de transformare și formare a omului nou, care se construiește pe sine, construind o lume nouă; să recunoască, emoționați, dezvoltarea armonioasă a personalității umane, înlăuntrul uriașei sfere a dezvoltării armonioase a întregii noastre națiuni socialiste.Cu atît mai mult azi, scriitorul va fi pătruns de un adînc spirit de responsabilitate politică, de necesitatea integrării într-o conștiință unică a exigențelor profesionale și cetățenești, mili- tînd pentru însușirea adevărului că finalitatea social-politică a artei, sensul ei umanist-so- cialist, reprezintă criteriul suprem și chezășia perenității sale.în ceea ce privește promovarea noului în actualele condiții de dezvoltare ale societății noastre socialiste, în domeniul artei, ca în orice alt domeniu de activitate, avînd în vedere caracterul universal al luptei contrariilor, nu poate fi vorba de un armistițiu între vechi și nou, deși întotdeauna o cucerire nouă se bizuie pe o cucerire prealabilă, iar realitatea abordată întîi ca sursă de cunoaștere pentru realizarea operei artistice devine, prin intermediul acesteia, un mijloc de transformare a lumii obiecțive.Activitatea și comportamentul nostru sînt generate de mari complexe de imagini motrice. Creatorul trebuie să smulgă aceste imagini din realitatea înconjurătoare, ridicîndu-le, prin forța creației, la rangul de invenție superioară, folositoare poporului și progresului societății,
I» UTINȚA de accesibilitate■ în ceea ce privește valoarea unei opere artistice este condiționată, așa cum spune într-o cuvîntare a sa secretarul general al Partidului, „de capacitatea de a înțelege noul, de a elabora, pe baza noilor cuceriri ale științei, concluzii teoretice și practice pentru transformarea revoluționară a societății omenești".Dar termenul de accesibilitate a valorii artistice trebuie acordat cu un anumit grad de sensibilitate necesară capacității de înțelegere și cultivare a acestei Sensibilități într-o direcție revoluționară, în scopul desăvîrșirii unității dintre evoluția gîndirii filosofico-științifice și a celei artistice.Este de la sine înțeles că între modalitate, stil, formă, mijloacele specifice ale afirmării artei, adică între estetică și principiile eticii și echității socialiste, există un raport direct, ca între respirație și plămîn.E necesar, dar, să respingi schema care se adapă la izvoarele unei sensibilități vetuste, și< în același timp, să promovezi sforțarea de a izbuti să pui semn de egalitate între propria ta conștiință și conștiința unei colectivități decise a-și făuri pînă ia capăt propriul său destin.

Virgil Teodorescu

-------------

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General 
al Partidului Comunist Român

Mult stimate și iubite 
tovarășe NICQLAE CEAUȘESCU,

Scriitorii din România socialistă Vă exprimă, odată 
cu totala lor adeziune la hotărîrile marelui forum al 
comuniștilor, cele mai calde felicitări cu prilejul reale
gerii Dumneavoastră in inalta funcție dc secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Obștea scriitoricească din țara noastră vede în acest 
act recunoașterea valorii fără seamăn a eminentei 
Dumneavoastră personalități, cel mai iubit și stimat 
fiu al Patriei, consacrarea firească a prețuirii pe care 
partidul și tara intreagâ V-o acordă pentru munca 
neobosită pe care o desfășurati cu inalt spirit revolu
ționar și neobosită abnegație în slujba intereselor ma
jore ale partidului si poporului român.

Prin strălucitele calități de comunist vizionar, afir
mate in mod deosebit in conținutul Cartei programa
tice a comuniștilor din România, Dumneavoastră ați 
adus o contribuție hotărîtoare la aplicarea creatoare a 
învățăturii marxist-Ieniniste la condițiile specifice ale 
României contemporane, în procesul ei de desăvîrșire 
a socialismului multilateral dezvoltat și dc înaintare 
spre comunism.

Ne mindrim cu marele nostru conducător de Partid, 
expresie de tinerețe permanent vie în istoria noastră, 
militant înflăcărat pcuiru realizarea iuealurilor de pace 
ale umanității și coiaborării intre popoare, pentru în
făptuirea visului de veacuri ăl omenirii — comunis- 

' mul !
Sintem convinși că realegerea Dumneavoastră in 

inalta funcție de secretar general al Partidului con
stituie suprema chezășie că înțeleptele și luminoasele 
holăriri ale Congresului al Xl-lea privind bunăstarea 
materială și spirituală a întregului popor român vor 
deveni certitudine și piatră de hotar pentru asigu
rarea independentei și libertății Patriei, pentru ca 
România sa uree pe culmile cele mai dc sus ale pro
gresului și civilizației umane, printre cele mai de 
Irunie națiuni ale lumii.

Slujitorii condeiului din România socialistă se an
gajează să susțină și pe viitor, cu cea mai conștientă 
convingere și responsabilitate comunistă, mandatul care 
Vi s-a încredințat. Prin operele lor literare, care se 
vor strădui să se inspire de la izvorul realităților 
noastre sociale, ca oglindă fidelă a aspirațiilor și reali
zărilor poporului român, scriitorii de toate graiurile 
din România Vă încredințează că vor face tot ce le 
va fi cu putință omenește ca să merite inaltul titlu 
de ajutoare de nădejde ale Partidului.

Simțirea noastră este una cu simțirea Dumneavoastră, 
gindirea și elanul Dumneavoastră revoluționar ne vor 
fi permanent călăuză, pentru ca să merităm de Ia isto
rie pe măsura dăruirii cu care vom ști să ne slujim 
Patria, Partidul și Poporul !

Cuvine-se dar, mult stimate și iubite tovarășe Se
cretar Generai, să primiți din partea scriitorilor din 
România cele mai fierbinți urări de sănătate și viata 
lungă, de mărețe și istorice succese în fruntea Parti
dului Comunist Român și a României socialiste, spre 
a ne conduce spre secolul de aur al comunismului.

Să trăiți intru mulți ani !

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA



Poetul
rămîne în cetate

APROAPE că nu este om astăzi, 
aici și aiurea, care să nu-și fi 
pus, intr-un fel sau altul, proble

ma soartei poetului în societatea con
temporană. Cuațîtmaî mult, cu cit, în 
termeni categorici, și-o pune, clipă de 
clipă, poetul însuși. Marile evenimente 
ale României moderne nu s-au întîm- 
plat niciodată în absenta poetului. Poe
tul nu numai că „a luat parte activă", 
dar voința lui constructivă a fost și ră
mîne una din cauzele eficiente ale pro
gresului social. Eroii de azi ai Româ
niei, cum o dovedesc lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., sînt ei 
înșiși mari poeți. Ei îmbină cunoaș
terea realității zilnice cu viziunea isto
rică a unui viitor pentru care fiecare 
om trebuie să facă ceva, după puterile 
lui. Problema soartei'poetului în socie
tatea contemporană este strîns legată 
de modul cum el poate și știe să fie 
de folos lui și celorlalți. Istoria, care 
cuprinde și dă oricînd definiția omului, 
poate fi întrebată cu mari șanse asupra 
acestei probleme. ■ Platon îl gonește pe 
poet din cetate argumentînd în limitele 
sistemului său filosofic. Nefiind creator 
de real și fiind creator de ficțiune (tau
tologia este aici necesară), „imitator" 
adică, poetul, prin „inferioritatea" ac
tului de cunoaștere specific lui nu face, 
în ultimă instanță, decît să mărească 
absurdul existenței, drumul către ade
văr fiindu-i închis. însuși marele filo
sof, însă, este creatorul unei filosofii 
poetice. Platon este creatorul concep
tului în gîndirea filosofică, dar în arti
culațiile cele mai profunde ale acestuia 
filosoful cere ajutorul poetului (Mitul 
Peșterii etc.). Din acest punct de ve
dere el ar fi fost autorul unei societăți 
în care n-ar fi avut dreptul să locu
iască.

Mai tîrziu, un Giamibattista Vico va 
vorbi despre vîrsta copilăriei omenirii, 
vîrstă creatoare de mituri, în timpul 
căreia omul și-ar fi consumat capaci
tatea poetică. O asemenea concepție 
se baza pe o prea îndrăgită prejude
cată : poezia s-ar naște îndeosebi în 
zonele infantile ale conștiinței ome
nești, de aici apropierea între copilăria 
omului și copilăria omenirii. Pe ur
mele lui Vico va merge mai tîrziu He
gel afirmînd superioritatea cunoașterii 
„mature" prin concepte („arta nu con
ține universalul ca atare").

Existențialiștii, mai tîrziu, reabili
tează, în parte, bineînțeles, prin chiar 
gîndirea lor poetică semnificația poe
ziei. (Toate acestea sînt lucruri cunos
cute, dar e bine să le amintim de cîte 
ori avem prilejul, iar dacă nu avem 
prilejul trebuie să ni-1 facem).

Poezia și istoria nu. sînt identice 
numai la origini.

Poezia și istoria sînt și vor fi ge
mene.

Poezia oricînd trebuie să rezolve ceva 
în felul ei, să exprime istoria, pentru că 
dacă într-adevăr istoria poeziei expri
mă istoria omului — și o exprimă, în
seamnă că trebuia s-o facă.

E destul de evident că omul rămî
ne mereu al istoriei și se străduiește 
ca și istoria să rămînă a lui. De aceea 
poezia fără a o lega de fapte mărunte, 
păstrîndu-i specificul, trebuie „să-și 
iasă din fire", să se ridice deasupra 
limbii. Pentru că nu degeaba poezia 
mare este aceea pe care o putem con
templa chiar în absența limbii. Orice 
imagine poetică are o structură ling
vistică dar orice imagine poetică este 
superioară oricărei structuri lingvis
tice. Ceea ce face superioritatea de 
care am vorbit este ideea poetică, vi
ziunea care înseamnă o nouă viață.

Gratuitatea poeziei nu există. 
Utilitatea ei este cosmică. Poezia ade
vărată are un sens în timp de prețuitoare 
a ființei. Ea creează idei, adică ea 
creează omul. Cită viață, atîta poezie. 
(Cum zice poetul popular : „Cu cît 
cînt / Atîta sînt".)

Orice purism, de orice natură ar fi 
el, sărăcește, alterează poezia. Poezia 
conține în sine libertatea de a exprima 
totul, adică inexprimabilul. Poe
zia deci trebuie să se ferească de 

capcanele instrumentului ei care e 
limba și care se poate întoarce împo
triva ei însăși. Limbajul ca instrument 
pur și limbajul ca scop absolut sînt 
pentru ea la fel de sterile. In prima 
variantă poezia piere prin invazia 
în ea a informului social, prin exage
rarea funcțiilor ei auxiliare și redu
cerea la neant a substanței lirice, în a 
doua variantă se chircește printr-o în
toarcere narcisică, închisă, cercuală a- 
supra ei însăși.

ICI o cunoaștere în orice dome
niu nu poate fi realizată în afa
ra unei exprimări specifice. O 

cunoaștere neexprimată ca atare nu 
există. Omul se folosește de cuvinte, 
de formule, de fapte și astfel se exprimă 
pe sine. In orice domeniu, în oricare 
din formele pe care și le alege ca să 
exprime și să se exprime, omul tîn- 
jește după o concordanță absolută în
tre obiectul care e lumea și subiectul- 
obiect care este el. Șansele de a re
aliza această concordanță sînt cu atît 
mai mari cu cît obiectul și subiectul- 
obiect sînt mai precis determinate în 
timp și în spațiu, sînt, adică, mai fi
nite. Ca să ne exprimăm însă des
pre infinit și să exprimăm infinitul 
trebuie să începem exprimarea —ceea 
ce este în contradicție cu obiectul — 
chiar dacă începînd nu am mai sfîr- 
și-o. Atunci răsare poezia în om și 
suplinește acest neajuns. Răsare vizi
unea poetică și promite o concordanță 
ideală. Omul secolului XX ca să gă
sească infinitul nu-1 mai caută cu 
obstinație în spațiile interstelare. Iar 
cînd ajunge acolo tot finitul este acela 
care îl interesează. în jurul lui, aici 
pe pămînt, „infinitul" răsare de ori
unde. Poezia poate „coborî" din spa
țiile stelare și se poate adînci în infi
nitul temporal pe care, ca să-1 atingi, 
e deajuns să întinzi mîna. Ca ființă 
înrudită cu infinitul, poetul, răspun
dem noi lui Platon, rămîne în cetate.

DACA poetul păstrează în oameni 
partea de infinit a istoriei, în
seamnă că poezia este la fel de 

necesară ca oricare din faptele mari 
ale omului. Ea însăși o mare faptă, 
poate oricînd să glorifice marile fap
te, iar dacă acestea nu există, să în
demne către ele. Astfel poezia cetății 
are grija destinului cetății, are grija 
oamenilor care o alcătuiesc. Orice 
mare poet este în ultimă instanță un 
mare moralist. El participă, prin crea
ția lui, la dezvoltarea legilor cetății. 
Este un „legislator" subtil. Oricăror 
cauze el le sugerează efecte ideale. în 
orice faptă deschide un imperativ ca
tegoric. Marile teme ale cetății: pa
tria, eroismul au o forță supraindivi- 
duală și numai poeții mari se pot 
apropia de ele. Ca de obicei o „trata
re" mediocră poate discredita o mare 
temă. Cine cîntă patria și eroismul 
omului contemporan trebuie să fie 
conștient de răspunderea pe care și-o 
la. Orice întreprindere care privește 
soarta omului în cetate este departe 
de orice ușurătate, de orice joc. Ase
menea teme nu se potrivesc divertis
mentului de orice fel ar fi el. Poetul 
trebuie să știe că are datoria să înal
țe și nu să coboare prin poezia lui ase
menea teme. El trebuie să-și amin
tească fără încetare cel mai mare dor 
al omului care nu se poate întîmpla 
decît într-un anume loc și într-un 
anume timp și locul acesta și timpul 
acesta trebuie să fie țara lui, cetatea 
lui. Poemul își înfige rădăcinile în 
prezent, adică în momentul apariției 
lui pe lume, dar își rotește coroana 
într-o mișcare cosmică prin toată isto
ria — aceea care a fost și aceea care 
va fi — înainte de a-și coace, la do
goarea cerului înstelat, fructul de pe 
creanga cea mai înaltă.

George Alboiu

Viorel Mărginean: Peisaj cu sonde

—

Privirile PatrieiFîntînile în sine au priviri De om plecat într-un adine curat Să te îmbie cu străvechiul grai Pe care-1 simți în tine strămutat — O fire moștenită de bărbat ; Cuvîntul spus ca sîngele se-aude, Un strigăt te străbate ca pe-un codru Ca-ntr-o legendă cu-ntîmplări zălude ; Cu flori de vis lovești în ochiul apei, De-o voce gravă-i ziua străbătută Și omenește ca la o logodnă Ecoul limpezimii te salută.
Gh. Lupascu

\________________ __ _____________ y

Critica - formă de meditație
IN principiu, se știe, este unanim 

acceptată aserțiunea conform 
căreia actul critic își justifică e- 

xistența în măsura în care el se exer
cită efectiv în cîmpul analizei consa
crate creației beletristice. într-adevăr, 
la prima vedere, chestiunea pare lim
pede pentru toată lumea, inclusiv pen
tru critic și pentru creatorul de litera
tură. Astfel, cel dintîi, mai presus de 
orice, este animat de scopul formulării 
judecății de valoare. La rîndul său, 
poetul, prozatorul sau dramaturgul, pe 
drept, așteaptă ca analiza ce i se con
sacră să aibă drept țintă aceeași jude
cată de valoare.

Privind chestiunea din unghi prac
tic, întrebarea este, însă, alta : pen
tru formularea tr'anșantă a aprecie
rilor de valoare sînt solicitate, 
într-adevăr, dacă nu totalitatea, cel 
puțin quasitotalitatea criteriilor de ju
decată estetică menite a conferi res
pectivelor aprecieri de valoare o deplină 
legitimitate, în' așa fel îneît să poată 
fi evitată larga gamă de suspiciuni ce 
planează adesea asupra temeiniciei de
mersului critic însuși ? Cînd formulăm 
o asemenea întrebare, avem în vedere 
faptul că ceea ce numim conștiința dc 
sine a actului critic, înainte de a fi ex
presia unei vocații autentice și a unei 
competențe profesionale pe măsura a- 
cestei vocații, se cuvine să beneficieze în 
chip organic de premisa că, în esență, 
critica însăși este o formă de meditație 
gravă, responsabilă asupra existenței 
umane.

Avem convingerea că înlăturarea 
numeroaselor suspiciuni ce se referă 
la lipsa de rigoare a demersului critțc 
(dintre care, între altele, am a- 
minti : curtoazia apologetică, la polul 
opus vehemenței „desfiintatoare", neu- 
tralismul plat-analitic față în față cu 
tehnicismul pretențios și inutil sau cu 
delirul metaforizant ininteligibil). Să 
reamintim astfel că marea lecție a 
înaintașilor își relevă substanța sa via
bilă și în această direcție. Indiferent 
de programul lor critic, de curentul 
sau școala literară în numele căreia 
au acționat, în profesiunile lor de 
credință, dar mai ales în decursul 
exercițiului critic propriu-zis, prezența 
însemnelor credinței că actul creației 
literare reprezintă una dintre formele 
de meditație asupra existenței u- 
mane nu comportă nici un fel de 
dubiu. Credința multora — din păcate, 
circulînd și azi — că îmbrățișarea 
fermă a criteriului valorii estetice, Ia 
cei mai mulți dintre reprezentanții 
clasici ai criticii noastre, presupune 
frecvent eludarea funcției ontologice 
inculcată substanței operei literare, se 
dovedește, astfel, cu totul falsă. Exem
plul cel mai tipic, menit a infirma în 
chip indiscutabil o asemenea preju
decată, este, fără îndoială, acela al lui 
Maiorescu. Intransigent în judecățile 
aplicate oper :i contemporanilor săi, 
mentorul „Junimii" și-a sprijinit eva
luările critice relevînd continuu sub
stanța specific umană a acestor opere. 
A spune, de exemplu, că în poezia lui



Destinele 
literaturii

DESPRE viitorul literaturii se vor
bește în chipuri atît de felurite. 
Cînd unele state proaspăt elibe

rate se străduiesc să-și întemeieze o li
teratură națională unitară ca pe o con
știință publică a existenței lor pe lume 
— în alte părți scepticii și cinicii văd 
în viitorul literaturii un dezastru im
placabil: viitorul nu va mai avea nevoie 
de literatură, poezia o vor face compu
terele etc. Alții, dinamitarzi, nu mai re
cunosc nici o tradiție. De aici o sume
denie de experimente din care multe 
fără nici o temeinicie. Peste toate, însă, 
pretutindenea, scriitorii buni și ade- 
vărați fac literatură bună și adevărată.

Este de admirat seriozitatea și certi
tudinea cu care documentele Congre
sului al XI-lea privesc viitorul literatu
rii române, nu ca o problemă în sine, 
de prognoză spectaculară, ci în con
textul datelor prezente și într-o solidă 
legătură cu tradiția. Viziunea largă, cu
prinzătoare a literaturii naționale cu
prinde, de asemenea, asimilarea crea
toare a valorilor adevărate din litera- 
turajuniversală, cum și ieșirea în uni
versalitate. Este chipul unei literaturi 
care a avut totdeauna conștiința de 
sine tocmai prin prezența ei pînă la 
pasiune în epopeea istoriei naționale 
și sociale (cronicarii, Școala Ardeleană, 
pașoptiștii, unioniștii, literatura lui 
1907, socialiștii, comuniștii), nu numai 
cu condeiele cele mai inspirate, ci, de
seori, chiar cu prezența fizică a scriito
rului pe baricade. Putem spune că în 
lumea nouă de după insurecția de la 23 
August 1944 literatura română a intrat, 
în patosul revoluției, cu tot ceea ce a- 
vea la zenit: M. Sadoveanu, Camil Pe
trescu, T. Arghezi, Mihail Ralea, Tudor 
Vianu, Perpessicius, George Călineșcu, 
— polarizînd încetul cu încetul toate 
celelalte spirite înalte ale culturii și re- 
parînd, mai cu seamă de la Congresul 
al IX-lea încoace, inechitățile săvîrșite 
în justa recunoaștere a valorilor. Noi 
am făcut deci revoluția socialistă a cul
turii cu tot ceea ce avea mai valoros, 
mai românesc și mai universal în ea li
teratura noastră, armonizînd în acest 
proces de fascinantă dialectică socială 
toate generațiile în ceea ce numeam și 
numim frontul literaturii. Este meritul 
partidului care, prin politica sa, a știut 
totdeauna să deschidă literaturii orizon
turi noi, iar în ultimul deceniu, aceste 
orizonturi să aibă atît de distinct cu
lorile patriei și ale omenirii.

Programul partidului, așa cum este el

legiferat cu inima și mintea particlpan- 
ților la Congres, oferă scriitorilor di
mensiunile unei adevărate epopei na
ționale. De la construcțiile gigant la bi
juteria electronică — în materie și spi
rit — decantările și sublimările îmbie 
și sfătuiesc la o literatură densă și va
loroasă, bine așezată în matca istoriei 
și cu mari fascicole de lumină în vii
tor, o literatură după chipul și asemă
narea oamenilor simpli prin măreția 
lor, cei care materializează tiparele ma
rilor vise socialiste, ale marelui dor co
munist. Ei vor deschide cărțile să audă 
în ele pulsul inimii lor, timbrul vocii 
lor, preocupările și nevoile, optimismul 
lor funciar și deloc festiv, ei ne cer căr
țile lor de căpătîi cu care să meargă 
acasă și în călătorie, pe care să le lase 
urmașilor testamentari. Cărți care să 
arate chipul țării de astăzi și al omului 
de azi, faima în lume a României dusă 
de președintele și secretarul general a! 
partidului ei, setea de cultură, deseori 
de cărturărie a omului de rînd, cartea 
care să cinstească valoric formidabila 
constelare a bibliotecilor pe pămîntul 
României socialiste.

Este posibil de scris o asemenea lite
ratură pe eare cititorii o vor cum vor 
aerul și apa, și mi se pare ușor balca
nic tonul piuitor al unor estetizanți 
care se plîng de îngrădirea unei arte pe 
care n-o posedă și-a unei opere pe care 
nu o au. Este posibil de scris o aseme
nea literatură, așa cum a fost posibil 
să scrie precursorii noștri o literatură 
mare în plin miez al epocii lor. Epoca 
noastră nu este dintre cele mai senine 
și mai înfiorate epoci ale istoriei uni
versale; ea-și cere o literatură confor
mă bărbăției și rigorilor ei. Chiar a ner
vilor ei încordați. Dramatică, dar cu vi
ziunea optimistă a comuniștilor și sub 
distinctul steag românesc.

Nu credem într-un amurg al literatu
rii, într-o plonjare iremediabilă a ei în 
neant, prin inutilitatea ei în societatea 
super-programatică a omenirii viitoare. 
Comuniștii din România, conform pro
gramului lor, văd în literatură un enorm 
rezervor de energie spirituală, o zestre 
a lor prezentă și viitoare, bine articu
lată, în care spiritele lor de excepție au 
adunat tot ce au mai scump și mai bun.

Ce alt chip mai frumos și mai pasio
nant ne-am putea dori literaturii?

Alexandru Andrițoiu

Ion Irimescu: Maternitate

Pro domo

Valorile
și gîndirea științifică

asupra condiției
Eminescu „se întrupează profunda lui 
emoțiune asupra începuturilor lumii, 
asupra vieții omului, asupra soartei 
poporului român" și că, de asemenea, 
această poezie „ne deschide așa de 
des orizontul fără margini al gîndirii 

— românești" etc., toate acestea, așadar, 
ne îndreptățesc să afirmăm cu toată 
convingerea că Maiorescu, analizînd 
critic opera eminesciană, impresionat 
de valorile umane ale acesteia, dădea 
el însuși curs unei grave meditații 
asupra existenței. în chip poate mai 
explicit, cu alte mijloace de investi
gație și în conformitate cu alte 
premise filosofice și sociologice, „lec
ția" critică a lui Gherea are, evident, 
aceeași finalitate. La rîndul său, idea
lul criticii totale, preconizat în chip 
programatic de G. Ibrăileanu, dar îm
brățișat, mai mult sau mai puțin ta
cit, și de E. Lovinescu, G. Călineșcu, 
Perspessicius, M. Ralea, Pompiliu Con- 
stantinescu etc., nu e de conceput, în 
cadrul criticii românești moderne, în 
afara însușirii ferme a conștiinței că 
actul critic, ca mod de existență nu 
numai intelectuală, ci și socială, e 
dator să-și asume o atare dimensiune. 
Ca atare, nu ni se pare deloc întîm- 
plător — de exemplu — că partizanul 
„autonomiei esteticului" care a fost 
E. Lovinescu, în ultimii ani ai vieții 
sale, ținea să facă aceste precizări cu 
caracter confesiv : „Critica modernă 
nu este o disecție pe cadavre, fără 
relații cu viața, nu e o scolastică us
cată și o compilație de texte, ci este 
străbătută și de un spirit creator în
suflețind viața cărților în raporturile 
lor multiple, la fel cu acțiunea scri
itorului asupra vieții însăși" (Cariera 
mea de critic, în vol. E, Lovinescu, 
omagiu. Editura Vremea, 1942).

Sau, spre a lua în discuție problema 
și din unghi metodologic, iată și aceste 
precepte formulate de G. Călineșcu în

umane
eseul Tehnica criticei și a istoriei li
terare :

„în afară de vocația critică și de 
disciplina de cercetător erudit i se mai 
cer istoricului literar (implicit criticu
lui literar, n.n.) unele condițiuni pe 
care trebuie de altfel să Ie îndepli
nească și simplul erudit. Foarte mulți 
cred că istoria literară este o speciali
tate în sine care se-nvață în cuprinsul 
studiului limbii și al literaturii ro
mâne. Cel mult i se cere criticului și 
istoricului oarecare cultură generală. 
Este o eroare gravă [...] Partea de 
istorie pură din istoria literară și pre
gătirea istorică a comentariului critic 
și a sintezei cer o pregătire de istoric. 
Cum faptul literar este și un fapt 
istoric, iar scriitorul este un persona
giu istoric, se cade ca istoricul literar 
să fie mai întîi de toate un istoric ge
neral [...]. în privința asta metodele 
generale ale istoriei se aplică întocmai 
și istoriei literare, care într-un anume 
înțeles este o ramură a istoriei gene
rale."

Firește că am putea indica și alte 
exemple apte să demonstreze că însăși 
tradiția criticii românești formulează 
cu maximă claritate statutul unei cri
tici angajate la modul existențial în 
efortul de revelare a fondului uman 
încorporat de opera literară.

în spiritul îndemnurilor cuprinse în 
Documentele Congresului al XI-lea al 
Partidului și în Raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, critica noas
tră de azi, spre a se elibera de 
servitutile ce-i mai grevează uneori 
activitatea, este datoare să ia aminte 
la instructiva „lecție" a înaintașilor, 
valorifîcînd-o în condițiile specifice 
climatului ideologico-estetic propriu 
culturii, literaturii și artei românești 
contemporane.

Nicolae Ciobanii

COMUNISMUL, în viziunea clasicilor 
marxismului, oameni profund realiști și 
deloc utopici, tocmai datorită realismului 
lor funciar și a aplecării asupra concre
tului viu, a extragerii din „ce este" a „ce 
trebuie", nu putea apare decît ca năzuin
ță utopică fără o dezvoltare revo
luționară ea însăși a forțelor de pro
ducție. Un comunism care ar fi re
așezat numai repartiția, fără o creștere 
imensă a forțelor de producție — ca in
strument de îndestulare, bine înțeles — 
ar fi mai degrabă un fel de mînăstire din 
deșertul Egiptului (și primele comunități 
monastice erau egalitare) și ar fi putut fi 
edificat oricînd în istorie, fără ca omeni
rea să treacă prin lunga ei „preistorie", 
după expresia lui K. Marx, a societăților 
împărțite în clase antagonice, plină de 
singe și suferință. însă aceste trepte, care 
au eliberat totuși gîndirea. la început pen
tru prea puțini, apoi pentru tot mai 
mulți, au fost, în concepția marxistă, pro
fund necesare. Istoria, cu toate meandrele 
ei, este totuși un proces determinat, in
fluențat de nivelul posibil al forțelor de 
producție, supus unor legi complexe, dar 
nu mai puțin riguroase, loc de înfruntare 
dialectică, dar nu maniheistă. Ahriman și 
Ormuzd își schimbă locurile, dialectica 
binelui și a răului nu este înfruntarea u- 
nor esențe eterne.

Numai pe o astfel de dezvoltare se 
poate așeza societatea muncii libere, deci 
creatoare, trecerea din „imperiul necesi
tății" în „imperiul libertății" — frază ca- 
racterizantă fundamentală a lui Fr. En
gels. De altfel K. Marx însuși s-a ocupat 
de caracterul „de bucurie" a creației adu- 
cînd o critică distrugătoare — cu obiș
nuita lui violență polemică — proiectului 
utopico-sîngeros al lui Neceaev. Elibera
rea omului se realizează prin cunoaștere 
și anume prin cunoașterea științifică, în 
stare nu numai să sporească producția ma
terială, deși, desigur, ea are un rol imens în 
această privință, dar și să creeze un om 
nou, bucurîndu-se de o mare libertate in
terioară. Desigur. în nici o epocă istorică 
nu este de conceput că toți membrii so
cietății — oricît de avansate, drepte și 
raționale — vor avea profunzimea înnoi
toare de gîndire a lui Newton sau Ein
stein. Insă toți, ghidați de o rațiune ri
guroasă. fără să fie privați de căldură e- 
motivă, dimpotrivă, vor avea o perspec
tivă științifică asupra lumii și asupra lor 
înșiși. Deci, ca orice om de știință, ei se 
vor fundamenta pe adevăr și numai pe 
adevăr, clar și probant, bazat pe argu
ment. Vor respinge prejudecata și, în
zestrați cu gîndirea critică, singura formă 

de gîndire ce face posibilă știința, vor 
respinge orice formă de reprezentare mi- 
tologizantă. Miturile sint reprezentări ce 
se bazează pe o gîndire preștiințifică și, 
importante la timpul lor, sînt locul de in- 
tîlnire a aspirațiilor eterne și legitime ale 
omului cu propria sa neputință ce derivă 
dintr-o insuficientă dezvoltare și dintr-o 
opacitate a relațiilor umane pe care mar
xismul tinde nu numai să le gîndească 
transparent, dar să le și transforme astfel 
îhcît ele să poată fi transparente pentru 
fiecare.

Astfel, pînă și valorile nu vor mai fi a- 
sumate doar din interiorul lor, dar cu o 
superioară detașare critică și autocritică, 
văzute nu sub specia eternității și a fixi
tății lor, parcă venită de dincolo de lume, 
ci în dezvoltarea lor continuă, adaptată 
curgerii însăși a realității — a unei re
alități dialectice, nelipsite de jocul para
doxal aparent al contradicțiilor. Tocmai 
această detașare științifică și în același 
timp critică, întotdeauna radicală, va pu
tea crea o adaptabilitate continuă la nou, 
o receptivitate pentru noul crescut orga
nic din necesitățile dezvoltării. Omul nou, 
un om al unei astfel de societăți drepte, 
va avea înaltele calități morale ale liniș
tii bazate pe adevăr, și o bucurie a ac
ceptării noului și a procesului ce-1 naște, 
creația adevărată.

Nu schițăm aici o,utopie, ci vorbim de 
o dominantă a unui mod de gîndire care 
va uni binele și frumosul cu adevărul, pa
siunea cu rațiunea, va combate constant 
prejudecata și ideea dată de-a gata, va 
deschide porțile îndrăznelii, care se fun
damentează pe conștiința caracterului în 
același timp trecător și necesar al tuturor 
lucrurilor. A nu fi liber înseamnă în ulti
mă instanță nu numai a suferi opresiunea, 
dar și a îngheța și reifica procesele 
curgătoare, fără să li se nege prin aceasta 
existența, deci necesitatea.

Adevărul, gîndirea critică, îndrăzneala 
creatoare, pasiunea noului, sînt atribute 
ale unei libertăți autentice, care nu în
seamnă bineînțeles dezlănțuire anarhică 
și antisocială, dar nici acceptarea pasivă a 
ceea ce este, ci confruntare continuă 
a existentului cu idealul — el însuși realist.

Libertatea posibilă nu este romantică, 
este lumină rațională, caldă, opusă întu
necimilor din noi și din afară. înseamnă 
înțelegere, o înțelegere critică, pentru că 
e atentă la veșnic crescătoarea forță a 
noului.

Alexandru Ivasiuc



Alexandru Jebeleanu
SimetriiRîvnind să mînui dăltița cu artăM-a ispitit olimpicul tipar,Spre larg mi-avîntă gîndul meu solar Să pîlpîie prin vreme sau să ardă.Tumultul meu prin piatră scormonise Grai nou să dea tenacelor zvîcniri, îl vor ierta Petrarca sau Shakespeare Pe ucenicul lor cu timple ninse.Sonetul meu, o, țară, te slăvește Cu darnice cîmpii, cu svelte creste, Cu vechi păduri de fag sau de molid.Și dacă tîmpla-i ninsă de lumină, în anii mei cu ardere deplină, Eu te slujisem demn, suprem Partid.
Maria de MangopȘtefan cel Mare, voievodul sfint Veni la Putna iarăși cu-umilire, A doua oară fu să-i fie mire :Uniți întru vecie și-un pămînt.Din ramuri bizantine-n ev urcîndSpre nord, spre martiraje, spre sfirșire... Istoria o-nscrise-n nemurireTrecînd prin vremi, grav, pasul ei cel blind.Cu neamul stins, de Ștefan părăsită înăbușea durerea ei cumplităȘi s-ofilea sub horbote lunare.Moartea-alină domneasca întristare. La Putna cînd ajunse, ea zîmbea : își regăsea în somnu-i dragostea.

VestigiiVița de vie ne-a rămas din veac Pe-odoare și-n tăceri de mănăstiri ;Poți strugurele nostru să-l admiri La Cozia sau pe-un mormînt de dac.Da, via e-ncrustată-n amintiriCa bucuria ochiului de mac ;Aromele prin virste se desfacȘi-n toamnă trec pe-al stolurilor șir.Cu vin moldav cinstitu-s-a Neculce Cînd tîlcuia cuvinte după faptă Și-i susura angelic mustul dulce.Cu zeama viei plîns-am și-am nuntit, Cu fibra și mireasma-i ne-am trezit Pe veci legați de seve și de vatră.
Inscripție 
pe un pridvorStai mărturie-n timp sub lespezi grele (Străveche-i mănăstirea ca-n poveste), Coborîtor din veacuri și din creste Să-ntemeiezi Moldova țării mele.Venii și eu la lespedea-ți din Nord, Pe urmele lui Ștefan Voievod, Pe-oracolara piatră fruntea-mi pun.Răsună-n bolți veciile, străbuni ! Cenușa din străfunduri prinde grai, Trecu pe vremuri Domnul cu alai ;Bogdan întiiul, ctitor și stăpin !■ In piatră ți-e istoria cea dreaptă !Aici șezut-am neam de neam român, Izvodul țării clocotește-n șoaptă.

Dunărea la SulinaSe contopește Dunărea cu mareaLa gurile Suiinei despletită,Se zbate între teamă și ispită Și-și regăsește-n valuri întruparea.Cit a sfărmat s-ajungă, ea avidă !O fascina, spectrală, depărtarea, Juca solzi de sirenă călătoarea Melodică, sinuoasă sau lividă.Șiruri de umbre transporta spre marc, Continuă, sublimă revelare(Ovidiu mohorît cu sfînta-i liră).La Poarta Euxină mi se-opriră. Orfeu domină încă peste vreme Transfigurînd păminturi dobrogene.
Victoria Ana Tăușan

Despre lucrările firii

Vînturi au trecut, înroșite de frunzele toamnei, ascuțind încă o dată semețiile munților. Inițiate în cîntec, atotștiutoarele ierburi au stirnit trei anotimpuri cu tainele lor. Nu despre iubire vorbesc, ci despre lungimea vegherilor.
Iscodind fintînile, ne bucurăm de o stea, lucrătoarea tăcerilor. Un ciclu al cunoașterii încheagă oricare astru, trecînd dintr-un cer 

V/ „•_______________________________ 

într-alt cer. O nouă stare încearcă verbul poemului, care din patria sa întrupează flăcări prelungi pentru noi. Și o nouă demnitate se naște iscodind cenușa a tot ce e stingere, cînd din fîntîni scoatem imaginea soarelui pur, lacrima bună de cîntec.
Cu mîinile arse mîngîiem crizanteme, incandescente privilegii de toamnă peste iubirea plină de nori. Și mai mult decît cei din vechime știm despre patima noastră potolită doar cu bronzuri de vîrstă răsunînd în înaltele turnuri un sfîrșit de izbînzi sufletești.

■Ne cutremură lacrima întîile flori, primăvara, și cele din urmă, spumă de valuri, înnobilînd cu atingerea lor țărmul din sufletul care așteaptă într-una corăbii. Nu despre iubire vorbesc, ci despre florile ce ni se arată în toamna tîrzie, răspîndind în inima noastră nostalgia prelungă, albastră, a cerului.
Roșu polen împrăștie soarele și bolta se umple mereu de grădinile sale fecunde. Pri- vindu-i splendorile, în mijlocul frazelor simțim clătinîndu-se flacăra verde a muntelui. Nu despre iubire vorbesc, ci despre lirismul 

celui ce își dăruie un destin singular la arșița mulțimilor zilnice.
Să ne amintim dubla imagine de oameni și zei răsfrînți în oglinzile cărților. Să ne amintim orgoliul șoimilor flămînzi și săgețile toamnei țipind spre un punct luminos, pe cînd albastru de vremuri sorbea tencuiala legendelor noastre. Nu despre iubire vorbesc, ci despre datoria visărilor.MSpectaculară istorie sunt apele toate. Cele ce poartă rechini și subpămintenele învălmă- șindu-se pînă ajung lacrima clară din peșteri. Printre stalactitele lor alunecăm de-a lungul poemelor, citind eternitatea de spirit. Și nu despre iubire vorbesc, ci despre putința de-a face cu zbucium de valuri minunea de insule in mijlocul mărilor.

@Nimic mai de preț decît un limbaj înfrunzit pe vreme de secetă. îndrăgostiții își regăsesc astfel o ambianță de stele și un gust de iasomie pe buze, iar adolescenții își rafinează auzul recunoscind după foșnet nuanțele gindului. Milioane de păsări printre ramuri : fiecare cu zborul său, fiecare cu țintă precisă. Și astfel învață metafora că zborul nu-i intimplare, ci esență de vis.
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Povestirile lui Zaharia Stancu
EDITURA Minerva continuă publica

rea operei definitive a lui Zaharia 
Stancu. inițiată în 1971, în seria 
„edițiilor de autor". După editarea pro

ducției lirice a autorului, dinainte si de 
după cel de al doilea război mondial. în 
Scrieri, vol. I gi H, consemnînd efortul 
creator al lui Zaharia Stancu pe tărîmul 
poeziei, pînă în 1971 și după editarea întin
sei activități publicistice, în care scriitorul 
a operat o riguroasă selecție (lăsînd pe din
afară mii de articole), în Scrieri, vol. III 
și IV, iată-ne, acum, ajunși, cu Scrieri, 
vol. V, la un capitol și mai complex: pro
za deoarece proza constituie capitolul cel 
mai întins din vasta activitate publicisti- 
co-literară a lui Zaharia Stancu. Scrieri, 
vol. V, cuprinde nuvelele și povestirile 
autorului : Grapa. Lupoaica, Costandina, 
bruma și Liliacul, Lipsește, din prezentul 
volum, povestirea : Florile pămîntulu’, 
care, apărută în 1954, a fost alipită mai 
tîrziu, romanului Desculț.

Grapa nu este propriu-zis o nuvelă de 
sine stătătoare, ci fragmentul cunoscut 
din romanul Desculț, ce se oprește la un 
obicei arhaic, specific lumii rurale din 
Cimpia Dunării, prin care mireasa necin
stită e purtată pe „grapă", în văzul lumii, 
fiind sancționată, astfel, și supusă opro
briului j public.

Lupoaica ne introduce în‘același univers, 
de datini străvechi, al Desculțului.

Costandina relatează episodul în care 
-36ra vitregă a lui Darie, de la Saiele, vine 
să-și ceară partea ei de pămint, de la 
părinții adoptivi. Costandina utilizează 
întregul cortegiu al mijloacelor și atitudi
nilor umane, pentru a intra în posesia 
drepturilor ei. dînd dovadă de o impre
sionantă energie și tenacitate, de o dîrze- 
nie morală nedezmințită. Eroina devine 
un simbol al răbdării, energiei, tenacității 
ce nu măi cunosc opreliști. Costandina 
face parte din aceeași familie spirituală 
cu Ion al lui Rebreanu. Este un Ion femi
nin. Puternică nuvelă psihologică, ilus- 
trînd vechea dramă a țărănimii obsedate 
de pămînt, Costandina rămîne o capodo
peră a literaturii române. Nuvela are 
existență autonomă, în sine, dar poate, 
tot la fel de bine, să fie afiliată, și ea, 
romanului Desculț.

Uruma reprezintă un fragment unitar, 
ce poate fi privit și independent, din ro
manul Pădurea nebună.

Liliacul este o fantezie epică, pe tema 
labilității soartei, cu morala de esență 
populară, că toate lucrurile trebuie înfăp
tuite la timpul lor.

Ne vom opri. în cele ce urmează, la 
nuvela Uruma, cea mai bună, alături de 
Costandina, din creația, în acest gen, 
a lui Zaharia Stancu, întrucît această nu
velă (povestire) a fost mai puțin comen
tată separat și mai mult in cadrul roma
nului Pădurea nebună.

0 ATRACȚIE a Dobrogei. un adevărat 
miraj al acestui ținut miraculos, 
dintre Dunăre și Mare, a existat 

întotdeauna în literatura română, Dobro- 
gea, cu farmecul ei intrinsec, cu peisajul 
ei enigmatic și arid, cu aspectul etnic 
compozit, conglomerat de neamuri și de 
case, format de-a lungul istoriei, satisfa
ce gustul pentru exotic, pentru pitoresc și 
aventură, al scriitorului nostru. Nu tre
buie să Vedem in această atracție irezisti
bilă a Dobrogei, pentru scriitorul român, 
decît o răzbunare a tot ceea ce ține de 
structura noastră orientală. „Isarlik-ul" 
li'lijjon Barbu, reportajele literare ale lui 
Geo Bogza, ca să nu mergem prea depar
te. la poemele lui Macedonski sau notele 
de călătorie ale lui Duiliu Zamfirescu 

-sau Gala Galaction ca să ne limităm nu
mai la cîțiva autori mai moderni, , mal 
apropiați de noi, conțin numeroase trimi
teri, în'text sau subtext, la acest ținut în
drăgit de scriitorul român.

Cel mai solid precursor al lui Zaharia 
Stancu, pe linia tentației exoticului; pe 
care o exercită ținutul dintre Dunăre și 
Mare este, însă. Sadoveanu. Fie că e 
vorba de numeroasele „pagini dobrogene", 
scrise de Sadoveanu, în diverse prilejuri, 
dintre care am remarca povestirea Oa-, 
meni din bălți, lingă Ostrovul lui Caii-*  
niuc (din volumul Țara de dincolo d» 
negură) și schița Huzur (din volumul 
Fantazii răsăritene), fie că e vorba de vo
lumul Priveliști dobrogene, autorul Ha
nului Ancuței ne-a dat cele mai pătrun
zătoare detalii de observație, în însemnări 
concepute la limita dintre povestire și 
reportaj, despre ținutul dobrogean.

Uruma reprezintă un fragment din 
romanul Pădurea nebună (1963),, 
deși povestirea a apărut și separat, 
tradusă în mai multe limbi străine : ger

mană, maghiară, olandeză, bulgară, rusă, 
cehă etc., între care am menționa ediția 
franceză, cu titlul : Ourouma, la fille du 
tartare, apărută la Paris, în 1968, la edi
tura Albin Michel. Și Uruma, ca, de alt
fel, și romanul Pădurea nebună, face par
te din Romanul lui Darie, denumire 
figurativă, pe care o dăm întregii opere 
a lui Zaharia Stancu, pentru că, doar cu 
excepția romanului de ficțiune Șatra 
(1968), tot ce a scris Zaharia Stancu, în 
proză sau în versuri, se înscrie, într-un 
fel sau altul, romanului lui Darie. Cu ex
cepția Romanului Șatra, Zaharia Stancu 
scrie o unică și fundamentală carte : Car
tea lui Darie, ce narează sau evocă, după 
împrejurări și prin toate mijloacele lite- 

. rare posibile, o singură și tulburătoare 
biografie, bogată în evenimente palpitan
te, de tot felul, și în experiențe semni
ficative. de ordinul cunoașterii. Aventura 

existențială a lui Darie, ce se dovedește, 
in cele din urmă, o aventură a cunoașterii, 
este subiectul preferat, unica tema, în 
mare, asupra căreia se apleacă, cu pre
dilecție, scriitorul, leit-motivul operei lui 
Zaharia Stancu,

Nu avem de unde ști în ce măsură bio
grafia lui Darie se confundă cu aceea a 
autorului. Cert este că cele două biogra
fii se confundă, fiind, de fapt, vorba, în 
realitate, de una singură, aceea a autoru
lui însuși, transfigurată, însă, artistic. 
Dar, oricum, protagonistul tuturor în
tâmplărilor rămîne Darie, ființă veșnic în
setată de absolut, de nemurire, conslde- 
rînd, tot timpul, că traversează o expe
riență unică, irepetabilă. Episodul Urtimei 
este prezentat, într-o mică explicație lă
muritoare, introdusă la recenta ediție, 
drept un episod real.

Uruma continuă romanul picaresc din 
Jocul eu moartea. După peripețiile, prin 
care trece, în timpul primului război mon
dial, in Peninsula Balcanică, eroul în

treprinde. in stilul protagoniștilor litera
turii picarești, o călătorie — fără bilet de 
tren și fără trusă de voiaj — în Italia, 
unde vizitează, probabil și contemplă, 
monumentele arhitectonice, din aceeași 
aspirație, secretă, către nemurire I

Această călătorie, în peninsula italică, 
n-a format, pînă în prezent, conținutul nici 
unui roman al lui Zaharia Stancu. fiind 
consemnată numai în treacăt,

întors din îndelungatul său vagabondaj 
în Italia, Darie ajunge la Sorg, înlr-un 
sat tătărăsc, de pe malul Mării Negre 
Aici o cunoaște pe Uruma, fiica lui Selim 
Reșit, primarul satului. Eroul simte atrac
ția Dobrogei, are mirajul acestui pămînt, 
ciudat și străvechi : „Dobrogea, acest 
vechi și ciudat pămînt, mai mult decît 
jumătate sălbatic, această Dobroge pie
troasă și uscată, dogorită vara de soare 
și bîntuită de năprasnice viscole iarna, 
nu-mi era necunoscută. Mai avusesem 
prilejul să-i hoinăresc meleagurile. In. în
tâia vară de după război văzusem șt eu, 
în fugă-, Dobrogea !.., Nu mă săturasem 
încă de ea și nu aveam să mă satur nici
odată".

Darie poartă cu sine nostalgia locuito
rilor ei : „îmi plăceau turcii. Erau chipeși, 
semeți și bărboși, blajini la vorbă, înceți 
ia treabă — iavaș-iavaș, iavaș-iavaș — 
dar iuți, atunci cînd dreptatea lor căl
cată în picioare le-o cerea, la mînie. Li 
se bulbucau ochii și li se tulburau, își sco
teau cuțitul și izbeau. Mă asemuiam. 
uneori, lor. Și nu era de mirare. Pentru 

că, prin sîngele care, din strămoș în stră
moș, prin neamul mamei, ajunsese de 1« 
Daud Muamed pînă la mine, se strecurase 
și un strop de sînge asiatic, turcesc. In 
ceea ce-i privea însă pe tătarii cu care 
nu aveam nici în clin, nici în mînecă, se 
cădea, deși nimeni nu mă silea s-o fac, 
să mărturisesc că le păstram o adevărată 
slăbiciune. După cîte știam, tătarii viețu- 
iau încă din vechime aci, în case scunde 
și răcoroase, curate ghioc, fără purici și 
mirosind totdeauna a seu proaspăt de ba
tal. Mai dormisem și altădată pe prispe 
ori prin case tătărăști. Mai călărisem și 
altădată caii lor flocoși, mărunți și re
pezi de picior. Mă mai săturasem și altă
dată la mese tătărăști".

Evenimentele povestirii se preci
pită într-o singură vară, intr-un 
sat tătărăsc, în care se aude necon
tenit foșnetul mătăsos al mării. Dînd la o 

parte vălul seducător de pitoresc și exo
tism, este vorba de un absolut al crosului, 

ce greu poate fi atins. Portretul tinerei 
tâtăroaice e executat in linii sobre, dar 
sugestive.

Figura tinerei tătăroaice a fost evocată 
și in poemul Obraz de lună, din volumul 
Albe (1937).

Dacă absolutul dragostei nu se reali
zează, Uruma rămîne, în ciuda structurii 
narative, un poem despre puritatea dra
gostei. Din sonurile poematice ale poves
tirii, se desprind purități virginale, ca în 
această hîrjoană în paradisul acvatic : 
„După un timp intorsei capul. Goală cum 
venise pe lume Uruma înota spre mine, 
despicînd apa cu brațele. Vrind să mă 
feresc din calea ei, o luai într-o parte. 
Tătărușca. văzîndu-mi dorința de a nu o 
intîlni. se dete afund. Peste cîteva clipe, 
imi răsări ca un nufăr galben în față. Mă 
oprii și mă uitai la ea. O văzui cum își 
adună părul de culoarea orzului copt cu 
mina și și-l aruncă pe spate. Mi se păru 
că obrazul ei rotund ca luna plină, cu po
meții nițeluș ieșiți inainte, cu nasul mic 
și ochii pieziși, e plin de un farmec fără 
seamăn. Sinii, pe care tînăra-mi st'ăpînă 
sălbatică nu se sfia să mă lase să-i văd. 
aveau sfîrcurile mici și roșii și se asemu- 
iau ca două picături de rouă ca gutuile 
date în pîrg. Acum marea devenise ver
zuie și străvezie ca văzduhul din întâiul 
ceas al dimineții. Lipsit cu totul de njinte 
m-aș fi dovedit dacă aș fi închis ochii. 
Nu-i închisei. Dimpotrivă. îi holbai cît 
putui mai mult. Trupul puțin al tătăroal- 
cei era tot așa de gălbui ca și obrazul. 

Pintecul — supt. Mijlocul — subțire. Mid 
șoldurile. Cu mîinile lui iscusite, chiar 
Dumnezeu rareori izbutește să făurească 
asemenea făpturi fragile, de eare, fără în
doială, pînă la urmă se miră însuși. Rt- 
zind, Uruma întinse mina. Mă apucă de 
ceafă, mă apăsă. Pricepui care îi era voia 
și mă ascunsei în afund cu ochii deschiși. 
Pogori neîntârziat în adînc după mine, ca 
o lungă și stranie vietate de apă. Amindoi 
eram goi, cum goi se spune că vor fi fost 
oamenii, în paradisul pe care l-au pier
dut repede, atunci, la începutul leaturi
lor cînd va fi fost acest fabulos început. 
Tătărușca din Sorg, care parcă se născuse 
în apă și trăise pînă atunci numai in 
apă, alunecă pe lingă mine ca o zvîrlugă. 
în treacăt îmi dete un bobîrnac peste nas 
și se năpusti ca fulgerul sus". Cadrul ma
rin, decorul tabunului păscut de nume
roasa herghelie a lui Selim Reșit, dau 
sentimentul unei largi participări cosmi
ce la actul erotic. Impresia de atempora
litate e, de asemenea, stăruitoare. Timpul 
pare a fi abolit cu desăvîrșire. Clipele 
îmbrățișării se confundă cu veacurile și mi
leniile. Desigur, aceasta numai în aspira
ția spre absolut a protagoniștilor.

Dragostea senzuală a eroilor are, în 
chip paradoxal, suavități de „Paul et Vir
ginie".

Se face filosofia „fatalismului" o 
„... — Eu cred, Lenk, că pe toate cîte le 

avem noi, bune sau rele, ni le aduce în
tâmplarea, numai întîmplarea. Și mai 
cred, Lenk. că tot întîmplarea ni le ia.

— Poate că nu pe toate.
— Poate. însă eu cred, Lenk, că pe tine, 

într-adevăr, te-a adus la Sorg marea. Și 
după ce marea te-a adus la Sorg, întâm
plarea te-a pus față-n față cu tata [...]

Dar ia spune-mi. Lenk, cum de te-a 
aruncat pe tine tocmai aici marea ? Pu
tea să te arunce la miază-noapte sau mai 
la miază-zi și atunci noi doi nu ne-am fi 
întâlnit. Eu cred c-a fost sortit ca noi 
doi să ne-ntîlnim, Lenk. Oamenilor nu li 
se intîmplă decît ceea ce le e sortit să li 
se întâmple.

— Soarta mai e și cum și-o face omul.
— Nu, Lenk, nu. Totul e hotărît mai 

dinainte pentru fiecare.
— Chiar totul 7 Atunci, cum rămîne cu 

întâmplarea 7
— Da, Lenk, totul, totul. Și întîmplarea 

e și ea sortită să se întâmple. Sînt scrise 
toate astea in stele".

Specificul psihologiei tătarilor e bine 
prins, prin apetitul pentru povești, prin 
plăcerea de a trăi, imaginativ, într-un 
regim fabulos.

Descrierea „sunatului", a „nunții*  
bărbătești (sărbătoarea „circumcl- 
ziei" la tătari) e unică în literatura 
română. După efectuarea ritualului reli

gios se aduc soiuri specifice de bucate. 
„Meterhaneaua" execută un interminabil 
„tapaj"

Cavalcada nocturnă a Urumei și a Iui 
Darie (devenit acum „Lenk", după nu
mele ilustrului han tătar), de fapt o com
petiție prin care posesiunea se realizează 
numai cu condiția prinderii tinerei și 
frumoasei tătăroaice, este de o rară poe
zie, prin proiecția în fantastic și prin 
halucinațiile lui Darie, care vede, în tru
pul sprinten al Urumei, întruchiparea în
tregii hoarde a lui Bătu, prin pierderea 
sentimentului timpului și-spațiului.

Întreaga narațiune are un farmec sele
nar. De altfel, atracția lunară, pe care o 
întâlnim și. ir. opera poetică anterioară, 
este o constantă la Zaharia Stancu, ca ur
mare a aspirației spre puritate a eroului 
principal : Darie.

Dacă Desculț ar reprezenta inițiere*  
eroului în ideda de dreptate socială, a- 
tunci Uruma reprezintă, desigur, inițiere*  
erotică a iui Darie, constatare ce s-a fă
cut. în critica noastră literară.

Absolutul erotic, însă, nu poate fi ațin», 
întrucît presupune participarea în cunoaș
tere a ambilor protagoniști. în timp c« 
Uruma e obsedată de dragoste, Darie este 
obsedat de cunoaștere. De aici, o incom
patibilitate funciară.

Darie e convins că atinge o clipă de 
nemurire. în episodul dragostei sale cu 
Uruma, dar acest episod nu poate repre
zenta decît o clipă pasageră pentru tra
iectoria pe care o va lua existența sa. De 
aceea el nu poate rămîne pentru mult 
timp într-un loc, este stăpînit de demo
nul călătoriilor (adică al cunoașterii) ce 
nu-i dă răgazul să-și găsească liniștea 
sufletească : „Nu pot sta mult timp în
tr-un loc. Se pare că sint ursit și nu-ml 
găsesc niciodată nici • rostul, nici astâm
părul. Să umblu mereu prin lume... Să 
umblu... Să umblu..." — i se adresează ei 
Urumei.

Eroul nu poate rezista ispitei de a că
lători și a cunoaște lumea, ce pune tot 
mai mult stăpînlre pe sine.

Hotărîrea e, în acest sens, implacabilă. 
Eroul se decide brusc să părăsească pen
tru totdeauna comunitatea tătărască din 
Dobrogea, cu dramele ei : „Mă dusei 1*  
gară, îmi luai un bilet, mă urcai în tre
nul de București, căuta! un colț mai căl
duros în vagon șl adormii înainte ca tre
nul să plece din gară. Dormii toată noap
tea. Somn fără vise dormii. Tun dormii".

Darie duce cu sine, în lume, zestre*  
dragostei pure, de o vară, cu fiica lui 
Selim Reșit și, totodată, un crîmpei de 
eternitate.

Uruma este una dintre cele mai fru
moase povestiri de dragoste din literatu
ra română și universală.

Ov. Ghidirmic



O CARTE
ARTURISESC că am deschis cu oarecare 
sfială cartea lui Geo Bogza, Paznic de far, 
recent apărută, temîndu-mă de a nu re

găsi intr-insa pe strălucitul scriitor din Cartea 
Oltului, lucrare înscrisă în fastele literaturii ro
mâne.

Dar de la primele pagini, am constatat cu 
bucurie că aprehensiunea mea era nejustificată, 
și că scriitorul din cărțile precedente și-a luat mi
siunea de a ne conduce, cu daruri artistice, reîn
noite. pe căi neumblate.

Emoție subtilă, stil familiar cu solidă infrastruc
tură, bonomie reținută, admirație exprimată în 
rafinate nuanțe verbale, atîtea daruri excepționa
le ale acestui artist nemărturisit al cuvîntului, 
prezente in această scriere.

Evenimentele zilnice, aparent neînsemnate, tre

zesc acorduri tainice intr-insul, și provoacă lungi 
vibrații ale lirei sale. (Astfel, sintem aduși brusc 
la realitate, și obligați să reflectăm asupra unor 
evenimente cărora nu le acordasem nici o aten
ție I).

Geo Bogza e poet în deplina accepțiune a cu
vîntului. Urmăriți scrisul său zilnic, care transpune 
acordurile ivite în firea sa intimă, și lăsați-vă cu
prinși de farmecul paginilor scrise de acest mar
tor al evenimentelor zilei, înregistrate în scrierile 
sole.

Renunț să citez vreun pasaj din carte, aura 
poetică fiind prezentă în toate paginile ei.

O corte I

Al. Rosetti
J

E^ina Fațon
INIMA profesoarei a încetat să ba

tă într-o noapte înaltă, într-o altă 
noapte de veghe încordată. Nici
odată ochii ei senini, atotînțelegă- 
tori nu se vor mai apleca asupra 
tomurilor vechi și uitate. Cîte sute 
de mii de rinduri și de idei fos
forescente nu se vor fi răsfrînt în 
oglinda albă a hîrtiilor pe arcul 
unei vieți, dedicată cu cel mai 
profund devotament studiului in
tens. Căci de mai mult de patru
zeci de ani ea a servit cea mai no
bilă dintre activitățile umane, fiind 
între modelatorii sufletului celor 
tineri, căci de mai mult de patru
zeci de ani ea a scris, în fiecare zi, 
în fiecare noapte, un rînd pentru 
a servi știința.

între volumele sale, considerate 
între cele mai prețioase contribuții 
ale italienisticii românești contem
porane, se află teza de doctorat din 
anul 1939, Michelangelo poet, în 
care se subliniază profunda origi
nalitate a marelui artist al Renaș
terii și în domeniul literaturii, în- 
tr-un secol în care toți rimatorii 
petrarchizau. Gîndirea înaltă, in
tensa sinceritate a sentimentelor și 
pasiunilor, energia și concentrarea 
stilistică sînt caracteristicile scri
sului titanului artelor plastice, 
subliniate cu măiestrie de tînăra 
doctorandă.

Volumele ulterioare ale Ninei 
Fațon, Concepția omului activ și 
Intelectualul și epoca sa, sînt o lu
minoasă demonstrație a misiunii 
încărcate oricînd de umanism a in
telectualului, a înaltei sale demni
tăți etice, a condiției sale de răs- 
pînditor al științei și al frumosu
lui.

Una dintre cele mai importante 
lucrări ale Ninei’ Facon este, desi
gur, Istoria literaturii italiene, o 
vastă încercare sintetică de a îm
brățișa, în spiritul unei pătrunză
toare analize, întregul, complexul 
proces milenar al literaturii ita
liene.

Preocupările de istoric și critic 
literar ale profesoarei s-au desfă
șurat și în numeroasele cursuri 
universitare, în zecile și sutele de 
studii, articole, recenzii și note, pe 
care le-a publicat de-a lungul de
ceniilor în cele mai importante pe
riodice.

A fost activă și în domeniul tra
ducerilor, considerînd acest gen al 
literaturii drept o expresie plenară, 
de nobilă responsabilitate, în do
meniul apropierii între popoare, 
prin cunoașterea reciprocă a cultu
rilor naționale. A tradus din dome
niul filosofiei și al literaturii : 
Marsilio Ficino, Torquato Tasso, 
Machiavelli, Vico, Carducci ori 
Verga. Dar opera sa cea mai va
loroasă, din această arie, rămîne 
Istoria literaturii italiene de Fran
cesco de Sanctis, un important act 
de devoțiune intelectuală. Cele a- 
proape o mie de pagini ale marelui 
istoric literar italian au fost re
date în românește eu o mare acu
ratețo științifică, nu lipsită de pa
tos sau fervoare.

întreaga viață a profesoarei a 
fost traversată de o singură iubire: 
a școlii în osmoză desăvîrșită cu 
știința. Servind adevărul și cu
noașterea, ea s-a înscris printre 
Continuatorii demni ai celor mai 
înaintate tradiții intelectuale.

Nu ne îndoim că vor exista au
tori (profesoara are multi școlari 
devotați, oriunde în România), care 
să caute să demonstreze în lucrări 
viitoare, integral, marea contribu
ție și generozitatea intelectuală a 
aceleia lingă care noi am stat, eu 
reverență, mai mult de douăzeci și 
cinci de ani.

Alexandru Bălăci

Mihai Rusu : Victorie
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Poeți maramureșeni
0 POEZIE cuminte, impregnată de 

atmosfera satului natal, practică, 
sub înrîurirea lui Blaga, Petre

Got (n. la 20 septembrie 1937 în De- 
sești-Maramureș) în Cer înfrunzit 
(E. T„ Luceafărul, 1969) și Glas de 
ceară (Eminescu, 1972). Lirismul e 
discret, de scurtă respirație, reținut 
melancolic :

„în satele din Maramureș, / înalte 
pînă-n cer, / Luna umblă goală prin 
case...“

„Toamna — m-a luminat timpul, / în 
satul încărcat de prune albastre... / / 
Mara era tot Mara, Gutîiul tot Gutîi, / 
Iar mama n-a fost bucuroasă / Că mai 
are băiat în casă...“

„Se clatină tot satul cînd e horă / Și 
fetele trec drepte prin iubiri ; / Sar 
pînă-n grindă așchii din podea, / Se 
leagănă și sticla și cuțitul, / La nun
țile cu călăreți de foc. / Aici aproape 
toți sînt rubedenii, / Primăvara moare 
în tilinci, / înnebunește țuica de măr
gea / Și mere roșii luminează timpul." 

înfiorarea în fața misterelor existen
ței vine în chip evident din Blaga :

„Soare dulce liniștii noastre. / Din 
cer prea scund coborît, / Lovitură de 
gong a luminii... / Puterii pămîntului, 
laudă I / Și totuși, / Minunea / Cum 
se ivi ?“

Fără un substrat metafizic mai adînc, 
Petre Got e din familia tradiționaliști
lor nesofisticați :

„Țară, în cer de zăpadă / Molcom pe 
suflet știi să plutești ; / Curg colinde 
din arbori, din zare, / Aripi de lumi
nă, românești. / Pămîntul de sub noi 
e os străbun / De culoarea inimii și-a 
cerului. / Avem în palme iarba fieru
lui, / Zodiile drepte, se supun."

Erosul apare sub forma aspirației că
tre puritate, unicitate și dispariție în 
ireal „cu aer enigmatic și regal". Mai 
bizar e simbolul unui cîine șchiop, în
chipuind pe visătorul mîndru, proscris, 
care altă dată e Iov îndurătorul, re
semnatul în pedeapsă, plîngînd tăcut. 
O tendință de elevare spirituală se ve
de în încercarea de a defini cercul :

„Taină cinstită sieși, / Adevăr can
did, / Ce ascunzi în Tine ? / Arhetip so
rilor, / Dorul certitudinii, / în calme 
fruntarii închizi / Absolutul, veșni
cia ? / înalt al cerului, / Pildă ești / 
Sensului..

UN discipol al lui Blaga ermetizant 
este Ion Iuga (n. 7 ianuarie 1940 
în Săliștea de Sus — Maramureș), 

încă nedeplin configurat în Tăceri ne
primite (E.P.L., 1968), Almar (Albatros, 
1970) și Țara fintînilor (Eminescu, 1971). 
începuturile aduc aminte și de Radu 
Stanca :

„Sînt cel mai frumos bărbat din 
nord ; / port pe chip ceața bunilor mei, / 
între pleoape hîrburile lumii viitoare, / 
inima în românești cuvinte / se mistuie 
neagră / ca un soare".

îndată însă poetul își face o mască 
impenetrabilă, articulînd un cîntec 
obscur :

„Vînăt cearcăn cîinele aerului mort / 
pragul casei sîngeră, / numai poetul 
rupe draperiile / ochii lui sîngeră / 
și-n palme-i doarme cîntecul —/ ciu
dată pasăre / îndrăgostită de orbi."

Erosul lui Ion Iuga e negru, o la
mentație de Iov relegat la țărmul 
mării :

„Sărută-mă-ntr-un lemn de țărm > 
sunt eu / cel rătăcit de viscol / Iov 
așezat la întîlniri de drumuri / am 
sîngele-ngropat pe luciul sării / nu
mele tău prin el / adînc l-am scris / 
să nu te-nfrunte dinții mării...“

Din păcate, limbajul e deslînat sau 
alambicat, sucit : „mă cobor sub clo
pot iarbă / fără margini rădăcini / 
Iarba zice Domnul zgură / vocea clo
potului ciumă / vînt o vînt pe necu- 
vînt."

Poetul nu-și uită satul natal („sat 
în care mirii-și fură / caii Iuți ca-n- 
jurătura / peste vînt tăiați în bici / 
sat din lemn / cioplit de suflet") și 
bunicul, pe bătrînul Iuga, cioplitor de 
biserici și porți, ziditor de case cu 
grinzi zdravene, lemnarul ce făcuse 
pod peste Iza, cultivatorul de flori și 
cîntărețul din fluier.

După destule elucubrații, Ion Iuga 
pare a reveni la modelul său inițial, 
Blaga :

„ard vetrele ard / în țarc mieii sunt 
semnul cerimii înalte / mîinile rădă
cini se preschimbă în arc / prin sine 
asprului salt / ora e cîntec și albă 
statuie / mîna e țară / privește-o cum 
suie."

Al. Pîru

Lexicul artistic eminescian
LIMBA folosită de Eminescu, — des

pre care toți criticii literari, esteticienii 
și lingviștii sînt de acord că repre
zintă o culminație a geniului națio
nal —, continuă să fie studiată, pe 
lîngă aspectul tradițional al valorilor ei 
stilistice, și sub aspect statistic, cantita
tiv. Cele două perspective de abordare 
nu se contrazic, ci se completează, adu- 
cînd fiecare un spor de cunoaștere a 
limbii lui Eminescu. După numeroasele 
studii de stilistică eminesciană ale lui 
Tudor Vianu, care a condus și lucrarea 
colectivă Dicționarul limbii poetice a 
lui Eminescu (Ed. Academiei, 1968), și 
după analiza amplă istorico-stilistică a 
lui Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în 
evoluția limbii române literare (Ed. Mi
nerva, 1971), a apărut recent studiul e- 
rudit Lexicul artistic eminescian în 
lumina statisticii (Ed. Academiei, 1974, 
602 p.), elaborat de Luiza Seche, cerce
tătoare principală la Institutul de 
lingvistică' din București și membră a 
colectivului care a întocmit Dicționarul 
limbii poetice a lui Eminescu. Din șirul 
numeroaselor studii eminesciene, anali
za efectuată de Luiza Seche reprezintă 
o etapă atît de importantă, prin temei
nicia investigației, îneît ne impune .® 
meritată semnalare a ei.

Scopul urmărit de Luiza Seche, măr
turisit în consistenta introducere a căr
ții, nu este impunerea unei metode noi 
și absolute, care să răstoarne cercetările 
anterioare, ci un plus de precizare, de 
exactitate numerică, menit să între
gească evaluările calitative de pînă a- 
cum asupra lexicului eminescian. Au
toarea este conștientă de relativitatea 
statisticii în lingvistică, dar și de nece
sitatea ei, situîndu-se, ca și Tudor Via
nu, între cei care o absolutizează și cei 
care o neglijează cu totul. Metoda sta
tistică a început, în anii din urmă, să 
fie folosită efectiv, pe scară mondială, 
în lingvistică. La noi, ea a fost ini
țiată, în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, de B.P. Hasdeu, care a formu
lat, cu acel prilej, pentru întîia oară în 
lume, teoria de lingvistică generală a 
„circulației cuvintelor". Recent, metoda 
a fost aplicată de Alexandra Roceric- 
Alexandrescu, Sanda Golopenția-Ere- 
tescu, Toma Pavel, Al. Graur, C. Mâne
ca, V. Șuteu, Gh. Bolocan, Viorica 
Pamfil, Victor Iancu ș.a. Eu însumi am 
folosit-o larg, în analiza etimologică a 
vocabularului românesc în general și, 
în mod special, a vocabularului poezii
lor antume ale lui Eminescu, compara
tiv cu al lui Paul Verlaine, din volu
mul Choix de poesies, aplicînd teoria 
hasdeiană a „circulației cuvintelor", 
după originea lor etimologică.

Luiza Seche întreprinde investigația 
lexicului eminescian, din poezie și pro
ză, sub numeroase aspecte, realizînd 
cea mai amplă și mai complexă cerce
tare statistică de pînă acum. Rezultatele 
sînt deosebit de prețioase, cu atît mai 
mult cu cît nu contrazic cercetările an
terioare, efectuate prin alte metode,^ci 
le aduc mai multă precizie și eficiență.

Numărul de cuvinte, folosit de Emi
nescu, în poezie și proza artistică, este, ~ 
după Luiza Seche, de 5016, deci de o 
bogăție medie, așa cum l-a avut și Ver
laine în franceză, iar frecvența absolută 
a acestora este de 67 735 de atestări. A- 
nalizînd frecvența fiecărui cuvînt în 
parte, „rangul" pe care-1 ocupă în an
samblul lexicului eminescian, autoarea 
face constatări, care interesează pe 
orice cititor al lui Eminescu și care 
ne explică de ce limba poetului este a- 
tît de expresivă și înțeleasă de toată 
lumea. Deși Eminescu folosește un vo
cabular mediu, acesta conține cea mai 
mare parte a „fondului lexical princi
pal" al limbii române, adică cuvintele 
cele mai esențiale și mai des folosite în 
vorbirea comună, lărgind și perfecțio- 
nînd procedee cunoscute vorbitorilor 
obișnuiți. Este sesizată puternica sen
sibilitate cromatică a poetului, care, 
precum a arătat, în special Tudor Via
nu, percepea lumea prin simțuri. „Toa
te organele senzoriale ale poetului, 
scria el, sînt treze", dovedindu-se „un 
puternic tip senzorial, dar mai cu sea
mă vizual".

Am desprins sumar din lucrarea savan
tă și de mare rigoare lingvistică a Luizei 
Seche cîteva aspecte, care confirmă, cu 
precizia obiectivă a cifrelor, rezultate 
obținute anterior prin alte metode. A- 
ceasta dovedește că analiza statistică a 
unor opere poetice nu impietează asu
pra înțelegerii măiestriei ei artistice, a 
secretelor ei de laborator, a sensibilită
ții și gîndirii unui poet, ci caută să le 
explice cît mai precis posibil, mai exact 
și mai eficient.

D. Macrea



>n tablou
poeziei interbelice

un prim volum, apărut ia 
(ediție revăzută, in 1972), con- 

it problemelor generale ale e- 
■nat, grupări, publicații etc.) și 

>v. S. Crohmălniceanu î.și conti- 
iul său asupra Literaturii române 

vele două războaie mondiale cu un 
v volum despre poezie. Va urma, 

a toate probabilitățile, un al treilea, 
despre critică. Fiind la origine un curs 
universitar, studiul constituie cea mai 
amplă cercetare a literaturii noastre in
terbelice, foarte minuțioasă și cu o solidă 
armătură documentară. Biografie, biblio
grafie, descriere a operei — nimic nu lip
sește spre a vorbi de un tablou critic ex
haustiv. Chiar dacă nu de o istorie lite
rară prbpriu-zisă : căci autorul nu-și pro
pune nici să înfățișeze mișcarea însăși a 
literaturii, adică succesiunea ideilor și 
formelor literare, nici nu se ocupă de toți 
poeții și prozatorii epocii ; iar aceia care-I 
rețin sint analizați cu titlu ilustrativ. 
Tabloul e totdeauna mai selectiv decît 
istoria. Comprimată în paginile introduc
tive de la volumul anterior sau în consi
derațiile preliminare de la fiecare gen, 
istoria e mai curînd sugerată.

Volumul recent debutează, de exemplu, 
eu cîteva astfel de considerații privitoare 
la poezia dintre 11)20 și 1940, pline de 
interes, deși inevitabil sumare. Lipsind 
amănuntele și nuanțele, lipsește citeodată 
subtilitatea explicării faptelor, deși nu se 
poate tăgădui că în linii mari criticul are 
dreptate. El începe prin a constata că mo
dificările de structură cele mai profunde 
ale literaturii dintre războaie se simt mai 
ales în poezie, unde ruptura de factura 
tradițională e atît de mare, incit, pe deo
parte, poezia anilor 1900—1916 parc de
odată „produsul unei lumi definitiv apuse, 
cu preocupări sentimentale cuminți, cam 
prăfuite și provinciale", iar, pe de alta, 
noua poezie întîmpină rezistența gustu
lui critic. N. Iorga bunăoară are impre
sia că Arghezi „înșiră cuvinte lipsite de 
orice legătură peste un îngrozitor pustiu 
de gînduri și sentimente", că Blaga „se 
pierde în ciudățeniile cele mai riscate 
ale literaturii bolnave", că, în fine, Barbu 
compune „versuri de un neinteligibil ab
solut". Cauza ar fi o mutație de sensi
bilitate. „Principalele direcții ale liricii 
românești interbelice — notează Ov. S. 
Crohmălniceanu — sint reacții la reifica
rea iot mai accentuată pe care o cunoaș
te erxlstcnța omenească în perioada aceas
ta. ' Imaginația și sensibilitatea î.și con
jugă eforturile Spre a descoperi locurile 
unde poate să supraviețuiască poezia". 
Criticul întrevede această reacție atît în 
lirica tradiționalistă, care opune lumii in
dustriale și demoniei tehnicii evocarea 
pămîntului natal, datinile, credințele stră
vezii, populare, cit și în poezia ermetică, 
a cărei formă de protest constă în cură
țirea vocabularului liric de semnele utilii 
țarismului prozaic. Explicația, conținînd 
o parte de adevăr, e oarecum simplifica
toare. Ea trebuia în tot cazul dezvoltată. 
Este vorba de o reacție conștientă sau de 
una spontană ? Și ce rol joacă factorul 
strict artistic ? Criticul discută problema

Ov . S. Crohmălniceanu. Literatura 
română intre cele două războaie mondiale, 
vol. II (Poezia), Ed. Minerva, 1974. 

acestuia din urmă separat („între cele 
două războaie mondiale, lirica româneas
că e împinsă înainte și de o ascuțită 
dialectică interioară"), semnalînd că, după 
simbolism, care cultiva muzicalitatea, 
sugestia, evanescența, stările difuze, poe
zia modernă redescoperă materialitatea 
cuvîntului, devenind concretă și vizionară. 
Ezoterismului simbolist îi ia locul un fel 
de „realism" al imaginației, iar senti
mentalismul e alungat de o mare cere
bralitate. însă atitudinea socială a poeziei 
și schimbarea limbajului ei nu pot fi nici 
o clipă despărțite, fără riscul vulgariză
rii. Ce înseamnă, de pildă, „dinamitarea 
convențiilor" de către avangardiști : o a- 
titudine practică, antiburgheză, sau o fron
dă artistică ? Ce se află la originea mani
festelor dadaiste și suprarealiste : revolu
ția socială sau revoluția vocabularului 1 
Ov. S. Crohmălniceanu și-a pus desigur 
Întrebările acestea și altele, dar proceda
rea lui cam prea didactică nu ne permit*  
să aflăm și un răspuns mai nuanțat.

ORIGINALITATEA cărții e de cău
tat în imaginea de ansamblu pe care 
ne-o dă despre poezia interbelică. 
Cea mai veche clasificație, a lui E. Lovi- 

nescu, era precumpănitor tipologică, fără 
a neglija unele elemente de istorie a poe
ziei, cum ar fi ravagiile sămănătorismu
lui ori caracterul inovator, înainte de 
1916. al simbolismului. Clasificația lui G. 
Călinescu, mai sintetică și păstrînd du
blul criteriu (tradiționaliștii sau moder
niștii fiind grupări istorice, intimiștii, o 
categorie tipologică), introduce totuși o 
modă ce se va păstra mult timp și anume 
legarea poeziei de marile grupări ideolo
gice și de revistele epocii. Ov. S. Croh
mălniceanu revine decisiv la criteriul fe
lului de poezie, plinind bunăoară pe Blaga 
alături de Philippide și nu de Vioculescu. 
Avînd avantajul perspectivei, schema lui 
este și cea mai plauzibilă și mai completă 
de pînă acum. Ea se deschide cu Tudor 
Arghezi, „placa turnantă a liricii româ
nești noi", din care pornesc aproape toate 
direcțiile și formulele. Sub titlul Poezia 
ehtonică sint așezați poeți ca Ion Pillat, 
Adrian ManiU; Zaharia Stancu și alții, 
tradiționaliști, evocatori ai peisajului na
țional și ai rădăcinilor ancestrale. Poezia 
sentimentului cosmic și a fiorului meta
fizic se ilustrează prin doi mari poeți : 
Lucian Blaga și Al, Phillippide. V. Voi-, 
culescu e cel mai important poet religios. 
Elegiaci și sentimentali apar criticului 
Demostene Botez, Otilia Cazimir, M. 
Celarianu etc.... Avangarda e reprezentată 
de numele cunoscute, cu precizarea că 
poezia aceasta e examinată mai puțin is
toric, în raport cu cea pe care o con
testă vehement, și mai mult metodic, ca 
un mod nou de organizare lirică. Cu Ion 
Barbu se inaugurează Poezia pură, iar cu 
Aron Cotruș și Mihai Beniuc, Noul patos 
social activist. Studiul se încheie cu un 
capitol despre Formele noi de lirism. 
Orice asemenea viziune e discutabilă, așa 
că nu voi stărui. Mă limitez la cîteva 
chestiuni mărunte. Dacă I. Minulescu, N. 
Davidescu, V. Eftimiu, O. Goga, I.M. 
Rașcu, G. Topîrceanu nu aparțin cu ade
vărat epocii interbelice, deși continuă să 
publice, cred că omiterea lui G. Bacovia 
e mai puțin îndreptățită, el fiind un mare 
poet modern. Nu întîmplățor s-a bucurat 

de succes exact In această epocă, după ce 
debutul său nu reușise să impresioneze 
nici pe E. Lovinescu, statura lui 
«rescind vizibil pînă astăzi. Nu-mi explic 
hici absența Magdei Isanos. în sfirșit, 
formele noi de poezie sînt încă firave și 
nici Emil Botta, nici D. Stelaru (cu toată 
redescoperirea emoției într-o lirică ce de
venise prea, cerebrală) nu joacă 
cu adevărat un rol mai devreme 
de încheierea războiului cind apare 
9 întreagă generație de revoltați 
artistic. Ei sint de fapt poeți senti
mentali și ironici, integrabili în capitolul 
respectiv, singura deosebire de Demoste
ne Botez și de ceilalți fiind nota teatrală 
mai pronunțată a lirismului.

înlăuntrul fiecărui capitol, Ov. S. Croh
mălniceanu mi s-a părut mai puțin decis 
a schimba maniera clasică de studiu și 
mai timid în opinii. Aspectul bătător la 
ochi al cărții e de „tratat" : viață, operă, 
analize. De multe ori pagina critică se 
încarcă Inutil de nume, titluri și date pe 
care bibliografia finală le conține de a- 
semenea și încă mai sistematic. Analiza 
ține seamă de ordinea apariției volume
lor. Nu e vorba deci de a privi pe fiecare 
poet în raport de o idee, ci de a-i pre
zenta cît mai minuțios, aproape exhaus
tiv, opera. Formația științifică a autoru
lui e evidentă. El lasă de-o parte orice 
dorință de originalitate, nu vrea Să ne 
surprindă printr-un punct de vedere ab
solut inedit, ci să ne ofere o radiografie 
exactă. Pe placa extrem de sen
sibilă a criticii lui ies la iveală atît mari
le structuri ale poeziei cît și o infinitate 
de detalii mărunte. Informația lui Ov. S. 
Crohmălniceanu în poezia modernă româ
nească și europeană este extraordinară. 
Nici un poet nu e examinat în sine și im
presia că lirica noastră modernă s-a găsit 
din prima clipă (spre deosebire de proză) 
în Europa se impune la sfîrșitul lecturii. 
Critica lui Ov. S. Crohmălniceanu exce
lează prin precizie și finețe a disociații
lor și face plauzibile numaidecît ipotezele 
pe care le aplică (indiferent de noutatea 
lor). Bogăția referințelor, pătrunderea 
suplinesc lipsa formulei frapante și a u- 
nui mod de abordare mai «ret personal, 
Neurmărind să șocheze, criticul reușește 
să convingă. Critica lui e descriptivă, me
ticuloasă. subtilă, constituind un ghid ad
mirabil, un fel de Baedeker al poeziei 
noastre moderne.

APROAPE oricare din studii ar pu
tea fi luat ca model de lucru : des
pre Arghezi, Philippide, Pillat. 
Maniu, Dan Botta etc. Dar cel mai inte

resant este cu siguranță capitolul consa
crat lui Ion Barbu ; maniera fiind. în linii 
mari, aceeași ca în toate, orice timiditate 
este înfrîntă și Ov. S. Crohmălniceanu face, 
abia aici, dovada puternicei lui inteligen
țe critice. Spațiul nu-mi îngăduie să in
tru în amănunte, așa că voi rezuma puc 
și simplu. De la Tudor Vianu a rămas 
deprinderea de a analiza poezia lui Ion 
Barbu în ordinea scrierii ciclurilor. Ov. S. 
Crohmălniceanu pleacă însă de la ideea 
că la un poet ca Ion Barbu alcătuirea vo
lumului (Joc secund) e totdeauna sem
nificativă, ca și la Baudelaire sau Mal- 
larme, căci acești poeți au conștiința păr
ții ce nu mai e doar o culegere. Dar in

Joc secund ordinea este exact inversă 1 /
întii ciclul titular, ce cuprinde de fapt 
ultimele poezii scrise de Ion Barbu, apoi 
Lvedenrode și la urmă Isarlie. „Respec- 
tînd dorința poetului — notează criticul 
— avem surpriza să constatăm că însăși 
semnificația experienței lui poetice ne 
apare simțitor diferită". In adevăr. în 
ciclul inițial, „poezia este chemată ca, 
inălțîndu-se pe schelăria îndrăzneață a 
conceptelor și folosind, acolo unde ele 
cămin neputincioase, intuiția sensibilă, să 
încercuiască, mereu mai strîns, centrul 
numinos al universului". încă în poemele 
socotite de obicei arte poetice (Joc secund, 
Timbru), Ion Barbu „evocă lumea para- 
disiacă arhetipală, unde trăiesc numai 
ideile lucrurilor", și în sufletul poetului 
înflorește un puternic sentiment „de e- 
sență gnostică platoniciană". Dar, adaugă 
criticul : „Starea de extază mistică este 
un moment privilegiat cu durată foarte 
limitată. Legîndu-și existența exclusiv de 
el, poezia poate trăi numai în scurte 
fulgurații aurorale (...) Dar revelația cere 
să fie comunicată și sub forma adevăru
rilor esențiale, traductibile în pilde cu 
calități instinctive". Aceste pilde le vom 
găsi în ciclul al doilea (criticul analizează 
poezia Edict ce face trecerea), unde apar 
simboluri tradiționale : oul, nunta etc. 
într-un fel, alcătuirea volumului indică 
eșecul poeziei către care Barbu a tins, 
Nivelul cel mai de sus, intuit de poet, nu 
poate fi păstrat. Poezia nu e o rugăciune, 
nici mistică și poetul se vede constrîns de 
realitatea ei lumească să coboare o 
treaptă. Se remarcă îndată că dacă pen- . 
tru G. Călinescu și pentru toți ceilalți 
ciclul (lvedenrode era socotit superior 
(ermetism profund) față de Joc secund 
(ermetism gramatical, șaradă). pentru 
Ov. S. Crohmălniceanu lucrurile stau alt
fel. (lvedenrode, Oul dogmatic sînt poeme 
„didactice", instruiesc de esențe, dar se 
află cu o treaptă sub experiența încercată 
în Joc secund. în Isarlîc, poezia își re- 
află senzualitatea, concretul, viața. întrea
ga ipoteză stă pe o subtilă distincție între 
ermetism și poezia pură. în final, criticul 
scrie : „Joc secund este mărturia unei ex
periențe spirituale, duse pînă la capăt cu 
o rigoare exemplară. în ordinea ambiției 
de a atinge prin poezie cunoașterea mis
tică, volumul exprimă un eșec, și Ion 
Barbu a înțeles să-i tragă toate conse
cințele, părăsind, ca Rimbaud, literatura".

STUDIUL lui Ov. S. Crohmălniceanu 
este, în general, exemplar infor
mat, temeinic în demonstrație 
ea puține altele, dar limitat de o 

metodă prea didactică (ce are ne
îndoielnice avantaje), lipsit de ardoare 
și chiar de vioiciune polemică. Criticul 
analizează cu precizie și construiește cu 
grijă, punînd cărămidă peste cărămidă. 
Dar critica nu constă doar în această o- 
perație pozitivă. Ea visează uneori pe 
marginea textului, dind curs plăcerilor 
imaginației, din care, cu riscul de a ieși 
umilită, inteligența învață totdeauna ceva. 
Trebuie să provoace convingeri, dar și e- 
moții, convertiri și crize. Ov. S. Croh» 
niălniceau e un critic foarte inteligent 
care-și reprimă aproape orice subiectivi
tate afectivă.

Nicolae Manolescu

Doru Popovici

Cintec in extaz
Editura Albatros, 1974

• Muzicolog notoriu, compozitor, Doru 
Popovici publică acum și o carte de pro
ză,. de „dialoguri și interludii". Faptele 
jint puține : autorii] merge la un congres 
internațional și convorbește timp de o 
săptămînă cu o fermecătoare pariziancă, 
Brigitte Mathieu. Subiectul ? Muzica, fi

rește, și prea puțin (aptele psihologice, 
viața în general. Cartea stă, ca atare, în
tre jurnal realistic și ficțiune și ar fi de 
ajuns să nu dai nume adevărate spre a 
reuși opera literară. De ce n-ar fi gîn- 
durile unui artist asupra artei sonore ma
terie de. roman ? După cum ficțiunea e 
privită cu instrumentele realității, nici 
recenzarea feluriților compozitori nu-i 
chestiune neliterpră. .inaptă de emoție. In
teresează aci nu mișcarea eseistică (ea 
pare nu o dată exagerată), ci pasiunea 
pentru muzică și, lărgind sfera, pentru 
frumos. Cînlec iu extaz e romanul unei 
pasiuni. De aceea se pot face și caracte
rizări, poți privi eroii și tipologic. Bri
gitte, franțuzoaica misterioasă, este o fi
gură diafană și din ea Doru Popovici 
putea face un personaj de neuitat, o „Mo- 

neîla" a noastră. Autorul, din contra, este 
înclinat către reverii erudite, exprimate 
solemn, cu ușoară afectare și cu sublime 
stîngăcii. Eroii vorbesc cu rîndul și, laolal
tă cu gîndurile estetice, sînt comunicate 
fapte ale vieții generice, descripții fla
grante : „Stimată Doamnă, nu cred că 
francezii au dreptate în ceea ce privește 
artă brahmsiană (...ț O pînză sonoră pen
tru un peisaj cu cer înnorat, care prefi
gurează întunecimea ce ne învăluie me
lancolia în fum" (p. 19). Ce stil ! Nu e 
luare de cuvînt în care să nu mișune alu
ziile livrești, referințele bibliografice. De 
la mîncăruri specifice la școlile muzicale 
naționale e, pentru eroi, doar un pas. Pe 
sub merii în floare el discută, absenți, 
despre Brahms. Igiena hotelului de re

ședință trimite ghidul la Austria habsbur- 
gică.

Cînlec în extaz are, acceptînd. conven
ția romanescă, o mișcare de „contrapunct" 
în care săritura peste domenii, suprapu
nerea pe existența cotidiană se fac eu 
ușurință. Doru Popovici este un spirit 
echilibrat, care la apariția femeii se ex
taziază teoretic, adîncit in meditație. Pre
ferințele lui merg in direcția sublimării, 
a pasiunii surdinizate, ignorînd principial 
nocturnul, demonicul. El caută „interiori
zarea", este ticăit, timorat, politicos și cu 
infinite ceremonii. Cintec în extaz eșțe 
de aceea o carte suavă,mișcarea unui su
flet petrarchist.

Arthur Silvestri
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-Bjțzoțjna guițjțgaț o 9P țlsujui ajJBa gj 
-suaan adds Bjdajpuj joa as *••■  jjodsj jna 
-iuțajopuj ‘aasnsH pțoujy țnț țnuBtuoj 
g'auj jijța ne-u ajsa țaa ‘țjțjsoAod ap 
tunțoA țnjsaas Ejnjaaț gdna "aJEj ap 
BâB țou ad țațu azajsțjjuj au gs gjgj țâ 
azajsțjjuj as bs bjbj ‘jnznuiB uijnd ‘biuoj 
-ț join țnjaquijz gpunass țâ-gs gjgj țnj 
-ojnB gajBd aunds au ‘țțțqBjnauț țjojgs 
-ța ajâțu juțs gAțjțna o aa țaa jja auiadA 
ejjjb ‘gțțqțsaaaBuj aujuigj Eajțqnț 'cau 
-nțjBJSu ațnțgAuj aaua aeigața joân țnj 
-nqB ‘BțgțBjsou țâ apun ap ‘ajțjuițsau ad 
rajBd BujBJțsap as ‘bJeia na jobjuoo ui 
‘ajțqnț jojga a ‘„țBuuq țâ ațjaaj ajjuip 
‘ajBjțțBaj țâ ațznțț ajjuțp ‘gJsiA țâ sia bjj 
-Uip BjUBJSip gJBOSgUl“ — BJOS BUBțJBJM 
țâ aunds uma gdnp — aana țoja jujs 
•ațBOțd ut țijBțțpajg nes țnsțA ‘aizjțj

țpadșz uj gpțțd ap gțduiijuj as urna 
bsb ‘ațjBuignuiț uj ajjud adBui ibui saa 
ui Btunsuoa as țnjuauițjuas ajsogBjp 
ap ațțjțjsaAOd jujs ‘asBoțjBjg țâ ajaiasip 
‘njjsțgaj jțB un-jjuj asuas nes țnjnaajj 
Bț ajiAijd na ajBojgjțtuojduioa guun 
ap jaj aauo ggJBajâ gs puțajaauț BjsaaB 
‘jagțsațqas țnjsțasuj ap guun uțp ațaa uj 
sțan ‘„auinț ad ajBjdajpau gjțnui a“ șa 
gjsjsuoa ajsa jBJnguțsui țnujnjțanj ‘„bj 
-nagd na jnuio“ ‘ubuijjbh [aBqațpj ajsa 
jnuijaj ap uuiap fBuosjad un ‘jsnSns 
ui uiBJd țSa<j uțp ajaj țajauțj Bjuajsțxa 
agnjjsțp ba țnțoqzgjț ‘axațdtuoa ajuatuțj 
-uas ajâazajj țnlBuosjad ‘duițj țâuțaaB ui 
guițjoiA țS ngțgo qnțnâBgțanuțs țng 
-usaktjâ uj guun uip ajaa uj țâ Bțunqau 
na BuțaaA bjbjs o-jjuj („țnțnțiqBjuoa 
bJbj uj țnaoț Bunsapjojuțp bbab țâj“) 
jațțBji JBuoțjaunj țnțțtun ad gaunjs 
ți — țjBuuiBpuoa joun b gsnui uj Bajap 
-ian bj jusjnaaxa sa ajJBd jnnț b jnoj 
-a — țațișAOuțA țnjuauițjuas -BJOiuinjas 
gjsțnjțjuț BajȚțsaAOd țj b jnjgd b-s 
ju ‘gțBuoisuaj auțq ibui ‘gsuap țsj\ț 

azauajj bs BaunțJaB 
jnp juauioui un bj bbj ajsa țuițgunț aț 
-sun ‘jngțsap ‘țâ țuuțj uțp aJEOjBzțțBJOui 
jsțațjOBpțp sânj țțjțjsaAod juop Bâoid 
-bj tuy ’gjBuțuiJajap jbbxb gaoda o ațnj 
-țjsuoaaj gs ațțqBdna țțțBjap Bț Bunsap 
-jojuj ‘sns ibui țâ snds ibui uib urna gd 
-np ‘juajs ‘jojns ap gsuțjdjns auțq ajsa 
ajaqjaij gasBajij o ap asuiJdna bjojjb 

©lețuauiițuas
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e hbs țțjsnd joțajss e ‘ajsțassj ațajsui 
-JB gejjaj as Bțnjga ațțzgjjs ad ap țnj 
-nAoâBjg e ‘țjuțqaațj ațțz joțaae Bjajsoui 
-JV —guniauțui ap jnjgAapB ‘ngj ap aj 
-auțq gjJBdsap gs ț-npujjnfs gAțjauțjsuț 
bs sajsuța ‘jgAapa bj saaas bbab ajBod 
bjbuijoj uj gjuțțjâuoa o ajsa uj jnpoui 
ajBjțjaBxa na țnjuț b ap BțaaB ajsa — 
pjBjJoj joân a țnjnjțdoa Bțgoțoqțsd ajsa 
uj țâ snduioa uiBa țnțnțnuțj Ețjdaaxa 
na — iJijsaAOd țajsaaB țnjțjajq ’âBjjgd 
ajsa ajsa bj ațajuauițuaAa ggsațajuj 
gs ajâațnpgjjs as ajua ‘iub aaazajdsțauia 
ap âsjațgq un ‘juaasațopn un gsuj ajsa 
ijjijsaAOd jb țBjjuaa jnfBuosjaj -gjsjasBj 
BȚ|Bdnao qns ap țaiuBAțțsuBjj, BajBjaq 
-ița njjuad joțajdnț ațe aațjBuiBjp aiațțz 
: aanjasgj ap JBJgAapB na juauioui un-jj 
-uj țâuțjdjns juis — as-ț-npuțAțjjoduij 
jBiqa nus țunuiț țâBUtgj țțJțB ‘(BțjBqBZ 
aqanug ‘josbo puBțoji) țnțnuisțasnj țnj 
-agBțj ap țjBuțuiBjuoa BAțJja — țjțjsaA 
-od țajsaaB țțojg -biuba[isubjj, uțp au 
-Buijag iaijBțndod pujuijJBds afBuosjad 
joun BțJnțoAa țS țnjnțoqzgj iiub : jasnBH 
pjoujy țnj țnțnsțjas b gjaajțpajd bdij 
-Buiaj BAajaj aJBa gzojd ‘gsn o apțipsap 
ag jngțsap ajsa ‘ajapuțjui sa sajB țnui 
jsp ‘gzțui Ba jjjb ‘uinjoA ui juBjJOduiț 
ibui jaa jnaoj gdnao ajBa BajțjsaAOj

•ngs țnjnsuas b jBaiuJOSBaa 
ap (gjBzn uiBa BJojBjaui gjsjjaț ațj au 
gs) bjjb ‘aoiz uib ‘„guțj Bjnjuoui“ ‘țațj 
-sagns gjBpjoas BțjuajB ‘nțjBjap njjuad

■JiGT ‘soijBqjy bi 
♦njipg ?P«dțz ‘jasn©H Pțouuy (,

Bfțjg : jasnBjj pioujy țnj țnjnsțias 
b ‘uiapaja ‘gjuBjsuoa o gzBțuțțqns (, uigd 
-nao au bjbj ap jnuinjOA uțp ajijțjsaAod 
(aunțsuaj ajBojgzuudjns o gsuj ajiaiu 
-ud bzbjj ajsa uj țjnțqaoja ajjnas jsop 
aja ajjuip ajaun) ajBJnăgjsap Ba ajsauij 
ibui ‘ajinjjsuoa jBațjduioa uțjnd iBpj 

•guBJOduiajuoa Bzojd uj gjțuțjj 
-uj juaAaajj țâ gjBjțzn sap ajBjțiBpoui o 
jujAna un-jjuj ‘(auiijțn ațțțznjauoa agsjj 
b " ap BuțajBS j-npuțuaAaj jnjnjojțjța)
afBuosjad ajjBjJOțaa ațs țțjojațpujjuoa 
jBțqa ijoaun țî asjaAțp ‘jojțțjnjjgui 
Bzuq ad țBdiauțjd jnfBuosjad aunduioa 
-aj b ap BAțjBjuaj ‘juazajdțuuio țnjnj 
-ojțțjas BțjiJBdsțp bj ‘gJuajudB uj uijnd 
țaa ‘ganp gs ajsa țoj jojga țB ajijajip 
țBui âțaa a'jjuțp țjgjBțaj ; BatjBuiajqoJd 
aAațaJ ț-gs gțțqBdBa gțnuijoj o bj ț§ iaj 
-J[B ap BțadB B3JJB3 •țțțgjțțțqBdțna b ‘gțd 
-uns ajjBdap ad țațu ‘Buiațqojd ap jabz 
-ja gjuBsajajui ajajsqzap o saundojd ‘aj 
-SauguioJ uj Bțap jțaguițgj — uuBuijqng 
qoaBi țnj jb țJOdBJ țnațuțațopuj — ngs 
țnuBuioji ‘njjsou țnjnjojțjța jnasouna 
jojBzojd inun jnțțjojd ajSagajjuj 
ajsa aijaațas ‘bjo§ bubjjbj^ ap jfijBjajd
ță snpBJj ‘jinjgajs “uințOA țnjuaa 
-aj gjajo au JasnBH pjoujy țnț 
ațB ajjnas aiazojd uțp ailosnss 0
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• gjnj 
-guuias g.Tgj i§ jnasounaaj izgjSB țj 
ajBod țâ bs b gJuapțAa o ‘ngs jb sjoui 
un ajB njBuațj nțpțAO ap uiaod upj

•(injnjacd jnj 
-UJUIJOJ4I) „WuțJSB uj gpBJjs o pujajn 
/' gjBzn gSnjajna o-ap jsgai / jnjaguj 
Bjjnd țSj / aațjBuigțua ajțz uijj i țțij 
-uiuiB ț-țA / ‘țiBaajd țS gA-țjBațpjH ‘jnj 
-njjjn BAțjjoduij / gțp un jbop jbJjbuj 
y -ajBojaqgțAțdd ap / gquiți na ajad 
-so ațaqațuțj jțjop B-țS nu / ‘BujjgJ na 
jaBd un jBiaqauj b jndaau-Bț aa / -Bun 
-Bapjoj njjuad jiuiJopB b duiij bj jizojj 
b-s nu auj3 / ‘jjuoa ijB-apun ap ijBaajd 
ți gA-ȚÎBaipțji / -gjuțsosțdd na gjjjaui 
aț țțA țaa — ajțuițjaBj gA-țjBJjsg<i / ‘aj 
-țuijui țJagujjj gA nu țjBaqaunuagu-nu 
/ ațBuțjajad țjaauj nu țjoțj țlțpgs nj<j“ 
:aj3Bxa ațBS ajajțuițj uj ‘jțujdgjs ‘uuiap 
uoj un ad ‘BJnSgjsap gjnod as gs inuia 
-od jjauj jajjsB ‘ajuiAna ap ța țnjsBjBq 
pujuițJdns ‘țațjouia țB jnjq sajd jnjaad 
-sb jbop pujuțuițja ‘iBțJuasa țnjoțj jbj 
Baj gsuj „auiSBBJBS" joțaațdțj b buioja 

Bajțjggajd ‘gațuojț BajBjduiajuoa 
n ‘țațjanijsuoa^ BjBaagjj -țnjnuisțjțj 

ibui ut ajajsqB bjbj adBOJds bjj 
■s b ap ajsa ‘bjbp guiaj o na jbbj 

i țnjnțțjțds BțJuaAuț țjajo ajBod 
gjuțțjS gunq na pujațjțJOjBA 
ța jțqțzțA țrțBpBjg țâ ajuaaas 

ijiijBțnațjjB ajBoj uj gjBjțpauiaJd 

ațzaod ‘jojgunsgj jaaja țnun BajapaA uj 
ajțnjjsuoa gjBp o nu ‘ajuagțjajui țțzaod 
țajsaaB b gjBj jbui saa BajBjțțBQ 
•(jgdBO Bț BUld BțJOJBQ) „IjnaBOA JOJJB 

BțțoauBjaui / subp ap bjbs uj ajjuț nu 
gs asazgd gs / țjijsoggjpuj ajjuțp țjnsțj 
ajațiqțziAuț / Jgdoas gs luțgBuiț auțjnd 
na — jgdsa bj gujd / bijojbp asj iui-gs 
gsBaB nnjs gs gui-iJgsBa / ‘asjnuis 
țdjJB Joun BOJijuțuiB juis / jojțauiaj 
ajB ajBoțațd ațasBouinjj ga nțjâ njj j 
•țjâauauio ajatu ajțunțațqgjs ap / jțsoqo 
uijnd jujs jBp asauinjțnui gA / iijaajuoa 
ap ițaijqBj țțjaguj na / bjbbs gjgquijs 
ap jnjBq Bț zasuBp gs țjBuiaqa gj/\j“

: sunjj 
-gd gsBj as Bjojga Bțsasqo ap ‘aațjța 
-ads ijțjojspuj țâ bjb ‘joanjnj BjBțA uj 
puțgjj ! aunțzțaajd guițxBui ap gjBpojoj 
țâ ajțqBdțBduiț ajuagțxa ‘ajsJunuaj țâ 
aijnanq ‘jdajp țâ ațjojnp ‘duițj țâBțaan uj 
nțgațțAțjd jjbuj ți ajBojțnuțqa aijBgțțq 
-o ‘jBjJgdapui ațj gs ajBod nu ajsa ap 
‘gjnțjâ ța ap sajBuiaqa jnagjsijES ap bjb 
‘bs Baunțsțui ‘ngs jnaoj bjb jnjaoa 
•(ajBagd uțp ‘ „ajBjțuițsB“ ap ajua ad) 
gjsnajq aqaaA ap țâ auțs ap gțuțijâuoa 
gjsneaB gțțqBpngț jiaap jțnui ibui ajsa 
țâ njBUOQ nțpțAO aP gțsjțpajaB Bauțg 
-Buiț uj jaod un jniqa ajsa jaod un

•(ajțațjaj gdnp eueoq) „țuiua 
-bj gjgj țțjuajajd gjgj ijajgațgA gjgj 
/ aiaagj uj suijjgjs s-ap ijbui jojbjj 
-ațd bjjb /. țațjnanq Bjquin puțqnț țțjțu 
-qjui Bjquin / gqJBi ui țțugțoj țnjagjnj / 
jțnuiap ap ajajajjns sa / țuBjBțp țjnou 
Bțduija na jțaț guguiBas aa țjndtqa / 
țâojg ibui joj țandoa / aujjjgq jbui aa uj 
aa uțp asBa / guun uj țjâaAțjd gs i-auțq 
aa / ajțațjaj gdnp Bucog / țj jb gjiqgjg 
ap jjațjo“ :ai|Bjțdsuț Baijnuiajqojd suid 
-uijjuj b njjuad azaâE as gs ațnqajj ajna 
uj jijj'aj țnui jaa jnjaund Bț ‘ța cțjțpuoa 
bj juțds na gznajțpatu jsop ga Bțsajdtuț 
gp aa duițj uj ațzaod JBJgAapB na aijas 
ța ‘aoBj o aa duițj uj Bțzaod ajâauțjap ța 
‘jbj ap jnjsap gțduijjuj as bjsb țâ ajjbu 
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-uț o na țâ jsjop ajsa nasuao nțpțAQ
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țâ gugABJpz gjnjțAOț o / țuițjd țE urna 
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-țțggajd țtuj“ : țnjoj na azațnus o-s ajâaj 
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ad ajBjțABJg gaijuajns o țâ gjsțxa ‘jjjb 
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-țjoui jujs mp ‘gsțjasau Bțzaod Bț gnuțj
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Bsna țâ / ațnpjațd țțțgjgq najaui gaoAuț 
ațjquiaaaa / auinț uțjd jnguis nțquin 
nu gs asajaj gtu gs / gpBJd ap țJgsgd 
uțA apun nțjâ nu aa / auțjui ajnod 
jzb ajBoa ‘pojț țnț țnjțâjjjs ajdsap / ațz 
-aod o nțjas gs uibjoa puja ap țuu jujs“ 
ijnpjațd B-ț ga țnjaB na ‘țnțnsțjasnuBtu 
b ajjBdap jbui BojBațunuioa Bț sjunu 
-aj b ap nss ‘(aa njjuad qy) ‘„jsjaqguj 
B-țui Bujui țg ‘jaa uțp ațajs / gnop bjjuj 
tuna Sțjj ț-ga jnjgd b-s iui / asijasnu 
-sui na țnjBjjas uj jsop jbjjbs uj jbop / 
auțq țâ njanț ap Bătu bjouibo uj pțna 
bjb / jBzaâs uiB-iu sțjas ap bsbui Erț“ 
: gjaBjuț ‘gqțs bjboj asBț gs auțq țBui 
aaB} jb ga țnpuig țațu puqoaoau ‘jnj 
-gqgjjs ap ațoaujsqo joun Bjuțțjâuoa nB 
‘joj țnțnjanț BajBjțțțjn Bț gjuausuijad 
uj gzsajțpauj ‘nțjas aa auiaJA uj asaAțJd 
as ajsa joțijaod bsbj uțp ajsa nJBuaQ 
nțpțAO ‘Pțzaod țs jopadns țnjsoj țâ 
țnțnjaod sțjțpuoa țuțjap b ap ‘sajajuț ap 
guțțd ‘gjBjadaj BaJBajaaut ajsa ța țnjBJjs 
-qns ajuaAoasuoa ujuigj (aJaqțț bjjboj 
ițjizoduioa țaun spnța uj) ațțțsasqo ‘țâua 
-aas ajsa bs nuiaj ga uigjBjsuoa ‘juaj 
-B uițAțJd o ganp ‘țâ ‘țjnsjaA ap ajnojgțd 
-luțjui ajagațna o țânjoj gjuțzajdaj nu 
*(£161) EțAoara gdnp iuijjbj ațajuapaa 
-ajd jjaap ațBuiJOj țijgjțun țnțjoduj qns 
gsBoțjțquiB uijnd țBui ‘(»ajJBa bs buijj 
-in ■țțqeoJBuiai jnțosqB jaod un gjnj ap 
țnjuauiotu uj ajsa *.  auțq ap jojgzuțjdins 
jnnțoAa b ‘(9961 ‘„țnjBjBaanq" Bțjaațoa) 
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sunțB-ap țnuințoA na țuu jdo na 
guwn uj jBjnqap B țâ ‘nganjj Bțff| 
ăjâațgjj ajBa ‘nHVNSO niQIAV



Publicații M “ 
satirice românești

FOARTE interesantă prin mate
rial, nu însă mai puțin și prin 
modul inteligent de expunere 

este lucrarea Constanței Trifu despre 
presa umoristică românească din vea
cul-trecut*),  de fapt primul volum al 
u«ei istorii a presei noastre satirice, 
fiindcă publicațiile considerate de au
toare „umoristice" sînt în realitate cu
rat satirice. Presupunînd o detașare de 
obiect a cărei lipsă este în genere ca
racteristică pentru satiră și avînd un 
conținut mai puțin material decît 
aceasta, umorul reprezintă o formă su
perioară a ironiei, fiind, s-ar putea 
spune, „rezultatul" unei evoluții. Fără 
a fi avut în vedere acest aspect al pro
blemei, cartea Constanței Trifu face 
posibilă o discuție și într-un plan mai 
general. într-adevăr, primele noastre 
publicații numite de autoare „umoris
tice" au un fățiș caracter politic și slu
jesc în chip limpede interese de partid. 
De altfel, însăși nașterea lor este le
gată de cîteva importante eveni
mente politice. Constanța Trifu își 
începe cartea constatînd că „presa 
umoristică își face la noi apariția în 
1859, după ce statutul de vasalitate al 

*) Constanța Trifu : Presa umoristică de 
altădată. Editura Minerva, 1974.

principatelor este înlocuit prin Con
venția puterilor europene, care garan
tează țării regim constituțional", ceea 
ce, desigur, corespunde adevărului is
toric, dar, în același timp, ne dă și o idee 
despre efectele democratizării vieții 
publice. Nu este o întîmplare că 
primii beneficiari ai noului climat 
sînt reprezentanții clasei în as
censiune : „Sigură pe vechile sale pri
vilegii, menținute de legea neleală a 
censului electoral, boierimea nu simte 
o vreme nevoia ridiculizării adversa
rului în publicistica de umor. Partidul 
stîngii o simte, și cu deosebire C.A. Ro- 
setti, care și ia cea dintîi inițiativă a 
unor astfel de gazete". Cu mai mulți 
ani înainte, Heliade Rădulescu încer
case să introducă în „Curierul românesc" 
o rubrică satirică, dar eșuase fiindcă, 
explică autoarea, „obișnuită de veacuri 
cu temenelele, boierimea nu suporta 
critica și n-o îngăduia nici măcar în 
starea de diluție în care i-o prezenta 
«Curierul»".

Altele vor fi însă condițiile după 
1859, cînd totalitarismul de tip feudal 
va fi înlocuit cu democrația burgheză. 
„Țînțarul", prima gazetă „umoristică" — 
adoptînd termenul autoarei — de la 

noi, apare la numai o lună după ale
gerea lui Cuza ca domn al ambelor 
Principate și se află sub patronajul lui 
C.A. Rosetti, jucînd de la început rolul 
unui instrument de luptă politică.

Este de altminteri de observat că în 
genere publicațiile satirice vor aparține 
în special opoziției, după ce își vor fi 
dovedit calitățile. De pildă, cînd, în 
1876, conservatorii cedează puterea li
beralilor, ei își schimbă complet pă
rerea despre acest soi de gazete : „Cită 
vreme conservatorii dețin ferm puterea 
și se bucură de încrederea principelui 
domnitor, ei nu caută să releve într-o 
gazetă anume aspectele ce li se par ri
dicole în frondă liberală. îi opun argu
mente la modul grav, îi tratează ma
nifestațiile cu dispreț și campaniile cu 
invective, iar presei satirice îi conferă 
calificativul «nerușinată». Ruda săracă 
a jurnalismului crește în stima lor o- 
dată cu vara anului 1876, cînd pără
sesc fotoliile cele mari". Soarta umo
riștilor fiind să se afle mereu în con
flict cu autoritatea, cu cenzura, cu po
liția, „contra guvernului" pe scurt, ei 
trec dintr-o tabără în alta, lucrînd tot
deauna în același scop, indiferent de 
firmă — „Afilierea temporară la libe

rali sau la conservatori, cele două mari 
partide care își dispută puterea, le per
mite rostirea de adevăruri usturătoare 
pentru întreg sistemul politic", notează 
Constanța Trifu.

Meritul autoarei stă în ordonarea 
unui material haotic și în străduința de 
a-1 prezenta într-un fel cît mai dega
jat, fără a-și îngreuna lucrarea cu prea 
multe comentarii. Folosindu-se cu pri
cepere de citate copioase și de parafra
zări sugestive, Constanța Trifu ape
lează deseori la fapte ce țin de culi
sele vieții politice a epocii, de natură 
să explice mai bine împrejurările apa
riției și dispariției gazetelor satirice, 
orientările lor, schimbările de atitudine 
ale publiciștilor, alianțele și rupturile. 
Fiind o istorie a presei noastre satirice 
dintre 1859 și 1892, cartea este în ace
lași timp și o cronică, uneori ' directă, 
alteori implicită, a vieții politice româ
nești din acest interval de timp. Dacă 
valoarea literară a producțiilor din 
aceste publicații este cel mai adesea 
nulă, interesul lor documentar este în 
schimb de netăgăduit și în ' evocările 
sale autoarea trece aproape întotdeauna 
dincolo de limitele unui arid studiu de 
specialitate, deși există pe alocuri un 
exces de vioiciune. Presa umoristică de 
altădată este o carte instructivă și 
agreabilă.

Mircea lorgulescu
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UN sentiment benefic de împăcare cu 
tot și cu toate, colorat de nostalgia 
resemnată proprie stărilor de calm 
crepuscular, domină versurile lui N. Mu- 

cichescu (Osîrdii, Ed. Litera), autor, într-o 
carte de consolare, al unor poeme curate 
și simple, de o corectitudine prosodică și 
muzicală ce trădează un îndelungat exer
cițiu poetic. Evocări duioase, dintr-o via
tă trecută, notații melancolice și medita- 
țiuni timide de ecou romanțios, impresii 
revitalizate într-un efort de recuperare 
lirică a timpului pierdut, dureri și bucu
rii de dragoste transmise la hipotensiu- 
nea tîrziului, sentimente de amurg și în
noptare trăite sub lumină „clasică" — fac 
materia acestei poezii.

Timbrul poetului e unul verificat încă 
de la începutul secolului și abundent di
fuzat de poezia posteminesciană pe filiera 
tui Vlahuță ; versurile curg într-o alcă
tuire îngrijită, limpezi și tînguitoare în 
prozaismul lor ; excesele stilistice sînt re
fuzate, deși o anume calofilie nu lipsește, 
după cum nu lipsesc nici elementele unei 
tehnici a versificării însușită didactic. Se 
reține, pentru acest mod poetic care are 
numai trecut, o Melancolie romanțioasă 
și delicată, sugerînd o involuntară sin
teză a unui lirism și a unei poetici „fin 
du siecle", preliminară simbolismului, 
despre care cititorul tînăr are știre doar 
din cărțile de școală : „Am lăsat afară 
seara, aprinzîndu-și stelele / Și-am bătut 
ta poarta veche, deșteptînd tăcerile / 
Mi-au ieșit în cale umbre, zbor de amin
tiri / Vă apropii clipe moarte, sfinte-nchi-

Aproape 
de iarnă
puiri 7 Ating ușile cu teamă, mîna-mi-este 
grea / Nu se aude-n întuneric, decît șoap
ta mea. / Vorbesc singur cu trecutul, ca
re-mi bate-n suflet / Și mă-năbușe tăce
rea ca un tragic plînset. // Bate orologiu-n 
vreme. Cît o fi bătut 7 / Ani și zile, clipe 
moarte, cîte-or fi trecut 7 / întorc capul 
peste umăr, pasul vremii trece / Spre e- 
tema renunțare clipa mă petrece // Vreau 
să strig, de teama morții, glasul mi-e 
străin / întind miinile-nainte și ating 
pe-un scrin, / Rama rece-a unei poze, 
grea cînd o ridic / O topește vremea-n 
ceața marelui nimic. / Pe covoarele tă
cute, tot așa tăcut, / Trece-ncet pe lingă 
mine, cine-o fi trecut 7 / Foșnet de mă
tase pare, de-ncerc să-l opresc / Simt tă
cerile din ramă și mai mult cum cresc". 
Osîrdiile (neinspirat titlu, dar așa de po
trivit !) lui N. Mucichescu au farmecul 
discret al desuetudinii ; poetul și-a acor
dat sensibilitatea la memorie în compu
neri grațioase, care dovedesc, în totul, că 
și în poezie obișnuința poate fi o a doua 
natură...

DISCIPLINATE și de reținută emo
ție, versurile lui Victor Stan (Ochi 
de lagună, Ed. Litera) comunică, 
destul de viguros lingvistic, o stare in

definită, aș zice inefabilă, propagată în 
undă rece prin mijlocirea unui vocabular 
patronat de abstracțiuni cu o funcțiune 
simbolică abia sugerată („Se dezvelesc lu
mini și urcă-n piatră / Vast anotimpul 
bîntuindu-și norii / Sună sub glii furtu
nile de oase / Și-n clopote albastre urcă 
sorii. / / Tăcerile ard peste frunți cu arcul 

încins / Pămîntul își clatină legende cum
plite / Amintirile de lingă inimă dor / Iar 
timpul ne toarnă plumb în cuvinte. // Am 
rămas lîngă vatră întristat să ascult / în
toarcerea zilei din străfunduri de noap
te / Și-o pasăre albă dintr-un veșnic să
rut / S-a-nchis în somnul strămoșilor sub 
pleoape"). Dacă materia lirică pare rare
fiată și instabilă e pentru că între starea 
„inefabilă" și expresia care o poartă nu 
se produce întotdeauna coincidența. Alt
fel zis, poetul acesta cu un neîndoielnic 
simț al cuvîntului așează cu dezinvoltură 
și nepăsare, în limitele ordonate ale poe
melor, deopotrivă versuri inspirate și ver
suri prozaice, metafore dezvoltate lîngă 
banalități înșiruite ; dedat jocului de li
rism pur, neavîntat, rece și abstract, post- 
barbian, el nu știe încă să evite atitudi
nile retorice și abuzul verbal, mai ales în 
epitete comune. Disciplina exterioară, țl- 
nînd de versificație, nu răspunde încă 
unei discipline interioare, acelei ordini 
lăuntrice fără de care tipul de poezie 
practicat de Victor Stan decade la frazeo
logie vidă. Din fericire, poetul nu e un 
logoreic, se exprimă concentrat, ceea ce 
îngăduie speranța că, supraveghindu-se, 
va găsi la vreme ordinea care acum îi 
lipsește. Notabile rămin în Ochi de lagună 
apetența pentru o poezie fără stringențe 
afective și, totodată, simțul imaginii prin 
metafore deschise și simboluri difuze 
(„Prelung descinsul de văpăi răsuflet / 
Alb întretaie aripa-mprejur / Neistovit 
fremătător descîntec / Ferestre-n suflet 
bete de azur. // Și veșnicii sub stele mi
gratoare / în tremur ochiul de lagună 
nins / Uitate zodii mai străbat macabre / 
Peste tăceri de umbre necuprins. // Vino 
tîrziu cu neumbrite sănii / Și clinchete de 
zurgălăi prin dor / Să-și înfioare tihna 
gestul rănii / Lunecătoare ape de mo
hor. // De peregrine șoapte-ntunecate / 
Rotundul semn străfulger într-adins / Din 
lutul sîngerlnd pe jumătate / în trup ar- 
zînd armura mi-a prelins."). Prin reuși
tele înscrise în primul său volum, Victor 
Stan promite o evoluție frumoasă.

Laurențiu Ulici

Ca le n dar
• 1 decembrie 1911 — s-a născut 

Ieronim Șerbu (m. 1972).
• 2 decembrie 1633 — s-a născut 

cronicarul Miron Costin (m. 1691).
• 2 decembrie 1881 — s-a năs

cut Eug. Ștefănescu-Est.
• 2 decembrie — s-au împlinit 90 

de ani de la nașterea (1884) lui 
Jean Paulhan.

® 2 decembrie — a murit (1942) 
Artur Enășescu (n. 1889).
• 2 decembrie — s-au împlinit 75 

de ani de cînd a apărut (1899) 
„România jună".

• 2 decembrie 1935 — s-a născut 
Nicolae Labiș (m. 1956).

0 3 decembrie 1917 — s-a născut 
Letitia Fapu.

• 4 decembrie 1875 — s-a născut 
Rainer Maria Rilke (m. 1926).
• 4 decembrie 1883 — s-a născut 

N. Cartojan (m. 1944).
• 4 decembrie 1897 — s-a născut 

Octav Dessila.
• 4 decembrie 1913 — s-a născut 

Vlaicu Bârna.
• 4 decembrie 1966 — a murit 

N. N. Condeeseu (n. 1904).
• 5 decembrie — se împlinesc 

115 ani de la nașterea (1859) lui 
Nicolae Petrașcu (m. 1944).

• 5 decembrie 1870 — a murit 
Al. Dumas (n. 1802).

• 5 decembrie 1882 — s-a născut 
Natalia Negru (m. 1962).

• 5 decembrie 1905 — a apărut 
la Craiova primul număr al revis
tei „Ramuri".

• 5 decembrie 1907 — s-a născut 
Lotte Berg.

• 5 decembrie 1971 — a murit 
I. M. Rașcu (n. 1890).

• 6 decembrie — s-a născut 
(1897) Oscar Walter Cisek (m. 1966).

• 6 decembrie 1952 — a murit 
Dimitrie Popovici (n. 1902).

• 7 decembrie — împlinește 65 do 
ani (n. 1909) Alex Talex.

V______—_______ .



PAUL ZZ

1974: CENTENAR

Prin 1928—1930

Severitatea judecății de

dialectician (al 'felului

H

o jumătate 
obiectivita-

torii cei mai prețuiți,. iar nicidecum in cei 
proști, dintre care pe unul cel puțin, pe 
faimosul Georges Ohnet, a ținut sâ-l rea
biliteze, mărturisind că-l citea mereu.

Coperta volumului Pentru arta literară
(1434)

Coperta interioară a volumului Din
registrul ideilor gingașe (1926)

E LA reapariția Vieții româ
nești (1920) și pină la dispa- 
iția lui subită (1 mai 1934), 
im urmărit cu fidelitate scri

sul lui Paul Zarifopol. Era 
unul dintre acelea care nu 

puteau lăsa pe nimeni indiferent : încînta 
sau irita, irita și încînta de fiecare dată prin 
caracterul Iui personal, de o acuitate nemai- 
întîlnită a inteligenței, unită cu o sinceri
tate totală. La revista ieșană și-a făcut un 
debut strălucit, cu întinsul studiu Pentru 
explicarea lui La Rochefoucauld. Marele 
„moralist" francez îl cucerise deopotrivă 
prin adîncimea intuiției sale psihologice 
ș| prin întorsătura inegalabilă de stil și de 
gîndire. Ca și descoperitorul locului de 
frunte ce-l ocupă în fiecare om dragostea 
de sine însuși, „l'amour-propre", sau alt
minteri zis egoismul, pe care-I dezghioca 
in înseși actele „nobile" ori „virtuoase", 
Paul Zarifopol era un cunoscător dezamă
git al oamenilor timpului său. A fost cel 
mai lucid contemporan al celor două de
cenii dintre 1915, — cînd a debutat la 
Cronica lui Tudor Arghezi și Gala Galac- 
tion, — și 1934, cînd s-a stins fulgerător, 
după ce condusese mai puțin de o jumă
tate de an Revista Fundațiilor. Nu se lăsa 
sedus nici de supralicitația politicianismu
lui, nici de avîntul real ce-l luase litera
tura după încetarea întîiului război mon
dial. Venea din Lipsea, unde-și luase doc
toratul în filologie (1904), cu o teză despre 
un trubadur, al cărui nume nu ne spune 
nimic : Richard de Fournival. Nu-i recep
tează numele nici Dictionnaire des Littera- 
tures ăl lui Paul Van Tieghem, nici acela 
al lui Laffont-Bompiani. Figurează însă în 
Larousse Encyclopedique, ca autor, în vea
cul XIII, al unui Grand Bestiaire d'amour, 
un fel de Istorie ieroglifică cu „imagini 
împrumutate unei zoologii foarte fante
ziste", axată însă nu pe politică, ci pe 
dragoste. Formația filologică a celui mai 
paradoxal eseist român i-a dat deprinde
rea exactității minuțioase în examinarea 
textelor, fie pentru a le respinge ca inepte 
din punct de vedere estetic, fie pentru-a 
le gusta savoarea. Era așadar un om de 
știință a literaturii, deoarece știa să-i pă
trundă în atelier, dublat de un foarte sub
țire epicureu, de grege (din turma) nu a 
autorului grec, deși îi cunoștea limba, ci 
a modernului ce scrisese aforismele scep
tice din Le jardin d'Epicure : Anatole 
France. Ca și el, mai tînărul său cumnat, 
filosoful Ion Gherea, fiul criticului, avea 
să-și facă din Anatole France și, curios, 
din antipodul acestuia, Marcel Proust, au
torii favoriți. Dușman neîmpăcat al pozei 
și al artificiului învederat, în care depista 
„moftul", Paul Zarifopol îl căuta pretutin
deni și-l găsea unde nu te așteptai, în au-

SA NE oprim puțin asupra acestui 
caz. Romancier „en vogue" al bur
gheziei franceze de toate treptele 

(mică, mijlocie și mare), Georges Ohnet a 
fost descalificat, așa cum ne spune Zari
fopol, de Anatole France, care deținea foi
letonul critic la ziarul Le Temps (dar mai 
ales de criticul Jules Lemaître, care și-a 
început articolul cam așa : „Obișnuiesc 
să-mi întrețin cititorii cu comentarea ope
relor literare. Astăzi voi face o excepție și 
le voi vorbi despre romanele lui Georges 
Ohnet"). Nu mai știu care critic observa că 
după această execuție capitală, care l-a 
exclus din literatură pe fecundul și mult 
prețuitul romancier, Ohnet a continuat să 
fie citit, dar nimeni nu mai îndrăznea să 
se laude cu asemenea lectură, lată că 
Paul Zarifopol a făcut și sub acest raport 
o strălucită excepție, mărturisind că-l in
teresa tehnica de fabricație a lui Ohnet. 
Poate și că estetistul habotnic (de ce am

Wt XARIFOFOU

DIN REGISTRUL
IDEILOR GINGAȘE

few

ascunde că a fost unul dintre acești „rari 
nantes" ai vieții noastre literare) se odih
nea de lecturile grele, ca aceea a lui Jo- 
ris-Karl Huysmans, romancierul naturalist 
catolic, care-și făcuse o primă religie din 
stil și pe care Paul Zarifopol îl prețuia 
enorm. Pentru că Guy de Maupassant 
nu-și îngrijea scrisul, paradoxalul eseist 
român a descoperit în el un sentimental și 
ca atare l-a făcut sau a încercat să-l facă 
de rîs. Să fie sentimentalismul o crimă, 
se-nțelege, de ordin estetic ? Pentru recea 
inteligență a lui Paul Zarifopol răspunsul 
nu putea fi decît afirmativ, cu toate că 
noua lui victimă nu-și permisese decît, 
foarte arareori, abaterea de la linia „im
pasibilității" profesate de maestrul său, 
Flaubert.

Se știe că autorul Doamnei Bovary nu 
se abătuse de la regula obiectivității ab
solute decît o singură dată, cînd, în de
scrierea comițiilor agricole de la Yonville 
l'Abbaye, înfățișînd o femeie bătrînă, care 
slujise într-o singură casă mai bine de 
cincizeci de ani, încheiase : „Așa stătea 
înaintea acestei burtă-verzimi; 
de veac de robie". Cum însă
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tea integrală nu asigură totdeauna v< 
rea estetică, dogma ei a căzut. Mă ii 
de ce să fie interzis sentimentul în Iii 
tură, în literatura cea bună, se-nțeleg 
mă mai întreb, de ce o anumită retc 
de aleasă calitate, să fie altă piatrc 
scandal, ca în acea înverșunare cu 
Paul Zarifopol, cu ocazia centenarulu 
Renan, s-a repezit asupra foimoasei 
găciuni pe Acropole ? Desigur, gustul 
blic a evoluat simțitor de la apariția 
relor științifice și a celor literare ale 
Renan, dar filologul, cînd uită că ești 
modern, poate și trebuie, ca istoric a 
vilizației, să intre în spiritul dfeărei e 
și să-i justifice tonalitatea. Acest lucri 
i se putea cere însă lui Paul Zarifc 
spirit de o absolută intransigență^ 
care nu s-a sfiit să-și scandalizeze cont 
poranii, oferindu-le, însă, spectacolul 
mare talent de 
de gîndire).

REÎNTORS în țară după apre 
douăzeci de ani de absență, el 
mărturisit oarecum străin de a 

sfera culturală de la noi. Ca prietenie 
piat al lui Caragiale, în ultimii ani de 
ță ai surghiunitului de bună voie (V 
1912), el și-a adîn.'it negativismul, pe 
l-aș crede structural, și n-a privit cu < 
sebită bunăvoință producția literar 
timpului său, deși literatura de după 
boi a dat, cum se spune, cel de al 
lea clasicism al nostru. S-a făcut un 
enorm că Paul Zarifopol s-a declarat 
re admirator al romanului Roșu, galbe 
albastru de Ion Minulescu. Cartea i-a 
cut prin sinceritatea cu care era jnfăți 
viața din dosul frontului, a celor „ami 
câți" (de la partea sedentară !). De < 
aceasta însă, Paul Zarifopol s-a nir 
alături de majoritatea cititorilor Ideii 
ropene, la al cărei plebiscit literar, 
zisul roman a ieșit de departe primul, 
sînd mult în urmă pe Ion al lui Liviu 
breanu. Sînt asemenea capricii cînd op 
unui singular, cum a fost Zarifopol, se 
menește a fi în unison cu mulțimea, r 
drept, „subțire", a cititorilor revistei pi 
sorului C. Rădulescu-Motru (inițiativa < 
cursului a fost a prietenului nostru ( 
stontin Beldie, talentatul memorialist, | 
astăzi inedit I). E. Lovinescu, care riu-i 
ic lui Paul Zarifopol această preferință
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R.IFOPOL

Paul Zarifopol eu Cella Delavrancea și Luky Caragiale 
la Leipzig (prin 1912—1913)

inea seama că Paul Zarifopol s-a străduit 
nsă a se ține în curent cu literatura cea 
rouă, că prețuia scrisul lui T. Arghezi, I. 
/inea, I. Barbu. G. Călinescu, al Henriet- 
ei Yvonne Stahl, al lui Paul Scorțescu 
jautorul lui Popi) și că, în fond, severita
tea lui era cuta de spirit a unui urmaș al 
ui Titu Maiorescu, așadar a unui conge
ner. însuși Zarifopol a mărturisit-o :

„îmi închipui că acei care am învățat, 
sarecum, cetitul în Convorbiri literare, am 
zrăstrat atenția foarte ascuțită pentru ace- 
e strîmbături, și adesea ne dăm seama 
:ă lorgu de la Sadagura este încă în pli
nă viața”.

Aceste rînduri au fost scrise la începu
tul anului său ultim de viață. Ele au ca- 
aeterul unei mărturisiri în extremis. Da, 
nici lorgu de la Sadagura, nici Coana 
Chirița nu muriseră de tot. Snobismul se 
perpetua mereu, pe linia galomaniei. Pu- 
;in apoi, în articolul Literatura onestă, pre
ciza în același sens :

„Junimea a făcut front energic contra 
oricărei grimase a culturii-".

Cu cinci ani înainte ne dăduse nouă, 
ci'Â»r de la Kalende, ca răspuns la anche- 

Desen de Paul Zarrfopee

noastră, un substanțial eseu cu titlul 
semnificativ : Schime de suprafață. Ne-a 
onorat să-l arborăm în fruntea sumarului. 
A doua zi după ce mi-a înmînqț foile au
tografe, fa el acasă, mi-a trimis o carte 
•de vizită „cu cele mai bune salutări, și 
mare rugăminte pentru apărarea textului 
său de prea grave catastrofe tipografice". 
Am păstrat cu grijă aceste prețioase rîn
duri, care trădau groaza lui, de aceeași 
intensitate ca și a lui Caragiale, Io pers
pectiva inevitabilă a gre'șelilor de tipar. 
Articolul a apărut în ultimul număr al efe
meridei noastre, al cincilea, cu numai 
două, și acelea reparabile, „zminteli de 
stampă", cum erau numite mai acum o sută 
și treizeci de ani. Pasămite, Paul Zarifo
pol se ținuse în curent, ca un filolog ce era, 
cu începuturile literaturii noastre, admira 
scrisul lui Dosoftei, al lui Miron Costin și 
al lui fon Neculce, nu și pe acela al lui 
Enăchiță Văcărescu și al lui Vasile Cîrlo- 
va, împotriva faimei căruia reacționa ener
gic.

Vigoarea lui spirituală era în duel ne
curmat cu-o fiziologie deficitară. Cores
pondența sa cu G. Ibrăileanu, care l-ar 
fi vrut succesor la catedră, cu toate di
vergențele dintre cele două minți superi
oare, ne-a divulgat similitudinea du struc
tură nervoasă a amîndurora, mari neuras
tenici și unul și altul. Paul Zarifopol su
ferea de 
maladive, 
mai ales 
rămăsese 
a răspunde unei argumentări logice spon
tane, dar în realitate era îndelung elabo
rată, sau, ierte-mi-se arhaismul, canonită. 
Adversarul canoanelor clasiciste le avea 
pe ale lui, ale unui dialectician de forță, 
care trecea prin toată gama chinurilor, 
pînă ce-și rotunjea argumentația.

Omul n-a Vrut să transpară în opera 
lui. Respingea cu dispreț aforismul lui 
Pascal:

„Cercetind o carte, am aflat un om” ca 
pe o „platitudine ilustră".

Paul Zarifopol a fost cel mai de sea
mă reprezentant al criticismului nostru 
postbelic, ridicat la expresia pură a inte
ligenței și la intransigența cea mai severă. 
Judecata lui, adeseori nedreaptă, ne oferă 
insă un inegalabil ospăț spiritual.

ZARIFOPOL nu a fost un cri
tic în accepția încetățenită, 
de comentator al literaturii 
curente, căci prea de puține 
ori s-a referit la scrierile „la 
zi" și cu rezultate nu tocmai 

fericite. A practicat mai cu seamă critica 
ideilor literare și numai incidental a să- 
virșit o acțiune „în act". El reprezintă mai 
bine ceea ce Remy de Gourmont numește 
la critique ă la culture des idees — și în 
această privință ne apare ca un 
sor.

Se spune despre Zarifopol că e un cri
tic „individualist", în sensul că el 
reușește să se situeze pe poziții strict per
sonale, neconfundabile. Norma lui unică 
de estimare a artei este gustul, „gustul 
intim", cum singur zice. Neobosit a pledat 
pentru libertatea gustului, pentru o cri
tică „diversă" și „individualistă", înțele- 
gînd prin aceasta o critică deschisă, su
plă, antidogmatică, un demers al unei 
personalități distincte. Dar „antimetoda" 
sa nu trebuie înțeleasă ca improvizație di
letantă, ca impresionism de toate zilele, 
ori ca „libertate vioaie". In cazul său, 
deși „intim", gustul nu se întemeiază nu
mai pe intuiție, ci și pe raționalitate, sub 
forma „lucidității intuitive" și a unei com
prehensiuni esențiale, care refuză imedia
tul, vagul și oproximația, dar și finalita
tea infailibilă, lată de ce „subiectivitatea" 
gustului său nu e nici într-un caz solip
sistă, capricioasă pînă la evaporare, ira
țională, pur spontană, arbitrară. Gusturile 
sunt variabile și tocmai de aceea sunt in- 
confundabile. Judecata critică, ne învață 
G. Călinescu, e subiectivă, particulară, 
pseudouniversală. La rîndul său, Zarifopol 
amintește mereu de „diversitatea de fapt 
a judecăților estetice".

Hotărît lucru, operele literare nu pot fi 
explicate definitiv nici la apariția lor și 
nici mai tîrziu. Totdeauna vor fi găsite noi 
sensuri în acest univers-unicat, infinit și, ' 
deci, cu sugestii inepuizabile. Prin gust 
propriu însuși Zarifopol desemnează tre
buința presantă de a te exprima în opo
ziție cu altcineva. Pe bună dreptate, el 
■tu îngăduie poza „pahteistic aprobativă". 

gestul invariabil al blagoslovirii, orătind 
că e un penibil semn de slăbiciune să 
cînți în struna autorilor literari „nesiguri 
(...) de succesele lor". E drept, pe aceștia 
„îi supără criticul care nu-i aprobă" și 
repede îl etichetează ca „negativ". De 
aici și pînă la a declara iarăși inutilitatea 
criticii nu-i prea lungă cale. Rostul criti
cii însă ar fi de neînțeles dacă s-or mul
țumi într-o armonie paradisiacă, într-un 
fel de dolce farniente. „In materie de artă 
— clarifică Zarifopol - nu vorbești ca să 
schimbi gustul altuia, ci pentru a te înțe
lege cu cei care, din natură și prin cul
tură, au un gust înrudit cu al tău. Cu a- 
ceastă ocazie negi, inevitabil, gustul con
trar. Această negare poate fi moale sau 
robustă, după cum e firea omului ; oricum, 
ea este implicată în judecata estetică" 
(Obligații literare, în Pentru arta literară, 
vol. II, Editura Minerva, 1971, p. 274). Cu 
toată restricția aceasta, aprobăm ideea de 
critică opozitivă. Nu întîmplător înaintează 
tot mai mult credința că critica literară 
nu-i decît o formă a disputei fără sfîrșit. 
Critici adevărați și „destructivi" nu-i cu 
putință să existe : „Orice gîndire, fie cit 
de negativă (s.a.) în efectele ei asupra 
alteia de care se lovește, este pozitivă a- 
tunci cînd e născută dintr-o inteligență 
robustă, cînd e copilul unui tată zdravăn*  
(Constructori ți negatori, id., p. 292).

S-a mai spus (de la E. Lovinescu în
coace) că criticul nu influențează pe ar
tist și că timpul este acela care- decide 
asupra valorilor. Atunci care ar mai fi 
rostul criticii ? S-ar zice că e o întreprin
dere gratuită. Dar critica nu e nicidecum 
o treabă de prisos. Se pare că scriitorii 
o disprețuiesc cel mai mult. Dar care scri
itori ? Ne spune Zarifopol : „Inutilitatea 
criticii este un loc comun veșnic împros
pătat. La dînsul aleargă neisprăviții și 
slăbănogii pe care o soartă perversă i-a 
umflat cu caraghioase și zmîntite vanități" 
(Ibidem). E adevărat că verdictul timpu-



Bătălia pentru a cuceri lumina

Pe „Valea Frumoasei"
CUM vă simțiți fiind de două ori 

erou ? Erou al unei cărți și Erou 
al Muncii Socialiste ? întrebarea 

a fost pusă la Tarnița, în clubul de sub 
barajul de pe Someș, inginerului Gheor- 
ghe Sălăjanu, constructorul barajului de 
la Porțile de Fier, care-și petrecuse acea 
duminică la o reuniune a oamenilor de 
știință, de artă șl a scriitorilor clujeni. 
EI a răspuns : Deocamdată mă preocu
pă altceva. încă mai lucrez și nu mă 
simt deloc la vîrsta la care m-ar putea 
interesa altceva decît ceea ce am de 
făcut. Refuzînd orice postură de erou, 
inginerul Sălăjanu a manifestat acolo, 
la Tarnița, mai mult interes pentru co
legii de care s-a despărțit la Argeș sau 
la Gura Văii, oameni cu care a pornit 
de la Bicaz, ca maistrul Tudor Moraru, 
Erou și el al Muncii Socialiste, sau in
ginerul Găboveanu și mulți alții din 
marea familie a constructorilor de 
hidrocentrale. In schimbul invitației 
ce i-am făcut-o pentru Someș, 
eroul cărții mele despre Porțile 
de Fier m-a invitat la el acasă 
pe Valea Sebeșului, unde con
struiește două noi hidrocentrale. Așa 
am ajuns din nou în familie, printre 
oamenii făcători de lumină, care mi-au 
oferit cu generozitate acea nouă ima
gine a solidarității, frăției, spiritului de 
echipă angajat într-o operă de creație 
majoră Așa am ajuns sub poalele în
zăpezite ale Surianului, la Oașa, în ca
bana lui Sadoveanu, poposind sub bra
dul strîmb. unde apele limpezi ale Sa
tanelor cu păstrăvii argintii se împreu
nă cu Sebeșul, tac rămas în literatura 
română după Sadoveanu — „Valea Fru
moasei". în această împărăție a mun
ților noștri, unde domnește de milenii 
armonia, frumosul și omenia, au des
călecat nepoții Victoriei Lipan ridicîn- 
du-i casele de la Dobra și pînă sus 
la muntele Fetiței, de la Oașa, bătînd 
chiar și mai sus peste 1 400 de metri 
spre miraculoasa catedrală a bradului, 
căreia i se spune Poarta raiului. Aici 
am cunoscut acești oameni frumoși, 
drepți și curajoși care, vatorificînd au
rul alb al munților noștri, readuc din 
nou această regiune adormită în con
știința și literatura noastră și a lumii, 

împărăția tar se întinde pe o dis
tanță de 67 de kilometri de-a lungul 
apelor năvalnice, pe care Sebeșul cel 
iute le adună, cu iscusința albinelor, din 
codrii și stînci. în albia sa bogată. Aici 
vor stăpîni cei doi gemeni cărora con
structorii le sapă, în munte, cele două 
palate subterane, ale uzinei de la Sugag 
și ale celei de la Prigoana, de unde, 
peste cîțiva ani, în 1978 și 1979 va ieși 
lumină, fiecare dintre acestea urmînd 
să dea o producție de energie electrică 
de peste 200 milioane de kilowați ore 
pe an. Și fiindcă lumina se va naște din 
apă. Sebeșul va fi cununat cu doi voi
nici culcați în matca apei care vor cu
prinde între brațele tar puternice ca 
piatra și ca fierul două lacuri frumoa
se ca în povești. Bătălia pentru a cu
ceri lumina a început încă cu un an 
înainte. Constructorii de acum înain
tează în subteran, pe apă, printre 
munți, cucerind pe zi ce trece noi și noi 
poziții. Ele poartă de pe acum nume în
scrise pe o nouă hartă a Văii Frumoa
sei, numindu-se galerie de acces, ga
lerie de fugă, priză, aducțiune, deviere 
sau numele celor doi voinici cărora li 
se pregătește patul: barajul de la Tău 
și barajul de la Prigoane. Precum nume 
noi de colonii au apărut acolo, unde au 
năvălit oștile luminii, Dobra și Tău, 
Prigoana și Fetița. Iată-ne, așadar, pe 
malul Sebeșului ce coboară printre 
munți gălăgios, sprinten, voios, hrănit 
de belșugul în ape al surorilor sale 
montane. în fața noastră e un munte 
de izvoare deschis cu iscusință și cu
raj de cei angajați în această bătălie 
animată de elanurile anului jubiliar și 
ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Și iată și prima cunoștință — un 
veteran al șantierelor pe care îl rog 
să-mi spună de cînd lucrează în aceas
tă meserie, cînd a început munca la 
șantierele hidroenergetice.

— în această meserie — îmi spune 
constructorul Antonoaie — lucrez din 

anul 1946 ; am lucrat Ia Bumbești-Li- 
vezeni, de la Bumbești-Livezeni am lu
crat la hidrocentrala Moroolt, din 1950 
intru la Bicaz. La Bicaz am lucrat pînă 
în 1961, tot ca miner ; în 1961 am plecat 
la Curtea de Argeș, iar din 1966 am 
lucrat la Porțile de Fier. Pînă în 1970. 
Din 1970 pînă în 1974 luna ianuarie am 
lucrat la hidrocentrala de pe Someș, 
iar de la 1 ianuarie 1974 lucrez la hi
drocentrala de pe Sebeș-Alba.

— Ce lucrare aveți aici ?, l-am în
trebat.

— O galerie de 4 km de aducțiune 
principală, Tăul-Sugag care va conduce 
apele pentru hidrocentrala de la Sugag.

— Pentru această îndelungată mun
că, ați fost răsplătit după cum vi s-a 
cuvenit ?

— Da, am fost răsplătit, mi-a răs
puns constructorul. Pentru lucrările 
care le-am executat la hidrocentrala de 
Ia Bicaz am fost decorat cu Ordinul 
Muncii clasa a Il-a, pentru lucrările pe 
care le-am executat la Curtea de Ar
geș am fost decorat cu Ordinul Muncii 
clasa a IlI-a, pentru lucrările care le-am 
executat la Porțile de Fier, am fost 
decorat cu Steaua Republicii clasa a 
III-a și cu Steagul Iugoslav „Cununa 
de aur".

— Dacă vreți să-mi spuneți, l-am mai 
întrebat eu, dacă vă veți pensiona, 
unde o să vă retrageți și ce planuri 
aveți ?

— Dacă îmi permite sănătatea voi 
sta pînă în luna februarie 1975, și dacă 
voi fi sănătos voi lucra și mai departe, 
încă mai sînt capabil de muncă. Dar 
pentru retragere mi-am creat un că
min în comuna Cosmești, județul Iași, 
am făcut o casă așa după pofta și ini
ma mea. Am cîștigat un salariu destul 
de bun, de la circa 4 000 pînă s-a ajuns 
la 7 000—8 000 de lei.

— Familie aveți ?, l-am întrebat.
— Da, am. Copilul este elev în clasa 

a Il-a la Liceul pedagogic din Iași.
— Spuneți-mi, vă rog, vă place a- 

ceastă meserie grea de miner ? Și ce 
credeți, în acești ani ați crescut tineri 
buni ?

— Meseria de miner este o meserie 
foarte grea. Mi-a plăcut, dar a fost și 
foarte bănoasă. în al doilea rînd am 
avut obligația așa, ca cetățean, să dau 
din experiența mea și altor tineri ca, 
la rîndul tar, să devină aceiași oameni 
căliți pe șantierele noastre, oameni de
votați patriei.

— Ce credeți că este fericirea ?
— Un sentiment de împlinire pe 

care-1 ai atunci cînd ai făcut un lucru 
bun.

TAU apoi de vorbă cu inginerul 
Mihai Ștefan. îl întreb :

— Noi ne cunoaștem de la Por
țile de Fier ?

— Da, ultima dată cînd ați fost pe 
la Porți, ne-am întîlnit și acolo.

Mihail Sadoveanu alături de Rudi și Franz Cernota in fața casei de vinătoare de la Gotu
(valea Sebeșului)

— Sînteți, de fapt, din Orșova, nu ?
— Da, chiar din vechea Orșova.
— Proveniți, poate, chiar dintr-o fa

milie de navigatori ?
— Da, tata a fost navigator pe Du

năre.
— Și dv. v-ați făcut inginer con

structor ?
— Da, hidrotehnician cum s-ar spune.
— Cînd ați părăsit Porțile și cînd ați 

venit încoace ?
— Pe data de 1 noiembrie 1973 am 

ajuns pe șantierul de pe Sebeș.
— Cu ce vă ocupați aici ?
— Aici coordonez lucrările lotului de 

instalații.
— Și după Dunăre, cum vă simțiți 

pe Sebeș ?
— De la Dunăre la munte e o schim

bare de mediu, dar meseria de hidro- 
energetician e aceeași.

— Cum vă place această lucrare de 
aici ?

— La început, ca orice început, sînt 
cîteva dificultăți care trebuiesc înlătu
rate, dar lucrarea ca amploare este o 
lucrare mare și de durată.

— Cîteodată nu-1 invidiați pe tatăl 
dvs., adică nu vă vine să credeți că ar 
fi mai interesantă viața de navigator ? 
Care vi se pare mai interesantă ?

— Undeva este o asemănare.
— Cum așa ?
— Tot cu apa avem de lucru. Și 

acolo trebuie stăpînită apa și aici tre
buie stăpînită apa.

— Cu colectivul cum v-ați familia
rizat ?

— Este un colectiv bun, aș zice, care 
are toate șansele să-și achite conștiin
cios sarcinile și sînt convins că va da 
rezultate bune.

— Ce planuri aveți pentru anii care 
vin ?

— Planuri ar fi foarte multe.

UN mic șantier în cel mare : șan
tierul conștiințelor. El este con
dus de secretarul comitetului de 

partid de la grupul de șantiere hidroe
nergetice : Gheorghe Ilișiu.

L-am întrebat, ca unul dintre comu
niștii cu muncă de răspundere în ca
drul județului și șantierului, ce părere 
are despre dragostea pentru o idee ?

— Fiecare om are o idee pe care 
și-o urmează. Idealul este în fond com
pus dintr-o multitudine de idei pe care 
omul trebuie să și le realizeze. Iar 
dacă omul nu este îndrăgostit de acea 
idee, sau dacă nu acționează în sensul 
realizării ideii lui, în fond nu-și rea
lizează idealul pe care și l-a propus.

— Dacă vreți să-mi spuneți cîte ceva 
despre acțiunile comuniștilor de pe șan
tierul pe care ne aflăm.

— în activitatea mea mi-am dat sea
ma că în cadrul colectivului de con
structori se ridică unele probleme foar
te interesante. Noi lucrăm pe un șan
tier care abia a început, un șantier 
care e format dintr-o serie de, le-aș 

numi, microcolective, venite de pe alte 
șantiere, și sarcina noastră este să ac
ționăm în sensul de a crea un colectiv 
omogen. în primul rînd am căutat ca 
la venirea noilor angajați să ne inte
resăm și să cunoaștem foarte precis 
care a fost vechiul mediu în care a lu
crat fiecare, să vedem care ar fi idea
lurile sale — că vorbeam de ideal mai 
înainte — să vedem care anume mun
că l-ar putea satisface. în ce colectiv 
ar vrea să muncească, probabil că ar 
vrea să muncească într-un colectiv în 
care a mai lucrat, în cel care a venit 
de la Porțile de Fier, de la Lotru sau 
de la Argeș și, în funcție de aceste so
licitări ale omului, în funcție de aceste 
doleanțe ale lui căutăm să-i asigurăm 
un mediu prielnic pentru a-și desfășu
ra o activitate bună.

CU soții Mazilu — amîndoi ingi
neri — discutăm acasă la ei, la 
o cafea. Tema : viața de familie 

pe șantier.
— După părerea mea nu există o 

diferență între viața familiei pe un 
șantier și într-un oraș. Te leagă ace- ■ 
leași sentimente, aceleași preocupări și 
aceleași idealuri. Poate că noi, fiind pe 
șantier, ne ocupăm mai mult de pro
ducția de șantier și mai puțin de dis
tracția noastră, dar distracția nu în
seamnă numai să mergi la un restau
rant, să mergi la un spectacol și mul
țumirea sufletească, zic eu, compensea
ză alte lipsuri, alte posibilități de a 
te distra în sensul în care se înțelege 
distracția.

Aceasta a fost părerea soției. S-o 
auzim și pe-a soțului :

— Aș face o completare. Am foarte 
mulți colegi care lucrează prin orașe 
și mulți dintrei ei în București, poate 
mai mult de jumătate, și am impresia 
că în 13 ani de cînd am terminat fa
cultatea am văzut mai multe spectaco
le în București decît au văzut ei. Nu 
mă refer la filme, unde accesul este 
mult mai comod, ci la teatru și Operă, 
la marile turnee. După aceea, pe șantier, 
familia poate că se leagă și mai mult 
și datorită relațiilor mai apropiate cu 
ceilalți colegi și cu celelalte familii, 
fiind oarecum într-un mediu mai izo
lat. Ne distrăm împreună, fie mergînd 
într-o excursie, fie făcînd sport etc.

AM discutat apoi cu Ghibescu Ni
colae, strungar la șantierul nr. 3.
— De unde sînteți ?, l-am între

bat.
— Sînt localnic de aicea, din Sugag, 

sînt născut în Sugag și acum lucrez 
în Sugag. Am făcut școala profesional 
lă la Sibiu, am învățat meseria de 
strungar pe care o îndrăgesc și din 
care aș vrea să fac chiar o artă. ——.

— Cîți ani aveți ?
— Am împlinit 22 de ani, am făcut 

serviciul militar și acum vreau să-mi 
fac și eu un viitor.

— Stați la părinți ?
— Da. Locuiesc cu părinții, deoarece 

încă nu m-am căsătorit.
— Ocupația părinților ?
— Tata este muncitor la I.M.T.F., iar 

mama casnică, deoarece sîntem 11 frați, 
jar eu sînt al doilea din cei 11.

— Cel mai mare...
— Cel mai mare are 24 de ani, căsă

torit, lucrează tot în cadrul șantierului 
nostru ca muncitor topo.

— Și cum vedeți viitorul fraților 
dv. ?

— Am un frate mai mic cu un an ca 
mine, care acum în august termină 
școala de subofițeri activi, mai am o 
soră mai mică cu doi ani ca mine, care 
s-a căsătorit în Cugir, iar următoarea 
a terminat în primăvara aceasta școa
la de cooperație de la Alba Iulia și 
foarte probabil că va lucra în cadrul 
șantierului nostru, adică la magazinul 
alimentar, deoarece este nevoie și are 
și contract cu Sebeș-Alba.

— Tovarășe Ghibescu, spuneți-mi ce 
senzație aveți muncind pe un șantier 
într-un loc, într-un sat, unde ați copi
lărit ?

— Da, odată cu venirea șantierului, 
aicea pe locurile unde am copilărit eu, 
pot să spun că a pătruns și civilizația,
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chiar și în creierul munților, adirjă pe 
lingă șantierul care s-a instalat aici 
beneficiem și noi foarte mult. Sîntem 
ajutați, populația este ajutată, avem 
curent electric, șosea asfaltată, sîntem 
mai bine aprovizionați, și sînt mîndru 
că lucrez și contribui și eu la realiza
rea unui mare obiectiv.

Marcel, 
““^1 sînt adjunctul șefului de lot de 

la construcții din cadrul șantie
rului 3 Sugag și răspund în cadrul a- 
cestui șantier de lucrările de organi

ft ÎNT inginerul Duma 
S*  -- - ■ ■ ■

zare.
— De unde veniți ?
— E ceva mai complicat răspunsul 

în sensul că am terminat facultatea în 
București, în primăvara anului ’69, am 
fost repartizat în București unde am 

.lucrat pînă în toamna anului ’70 și 
apoi, mă rog, poate a fost la mijloc și 
faptul că sînt de pe Valea Lotrului, 
am renunțat la postul din București, 
post de execuție, și am venit pe Valea 
Lotrului, la hidrocentrala de pe Lotru. 
Am lucrat la șantierul Baraj; la Vidra, 
pînă în luna mai ’74, cînd am fost 
transferat pe Sebeș.

De foarte multe ori sîntem întrebați, 
personal chiar sînt întrebat : domnule', 
cum acceptați să lucrați în condițiile 
astea ? Cum acceptați să stați fără 
baruri, fără dansuri, fără treburi de 
genul acesta ? Am răspuns întotdeau
na : îmi iubesc meseria. Și sînt mîn
dru că fac parte din armata de con
structori a I.C.H.-ului, în armata care 
lasă în urma ei niște hidrocentrale, 
construcții care durează ani și ani de 
zile. Și știu un lucru : la lucrarea asta 
mare, care se cheamă amenajarea hi
droenergetică a rîului Sebeș, porțiunea 
asta e făcută de mine. Și poate, peste 
ani și ani, voi veni din nou pe Sugag. 
Cunoscînd direcția de dezvoltare a co
munei Sugag, sînt convins că această 
comună va deveni un oraș în toată 
accepțiunea cuvîntului. Se vor face 
blocuri (la care lucrăm acum), se va 
construi un complex comercial ultra
modern, se va face liceu, se va con
strui o casă de cultură mare, încăpă
toare. La viitorul hotel, un hotel care 
va avea 200 de locuri, restaurant, bar 
de zi, bar de noapte, locuri de parcare 
și așa mai departe, pot să spun că am 
lucrat și eu.

— La ce înălțime se va face acest 
hotel ?

— Compar totdeauna cotele de aici 
cu cotele de la Lotru. în orice caz, ho
telul va fi peste cota de la colonia de
finitivă, viitoarea stațiune olimpică de 

jocuri de iarnă, care va fi la 1 200 și 
ceva de metri.

IATĂ și discuția cu profesoara 
Mireuță Luția, director adjunct 
la școala din Sugag :

— De unde veniți ?
— De la Lotru. Sînt aici de un an 

de zile.
— Cum ați ajuns pe șantierele 

I.C.H. ?
— Urmîndu-mi soțul care este mais

tru principal constructor.

HAUPTKORN Helmut are 30 de 
ani, dar e pentru prima oară pe 
un mare șantier :

— Sînt din Sibiu și am auzit de 
mult de șantierul acesta care se făcea 
aici și m-am gîndit că ar fi bine să 
viu și eu aici, fiindcă și nevasta mea 
e de-aici, din Sebeș, și voiam să fim 
mai aproape de părinții dinsei, să fim 
mai aproape de casa ei.

— De cînd lucrați aici ?
— Am meseria de mecanic auto și 

sînt șef de brigadă la coloana Dobra.
— Și cum vă împăcați cu acest șan

tier și cu acest loc de muncă ?
— Să spun așa, la început au fost 

unele greutăți : nu aveam garaj auto, 
lucram afară, dar acum treburile s-au 
îmbunătățit, și piese sînt mai multe, 
oamenii muncesc mai bine, merge spre 
bine. E mai ușor acum față de cum era 
în ianuarie cînd am venit. E mult mai 
ușor.

— Unde ați lucrat mai înainte ?
— Am lucrat la Sibiu la întreprin

derea de Transporturi interioare.
— Sînteți pentru prima oară pe un 

șantier ?
— Da, pentru prima oară.

S ÎMBATĂ după masă ; ne-am
luat rămas bun de la construc
torii de pe Valea Frumoasei. Ie- 

șiți la iarbă verde, pe o poiană ușor 
înclinată, transformată în teren de fot
bal, am asistat alături de cei de pe 
șantier la meciul amical disputat cu 
echipa celor veniți de pe șantierul de 
la Lotru. L-am reîntîlnit aici pe ingi
nerul Sălăjanu, i-am reîntîlnit pe co
laboratorii săi, muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari sudați într-o e- 
chipă tînără și unită, hotărîtă să în
vingă. O imagine în miniatură, desi
gur, a marii familii care strînge rîu- 
rile pe Valea Sebeșului pentru a re
purta victoria finală în marea competi
ție cu apele.

Miko Ervin

(Vrmare din pagina 13)

lui e cel mai exact, dar ceea ce timpul 
va face cu încetineală, criticul anticipează, 
cu mai puțină siguranță dar cu mai mare 
eficiență pentru contemporani, cărora li 
se adresează, în primul rind, opera. Critica 
grăbește acordul dintre literatură și pu
blic, luminează mai repede valorile, în
tunecă mai din timp nonvalorile. „In cri
tica literară, notează Zarifopol, modifica
rea cea mai de așteptat stă în înțelege
rea cuminte a unor silințe noi", cu alte 
cuvinte, receptivitatea la ceea ce e nou 
condiționează însăși modernitatea criticii. 
Nu rețeta critică naște opera ; dar între 
critică și operă nu domnește pasivitatea. 
Funcțiunea principală a criticii constă în 
discernerea noutății autentice de „zmin- 
teala scandaloasă". Criticul adevărat, cu 
personalitate bine conturată, are, „din 
vocație", o atitudine activă față de lite
ratură, fără să pretindă că dă soluții de
finitive, știe să opereze pe opera vie, cum 
afirmă G. Călinescu, vizînd o „stimulare 
a inimii ca să bată mai zgomotos".

DISPUTA dintre impresioniști și dogma
tici l-a găsit pe Zarifopol pe o baricadă o- 
pusă și unora și altora. Nu e, trebuie să 
recunoaștem, doar plăcerea lui obișnuită 
de o se situa „pe țărmul dimpotrivă". „E- 
xistă — conchide el — reacții instinctive, e- 
xistă înțelegere și descifrare de obiecte" 
(Gusturi și judecăți, id., p. 199). lată-l, așa
dar, în compania lui Kant, împăcînd labili
tatea gustului „cu nevoile raționalității dog
matice", fără să invoce, ca filosoful ger
man, puterea misterioasă a geniului. E 
ușor de priceput acum de ce Zarifopol e 
un impresionist... antiimpresionist. E impre
sionist în măsura în .care crede în relati
vitatea și particularitatea gustului, în va
loarea literară a criticii și în funcțiunea 
impresiei individuale : nu-i impresionist, 
deoarece crede în puterea adevărului o- 
biectiv, în controlul lucidității critice, in cer
cetarea ad rem a operei, pentru că respin
ge divagația, simplul joc asociativ, inade
rența la obiect, stilul confecționat din fru
museți exterioare. „Gusturile sunt reacțiuni 
instinctive", declară el, dar face repede 
precizarea că, de exemplu, Flaubert, scriind 
viața Einmey Bovary și a burghezilor dez
gustători, a avut o atitudine conștientă cind 
și-a manifestat disprețul față de modele. 
Apoi continuă : „Dacă un romancier 
a știut să se disciplineze astfel, cu atît mai 
tare se cuvine criticului să nu piarză 
din ochi deosebirea delicată intre reac
țiile sale instinctive și natura, intreg vă
zută, a obiectelor cu toate efectele ei" 
(Idem).

Zarifopol bagă de seamă că după pe
rioada de „diletantism obez", mascat de 
terminologie „științifică", confuzia s-a pre
lungit prin critica impresionistă — „un di
vertisment al cîtorva iiterați cu stil frumos, 
care, din gust de a face scriitură poetică, 
de a se manifesta în grațioase grații fe
minine, vorbeau dinadins cu totul în afară 
de subiect sau operau transpuneri de im
presii, echivalind, credeau ei, în vorbe 
meșteșugoase, impresii poetice, muzicale, 
picturale sau chiar mimice și coregrafice", 
îndelungată vreme criticii au fost istoricl- 
umanitari, sentimentali, moraliști, au inter
pretat arta asociativ, pe bază de operații 
strict intelectuale și cu concluzii practice. 
Pe aceștia ii divulgă Zarifopol ca neprice- 
puți in artă, incapabili de a o simți direct 
și din ea însăși : „Nepriceputul pornește 
de la materialul conceptual al obiectu
lui estetic pentru a se lăsa în voia amin
tirilor sentimentale despre lucruri din via
ță" (Arta și cei de pe dinafară, id., p. 
278). Criticul mai nou, impresionist, stă 
tot departe de artă, dar în alt chip, prin 
debitarea „in ton poetic" a unor impresii 
exterioare operei : „Flori și tot felul de 
plante, de minerale, de animale pito
rești sau poetice, mirosuri, tonuri muzica
le, în doze uneori masive, se toarnă în 
capul cititorului de cronici artistice, sub 
pretext de a-l lumina, prin poetică suges
tie, asupra frumuseților unei opere. Ceti
torul brutalizat de aceste proze poetice 
se clatină între admirație și revoltă" (Des
pre vocabularul criticii, id., p. 360). Critica 
foiletoniștilor „în stil poetic" trece cu non
șalanță de la metaforele stridente la si
luirile retorice, de la „expectorațiile lirice" 
ia stilul redondant.

Zarifopol combate și abuzul de termeni 
„științifici", care ascunde, pe lingă inca
pacitatea de a gîndi viguros, „pofta jos
nică de a trage pe sfoară pe naivi". El 
nu pierde prilejul de a ironiza excesele 

criticii coborîtoare din Sainte-Beuve și 
Taine, care vehiculează expresii ca „fizio
logia poetului", „biologia romanului", „a- 
natomia stilului" etc. Un cuvînt ca „sin
teză" îl irită grozav, atît datorită seman
ticii sale, cît și din pricina folosirii lui ex
cesive. E fără noimă, atrage atenția Zari- 
fopoi, să complici critica literară cu vor
be de prisos, pentru a demonstra presti
giul intelectual, ca să nu mai spunem de 
urîta apucătură de a face din comenta
riul critic o șaradă. Critica trebuie să fie 
„higienă a literelor", nu bazar de termeni 
improprii, neasimilați, nevalidați. Autorul 
încercărilor de precizie literară avansează 
opinia că „delirul lexical" a fost între
ținut și de simboliști, care au rechizițio
nat cuvinte din domeniul artelor : orches
trație, instrumentație, polifonie, stil simfo
nic, uvertură, ton, timbru, sonoritate, muzi
calitate, acord, arhitectură, arhitectonic, 
linie, culoare etc. Pentru criticii de astăzi 
terminologia de acest fel nu mai prezintă 
curiozități. Oricum, e de menționat că a- 
mestecul netemperat de nici un scrupul 
o făcut uneori din critică un teren de 
exercițiu pentru mulți nechemați. Consta
tarea lui Zarifopol trebuie reținută : „Cri
ticii literare, ca și oricărei discipline teo
retice, îi șade rău să adopte cuvinte de 
care nu are nevoie, cărora ea, adică, nu 
poate să le îmbogățească înțelesul cu ele
mente precise din domeniul propriu” 
(Idem).

LEGAT de cele de mai sus, se pune între
barea : este sau nu critica artă ? întrebare 
greu de lămurit ; atîtea răspunsuri cîte s-au 
dat, toate s-au dovedit nesatisfăcătoare. Di
ficultatea crește din moment ce însăși în
trebarea implică neclarități. In ce sens să 
fie critica artă ? Artă ca și celelalte arte ? 
Artă, fiindcă folosește „imagini artistice" ? 
Artă în sens larg — în măsura în care 
artă poate fi și matematica, de pildă ? 
Artă de a citi, cum îi spune Zarifopol ? 
Artă, deoarece creează ? Critică creatoa
re, în înțelesul particularizării tonului ad
mite și Zarifopol ; în schimb, ifosele criti
cilor „artiști" — dovadă de inaptitudine, 
aroganță sau neîncredere în critică — il 
exasperează. Critica este artă nu în felul 
acreditat de impresioniștii minori sau de 
acei critici complexați tînjind după pres
tigiu artistic ; nu critică în sens beletris
tic, ci un gen literar deosebit, care are ca 
obiect opera literară și se constituie apoi 
de sine-stătător, ca operă „cu logică și 
finalitate proprie" (A. Marino). Pentru Za
rifopol există o artă a judecării cărților, 
intr-o conferință ținută la radio în 1932, 
intitulată chiar Arta judecării cărților, el 
vorbește de „arta de a citi". Trebuie să 
poți „vedea cum e făcută" o carte, să-i 
cunoști tehnica, să-i determini stilul. Ca 
si literatura, critica e meșteșug complicat. 
Și iarăși G. Călinescu : „Fiind activitate 
practică, și nu teoretică (critica, n.n.), este 
artă, fiind autoconștiință creatoare, este 
tehnică" (Simțul critic, în Ulysse, E.P.L., 
1967, p. 455). A cunoaște bine o carte, 
continuă Zarifopol, „nu poate fi desigur 
o operație simplă, deoarece și cea mai 
simplă carte este o faptă omenească din
tre cele mai complexe și cu drept cuvînt 
se vorbește de artă (s.a.) a judecării căr
ților" (Arta judecării cărților, id„ p. 592). 
Criticul are datoria de a citi încet, cu 
atenție, cu dragoste „nenorocită", să ex
prime- judecăți limpezi despre operă, în 
funcție de ea și nu din alte impulsuri — 
pasiuni teoretice, intenții competitive, por
niri vindicative. Cu aceste cuvinte se a- 
tinge încă o cerință a criticii, poate cea 
mai importantă : probitatea, lată, după 
Zarifopol, „fizionomia artei de a judeca o 
carte" : „Intîi : trebuie să înțelegem tex
tul — să înțelegem încă limba cărții, să 
înțelegem stilul scriitorului, prin apro
pierea cu stilul contemporanilor și al pre
decesorilor săi, să reprezentăm în spiritul 
nostru gindirea depusă în această artă ; 
să clarificăm, în sfîrșit, raportul dintre am
bițiile scriitorului și realizările lui. Pen
tru practicarea bună a acestor operații se 
cere să nu muncim repede, să nu cerem 
scriitorului ceea ce, evident (s.a.), el nu 
o vrut să dea ; să nu fim în concurență 
cu el, să nu fi vrut, adică, a arunca pe 
piață, și noi, cei care judecăm, vreo carte 
de același fel ; și cred că nici măcar nu 
e bine să avem, noi, acei ce judecăm, 
pretenția de a întemeia școli literare” 
(Idem).

„Lecția" lui Zarifopol este de mare ac
tualitate.

T- Constantin



Tineri regizori
DESPRE cîteva spectacole intere

sante, recente șl mai puțin recente, 
care afirmă, sau confirmă, tinert 
regizori.

Primul, Soldățelul de plumb, realizat de 
talentatul regizor timișorean Sergiu Sa
vin, după textul lui Sașa Lichy, este o ire
zistibilă invitație la puritate. Subiectul, 
eroii, conflictul cedează din importanța 
atmosferei (întregită prin inspirate ape
lări la cartea lui Iordan Chimet Antolo
gia inocenței). Mizanscena plină de lirism 
și fantezie a lui Sergiu Savin cucerește 
spectatorul prin puterea de generalizare, 
prin întrebările universal valabile pe care 
știe să le ridice.

Tot starea candidă este exploatată și de 
proaspătul absolvent Alexandru Tocilescu 
în spectacolul brăilean Swanewit. Acesta, 
insă, acordă mult mai multă atenție feeriei 
lui Strindberg, privind cu extremă serio
zitate raporturile existente între perso
naje, accentuînd, în mod surprinzător, dis
perarea. primejdia, furia, lupta, tragismul 
poveștii. Cunosqînd disponibilitățile iro
nice ale regizorului și aptitudinile sale 
(deseori demonstrate) pentru parodie, 
ne-a surprins sincer concepția și, totodată, 
ne-a bucurat reușita acestei montări de 
mare puritate Publicul intră în jocul pro
pus ca și cum nu ar cunoaște desfășurarea 
(clasică, de altfel) a piesei, încîntat, feri
cit să descopere o nouă poveste; un exer
cițiu romantic de bună calitate. Montat 
și jucat cu mare credință — de către o 
trupă omogenă, convinsă în permanență 
de adevărul interpretării ei — Swanewit 
își îndeplinește funcția estetică, de- 
monstrînd necesitatea unor experiențe de 
acest gen și obligîndu-ne să regretăm ra
ritatea lor.

La o muncă temerară, riscantă s-a 
angajat și Cătălina Buzoianu, dramatizînd 
(împreună cu Mircea Filip) și apoi mon
tând Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Can- 
temir. Fiind mai aproape de alegorie 
decît de basm, spectacolul ieșean nu 
ignoră funcția fabulatorie, menținîndu-i, 
insă, sensul criptic, țesătura de aluzii și 
cadre documentare. Lucrată deseori cu 
mijloace cinematografice, supraetajată și 
de aspect caleidoscopic. de excesivă vi- 
zualitate, Istoria ieroglifică se înscrie 
și pe linia utilelor rememorări literare, 
îndeplinind astfel o dublă misiune.

E adevărat că o asemenea angajare 
barocă riscă la un moment dat să devină 
greoaie, plictisitoare (cum se și întîmplă 
la începutul primei părți). De asemeni, 
nu o dată alegoriile capătă o expresie 
scenică rudimentară (ca în cazul dulăilor, 
spre exemplu).

Acestea însă pot constitui doar un 
exemplu. Ideea de generație este afirmată 
— și confirmată de toate spectacolele 
tinerilor regizori. înscriindu-se, în genere, 
în zona teatrului de echipă, care răspunde 
întrebărilor fundamentale ale momentu
lui (A 8-a zi dis-de-dimineață de R. Du
mitru, pusă în scenă la’ Teatrul „Nottara" 
de Magda Bordeianu sau Noile suferințe 
ale linărului ..W“ — autor U. Plenzdorf. 
regizOr Olimpia Arghir — la Teatrul „Bu- 
landra").

Barbu Udrea

I

Secvența

Autobuzul
• JUDECATA mergea ca pe 

roate aș zice, dacă nu mi-aș da 
seama, de cite ori revăd sau îmi 
amintesc secvența aceea din Stare 
de asediu (miercuri seară pe micul 
ecran), că de fapt judecata mergea 
chiar pc roți, pe roțile acelui au
tobuz ce trecea pe străzile întu
necate și pustii ale orașului. Un om 
stătea pe un scaun al autobuzului. 
La fiecare stație suia cite un pa
sager. membru al organizației și 
tovarăș de luptă în ilegalitate, a- 
șczîndu-se ca din întîmplare lîngă 
el. Omul le punea pe rînd aceeași 
întrebare : vinovat sau nu ? Vino
vat, răspundea .pasagerul aproape 
fără să-și miște buzele, și apoi 
cobora din autobuz. în timp ce 0- 
mul iși nota încă un verdict al încă 
Unui „jurat" în „procesul" a că
rui sentință va fi condamnarea jus
tificată a inculpatului. Nu sînt 
multe secvențe care să-mi fi spus 
atîtea lucruri cit această imagine a 
unui neștiut tribunal pe roți, a u- 
nui autobuz-sală de. judecată, tre
cînd implacabil prin întunericul 
străzii, lăsînd în urma lui o drep
tate care nu se putea să nu se 
ivească, fie și în chipul acesta 
neașteptat.

a. b.

„TRANZIT"

OUPA ce, acum șapte ani, Teatrul 
„Bulandra" ne-a prezentat piesa lui 
Leonid Zorin Melodie varșoviană, 
acum ne invită să vedem, tot în premieră 

pe țară, un text al aceluiași dramaturg, 
Tranzit, care încheie o trilogie lirică. 
Ridicînd întrebări legate de capacitatea 
de a iubi și de a investi sentimente de 
responsabilitate și reciprocitate a dra
gostei, de modul în care realizarea umană 
implică realizarea erotică, piesa se 
alătură — prin tematică — unor texte 
sovietice remarcabile, ca acelea semnate 
de Arbuzov, Volodin, Stein, Roscin, Ro- 
zov ș.a. Mai insistent însă decît scriitorii 
citați, Zorin acordă prioritate cuplului, îl 
urmărește asiduu, fără să-l confrunte cu 
prea multe personaje, obligîndu-1 la ne- 
cruțătoarea confesiune, la extrema sin
ceritate, la momentul adevărului.

în piesa actuală dragostea se reali
zează intre patru pereți, în intimitate, în 
umbra amintirilor șl-a experiențelor, nu 
întotdeauna fericite, sub rezerva neîncre
derii și a zilei de mîine care îi va obliga 
pe eroi să se despartă și. poate, să nu 
se mai reîntîlnească. Plecind, el o în
treabă: „Am să mai bat la ușa ta. Ai 
să-mi deschizi ?“. iar ea ii răspunde 
simplu : „Măcar de-ai face-o !“... Dar, 
dincolo de umanitatea și poezia ei, trecînd 
peste notabila conturare a caracterelor, 
povestea dintre Bagrov și Tatiana Șulga 
nu aduce aproape nimic nou față de 
Melodia varșoviană. în plus, în a doua 
parte ea devine deseori monotonă; și 
chiar scena de la început (disputa Ba
grov—Pirogov) sau cea a vizitei lui Kuz
min ar fi putut lipsi din text fără ca 
unitatea și interesul lui să scadă. Totuși, 
atit tematica (agreată de public), cît și 
desele jocuri de cuvinte, sehtențiozitatea 
acceptabilă a textului, atrag interesul 
spectatorilor.

Melania Cirje și Ștefan lordache, două prezențe remarcabile in spectacolul Ultima cursă 
(Teatrul Noltara)
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Virgil Teodorescu, Mihai Beniue și Iledwiga 
Margareta Hauscr, invitați ai Revistei lite

rare TV (Fotografie de Vasile Blendea)

Revista 
literară
• Cea' dinții ediție a revistei literare 

TV de după Congres a preluat, cu bună 
inspirație și cu seriozitate, cîțeva idei 
directoare din Program și Ie-a prezentat 
într-o dezbatere publică. Scriitorii invi
tați în studio — Virgil Teodorescu, Mihai 
Beniue, Heddy Hauser, Eugen Barbu și 
Domokos Geza— au răspuns chemării de 
a sublinia și a interpreta, în raport di
rect cit viața, viziunea creatoare cuprin
să in Program și perspectivele larg des
chise pentru cultură și pentru scrierea li
terară.

Finalitatea social-politică a operei lite
rale este chezășia perenității ei — a spus

PREMIERE
Montarea, realizată de regizorul Valeriu 

Moisescu, demarează excelent în cadrul 
scenografic de mare rafinament semnat 
de Liviu Ciulei: spațiul de joc este a- 
coperit de o pînză albă uriașă, sub care 
se pot ghici mobilele din scenele urmă
toare. Apoi, treptat, actorii dau la o parte 
această pînză, invitîndu-ne într-un alt 
decor, realist. E adevărat însă că, ra
portată la stilizarea primei soluții sce
nografice, concretețea celei de-a doua ar 
putea deranja prin inconsecvență. Nu-i 
mai puțin adevărat, iarăși, că golurile de 
ritm ale lextulip nu au fost întotdeauna 
acoperite de mizanscenă — pe la mijlocul 
spectacolului, comunicarea personajelor 
e relativă, iar replicile debitate necon
vingător, Totuși, datorită jocului cuceri
tor al celor doi interpreți principali ai 
piesei — Victor Rebengiuc și Ileana Pre- 
descu — aceste carențe sînt estompate 
sau, mai exact, trec pe planul doi. In
terpretul lui Bagrov a nuanțat cu mare 
finețe contrastul dintre orgoliul, siguran
ța, duritatea sa de arhitect și fragilita
tea, singurătatea, căldura lui umană, 
Avînd experiența jocului-în-doi, Victor 
Rebengiuc a alternat cu mare naturalețe 
cinismul și candoarea, vehemența și dra
gostea, conferind eroului toate datele ne
cesare. Iar Ileana Predescu i-a împrumu
tat Tatianei Șulga zîmbetul ei atît de per
sonal, privirea-i caracteristică și pătrun
zătoare. Actrița dovedește mare sensibili
tate în realizarea temperamentului tu
multuos al personajului,. înfățișînd setea 
lui de tandrețe, dar și spaima în fața 
timpului care trece, nesiguranța senti
mentală a omului de lingă ea.

Demne de consemnat, în ciuda parti
turilor nu foarte generoase, prezențele 
actrițelor Mihaela Juvara (Klaudia — o 
soră medicală robustă, tonifiantă) și Ma
riella Petrescu (Alla — o învățătoare ti
midă, cu deformați! de domnișoară 
bătrînă). Mai puțin pregnantă ca de obicei 
ni. s-a părut apariția lui Cornel Coman 
(Kuzmih).

Bogdan Ulmu

Virgil Teodorescu. Versurile pe care le-a 
citit în emisiune au fost, ele însele, ex
presia limpede a unei elevate gindiri.

Mihai Beniue a găsit, desigur, o for
mă sintetică pentru a rosti gîndiirile 
unanimității scriitorilor cînd a spus că 
literatura noastră va porni viguros înain
te, cu măi mult și mai nou avînt, acum, 
după ce Congresul al XI-lea a dat co
muniștilor, întregului popor, un Pro
gram care a devenit cartea noastră de 
căpătîi. Scriitorii trebuie să coreleze, în 
fiecare operă, munca lor de creație lite
rară cu efortul plenar al lucrătorilor din 
uzine, de pe ogoare, de pe șantiere.

PIESE PENTRU COPII

INIȚIATIVELE și întregul program 
artistic pe care T-T.G. (Teatrul tine
rei generații) — cum se autodefi
nește, sub noua sa conducere, Teatrul 

„Ion Creangă" — se înscriu sub acolada 
unui imperativ de înaltă și generoasă 
responsabilitate: „a face din teatru o 
școală". Asigurarea unui repertoriu adec
vat — prin lărgirea și îmbogățirea sferei 
tematice și de gen a lucrărilor dramatice 
transformate în spectacol — constituie 
astfel unul din indiciile sigure ale începu
tului de bun augur. Pe afișul numărul uhu 
al prezentei stagiuni se află numele lui 
Victor Ion Popa. Autorul Mușcatei din 
fereastră ne este prezentat cu două piese 
„pentru copii" : Păpușa cu piciorul rupt și 
Pufușor și Mustăcioară. Arn notat între 
ghilimele „pentru copii", tocmai pentru a 
sublinia distincția pe care Victor Ion 
Popa însuși o făcea, în numele coman
damentelor majore ale teatrului: „Teatrul 
pentru copii nu trebuie scris așa fel îneît 
să prezinte copii pe scenă, nici nu trebuie 
jucat de copii. Teatrul PENTRU copii se 
cere despărțit categoric de teatrul DE 
copii. Și zicînd teatrul de copii, înțeleg 
literatura minoră și la propriu și la fi
gurat pe care bieții noștri copii o debi
tează la serbările lor școlărești... (la care) 
Se distrează oamenii mari".

Spectacolul realizat de N. AI. Toscani 
și-a propus să se situeze in zona prin
cipiului enunțat de autor, făcind din cele 
două piese lecții de bună purtare, de edu
cație în numele unor idei valoroase și 
mereu actuale : binele și munca.

Mai antrenantă în prima lucrare, miș
carea personajelor-animale întruchipează 
o lume ale cărei semnificații morale spec
tatorul trebuie să le înțeleagă și să le ac
cepte deliberat, la sfîrșitul demonstrației 
care se vrea a fi vjsul Lehuțeî (Daniela 
Anencov), o fetiță cam răsfățată, nutrind 
o simpatie exagerată față de leneșa șt 
șireata pisică, în defavoarea cîinelui mereu 
credincios și de treabă. Cuplul șoriceilor 
(Genoveva Preda și Vasile Menzel) face 
deliciul micilor spectatori. Reprezentația 
ar fi cîștigat dacă scenografia Elenei 
Forțu, altcum inventivă și plină de far
mec policrom, ar fi găsit — împreună cu 
regia, evident — soluții oportune pentru 
accentuarea atmosferei de vis, nuanțind 
cele două tonalități ale spectacolului.

Construită pe schema unei fabule, 
Pufușor și Mustăcioară lărgește aria de 
proveniență a personajelor. Asistînd la 
pățania prea lacomei Mustăcioară, copiii 
primesc dezlegarea tîlcului întîmplării, iar 
Barbă-cot le va ține chiar un „cuvînt" de 
punere între paranteze a moralei. Apar 
pe șcenă șoricei, pisici, o vacă, un cîine, 
nu va lipsi Zina florilor și nici Vîntul. 
E o lume vie și dinamică, iar muzica lui 
Vasile Menzel — în ciuda cîtorva încercări 
de introducere cu orice preț a șlagărelor 
— face spectacolul nostim, antrenant, în 
tonul unei bune dispoziții generale. în 
alte roluri, Andra Teodorescu, Anca Zam- 
tirescu. Horea Benea, Ion Ilie Ion, Cice
rone Ionescu, Marius Rolea, contribuie la 
reușita acestui prim spectacol al Teatrului 
„Ion Creangă", certificînd promisiunea — 
repertorială și interpretativă — de menți
nere la nivelul unor exigențe sporite.

Ion Lazăr

Poporul României socialiste prețuiește, 
după dreaptă cuviință și cu înaltă mîn- 
drie, pe oțeiarii care dau țării structuri 
industriale, mașini, unelte făuritoare — 
a spus, în esență, Eugen Barbu. Exem
plul acestor mari creatori trebuie privit 
cu atenție de toți scriitorii, de la care 
publicul contemporan nu așteaptă artifi
cii festive, ci adevărate cuvinte de oțel.

Au contribuit la trasarea orizontului 
larg al dezbaterii scriitoarea de limbă 
germană Heddy Hauser și scriitorul de 
limbă maghiară Domokos Geza.

Revista literară TV, atent gospodărită 
de Dinu Săraru, s-a încheiat cu reporta
jul despre lansarea a 15 cărți noi, apăru
te la Editura Cartea Românească. 
Abia reușind să-și stăpînească bucuria, 
Marin Preda, directorul editurii, i-a vor
bit reporterului Viorel Grecu despre căr
țile editate, despre public și despre citi
tori,

• Au fost spuse versuri, cu sigur ta
lent, de Silvia Popovici, Margareta Pogo- 
nat și Ovidiu Iuliu Moldovan. Chiar dacă 
vreo cîțiva dintre noi au știut, au ghicit 
ori au aflat din auzite ale căror poeți 
erau poeziile recitate, îndrăznim a crede 
că, din atîtea milioane de spectatori TV 
—- cel puțin vreo două-trei duzini ar fi 
fost recunoscători producătorilor emisiu
nii dacă își împlineau datoria lor proto
colară și profesională de a scrie, citeț, pe 
ecran, numele — proprii — ale autorilor 
și — de ce nu — ale interpreților. Cu cît 
sîrit mai cunoscuți, cu atît mai bine vrem 
să-i cunoaștem. Deci, vă rugăm,' nu mai 
uitați în sertar cărțile de vizită ale invi- 
taților și puneți-le pe ecran — cel pu
țin în aceeași valoare cu ale gazdelor.

M. Rîmnîceanu
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-nană ‘szuid na — șsBoța 
-șguțțd Bțaațnui ațțauaaj 
șzBpnțuaAuț aasa ‘uBțu 
-BtuțțqM nțjns na șunq 
-ațoA o Bț ‘„uoțțațj-assnd" 
ap uițțj țsaaa uj ‘țața 
Ba aSuriLn ațsod as 'națsna 
-Eț uțp țâ iuțiți uțp țțuinț 
Baațâuț Bț uțâoțoA BAoa țâ 
ațsțxa nu șs ațnod as njț 
•ațnoa Bț Ațsnțauț ‘oțnaq 
sț țdțau aund țâ-B ap — 
șuițțqns *as-aațz  — nuapț 
nțșqșațs țț puța Edțța uț 
ațțș.iț țțușuiogog țnț ațe țâ 
țnțnuio ațțuțSBuiț na ‘șpțțd 
ap ‘aț-npuțnțțui ‘șțasaA 
BSBuițaâ o sț ‘sians un 
Bț ațțzuțțqtuț țj țod ațau 
-țțuns ațțqțțdnaoaui ațsaa 
-B țâ anțqa asa -UBuițțqM 
ap puța ‘BțAoasg ap puța 
asaațțaod națsou țndsa 
uț ațțnfșațs ‘ațaunț sațiț 
-B uțp Baațâaț țâ saaBațuț Bț 
‘BzeoaS ap ațșgpțs snop țâ 
țoțd snop aațuț ‘ațasaA ța 
ațațaaațuța sa țâ aas Bțaaț

-epi -aaqațaa țaiunțS BqaoA
— ‘țsașd țâ asp‘țsnf ațBod 
țj as tuna ‘Bnțz-șunq-nnțz 
șțsoț aSuțțd nu BțaațBjq 

•joțșsșdau țâ ațtuoa 
‘uinaau urna ‘țoțqa un 
Bț țnțdaap ‘țațaațnui ‘șțnp 
-oap ‘nsp aasa aaijoațsBțBa 
țâ ațuapțațs țanpaouBzap 
snop șțBț — aoțpnaanț țn 
saaui țnțauBsoaaus asțțțqBțs 
BțqB aasa țțuinț sauțpao 
ui țțasqsg ap eaiâșdap 
șțțuauiodțnuiau o puțzțțBaa 

, țnț ațțdțaE ‘țaunț "un-aț 
-uțad țnțnuaaț naaauaaț 
sț jnad țnașj uoiae un 
‘șAȚțouioaoț o ap assaț au 
-bo§ba aoun țnâțaadoan ad 
șguțțasa uțp puiaes aoțnțAB 
upț -țaunț un aids țțțâțuiț 
puțaațnțj Bțdaapuț as oibu 
uaaț un ad Xaaag ațs țnț 
țnțnuoțAB B ȘțBjaOJ BOaEZ 
-țaațB ‘naui Baaaașd Bdnp 
‘ațsa — ațeoțd ap șuțânui o 
țâ țnsna ap șțaaquin o aaț 
-uțp ițațuțțțuț BaaBopuBaS 
șpunaas ap șanțuțaj o puiz 
-țaj — BABZoaS aoț Edțța 
‘țțUȘAȘjpZȘU ap țttgUBI 
Bț aaBjțșuț ap auuiap ața 
țâ țj b națuad aaBoțșanqz 
ap sunCsapuț aoț ațțuțâstu 
na țjnțop ‘aasui ațOAau 
țțasaA anp ‘țjBunuțtu ap țța 
nnâ nu țuauiBO aoțsaaB țB 
aasui țaa țnțuouiojy 0
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<m șuaui ap șinauțuiip 
o-ațuț șțnua aa pouțț 
aoun ațțanțaaț ad puțzțua 
țauiBțaaa b aBaț gțBUBq 
țâ șțduițs o țțaap ‘ațuițu 
apunasB nu ‘EțBțaadsaa 
țaaA ui țS șțnpaațd sauțpao 
Bdnp aț8țsj.sou BaasoțațSțțs 
țațu ‘țțaBțsațuoa B ppțan 
cAaaA țațu apunasB țaui 
nu aa ‘esuț ‘aanzțțțuiap 
‘țțsoțoț ațasoj uauiaaț un 
na aunds as urna ‘„as-rip 
-uțzțțțuiap" ‘(zna unq țnui 
țaa ut ‘aațțauisoa asnpoad 
ap) ațaqațța țațui aoun 
ațaaBuaqa aațuț ațțaoqoa 
țuțs țanțiui ațțaEui ‘țaoț 
-țjzundsna uțind țBui nns 
țțntu țBui ‘țiuațțâuoa uțind 
țEui nus țțnui țnui uiațuțs 
aana ap aAțțoui ațțaajțp 
uțp : auinuB țâ ‘uniuoa 
țnțnaanț țnțuatuop uț țțnui 
ap țnaaaț b bb șa țnțnțdBj 
Biuțțțâuoa na șzsțuțțqns o 
nu ‘șzsțuțțqns o nu ță auțj 
-uoa o Bsațd aasa ad Baanț 
-Bțsuoa țța ‘(ațisaB anțqa 
țaoaun țâ țișțțțua puțA 
-B ața aațuțp aanaațj) saaBț 
-aadaațuț nu ‘Bâțațuț nu 

•țnțxaț nu țmfațțad e-au 
ajațsțaț ?ațw aaBaaaBO 
o țâ Bpțosț ȘJȘJ UEțSțJX 
șațuțuanp țBțțnasB tua 
‘ianpui3 BauatuasB nțț

•aasțațs ațaaquin 
Ba șsuațuț ibui ațsa 
nțisds țâ duițț ațsad aaad 
-opodsa ap Bțnsșț eaquifț 
•țnțnțBuțSțao b șaBțdtuaxa 
țâ BțțqțSuBțui ‘șțțqițanaț 
-sapuț BțțnaS azanțuaaaB 
șs țiaap aoBț nu aaiuaAai 
aanaațj țâ ațapoui aasoț 
-șaaațau ațsaos ap Baaq 
-țța șsuț țod as nu ațaaado 
‘țațuiBH ad nss UBțsțaj, ad 
ațâsouna ț-B șașj ‘ațsod 
‘țșaț țod țuauiBO țțufț 
•asaațțț țnțnuisțuBaaui b țj 
B ap Baunțisa țâ sațBțțun 
puțanSțsB aaBoțBaaa țâ șa 
-țjțugBui aSaț ‘aaado aoțțs 
națaBd uțp auțA aa Baunțs 
-aad ațsa aoțaaado Badnsn 
șțțaaaxa as aasa țunțsaad 
ța BațBțțAEaS uțad ațțqsaap 
-uoduiț țâ aaBoțșsșdB reui 
ațaa aațuțp sun șa șțEpo 
Baunds anaațțț ațaoțsț upț

i pțoțnțaa ap ațnațțad aț 
-uaaBdsunaț sațțțB uț ‘ațoa 
-Bțaads BațțțB uț ‘auașap 
eațțțn uț ‘țiașa BațțțB' uț 
ațțsșSaa ‘aauSBM SP ațvț 
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-țuaața uț ațnaaaț ‘auiaaA 
ap ațțanqs aoțțanțBțuțui 
țB aoțșaauiaaj țnanțuoa uț 
ațBațsnd ațanțțs ‘țuțțpț apțț 
-Bg nu Baa nss șpuoțg sau 
‘Bpțosi șașj uBțsțax ‘șațu 
-țuinp ap sasas ap ațuțeuț 
uiBqaațuț au ‘Bțsțxa ațBog 
•and țsui țaa țnuisțțsaa 
țâ țnțoasațui ‘uisțaațBABa 
țnțțnuț ‘Bțzoțaâ ‘BaaBaânui 
-aa ‘saațqnț țțnuiassau țâ 
ațțațsd oțuauiBț un-ațuț șa 
-țjțun aa țsuțgțao țnțnțxaț 
b națun sațznui ap ațBț 
-așciap țBui țâ ațsțzațtiBj 
ibui aasa ap aasa ‘țBAațp 
-aui țnțnuiaod ațs „țâșni 
-aa“ ap țnțaj țoț țBuțSsuiț 
cub Basas șațuțuanp șuțd 
BiEauiuițp țof ap țâ ‘oțpna 
ap țnuieaSoad sțqasap 
cub urna ap BțțuațB ssațs 
e-au ( •nasațnpșH 'uiacț 
‘jopnjț unjațg ' ‘țqațațBd 
eu)O țiaadaațuț ‘uBoing 
una BțSaa) șzunag aqS 
-aoaițț) aoțațA ap nțaeuaas 
‘Bpțosi țașj uBțsțax 'eaaap 
-aĂ na aaaaț țnțnd țj uiB-ț 
nu zsa un țațu uț aasa 
ad nțțțț un puțAB snțd 
uț ‘șaațuiaad o ațj șs ‘țaap 
OOe au nsațd ‘(ațțz ap 00£ 
ațsad uțind na țnaaaț nB 
ațasnunț ț Bț ap șa uițpuța 
au șanp țușuoțsajduaț țâ 
punțoa așuinu) ațuojoțpna 
țnțnațBaț e OOS 'au ssațd na 
țnașj b ' BaaBțduițțuj •
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BațEțțțBțțA țâ-npuizaațd țnuiaoț Baațnj 
-ațABadns țiputqop ns-u țațas ațațnțaa 
șaiip uașqaațui au șs ațnqaaț țâ ‘țuaț 
-sțsaad țBui asp ’pans țBiu țțuaAap b 
țnțnaozțSaa țnțșgțațs ’ațBțșanSuțs ap țue 
ațdsâ uj i sața)uțqns „ațașțs np țBuî“ 
țnun Banda Ba șțnzșA ațnqaaț nss șțaaa 
-uoa șțeoq o BțsuauB Bțsoq ‘eașo ‘ațsg 
•țnpțA puțaoAUț ‘anuțțuoasțp țuțs aț 
-aaațaBava ‘țnSojBțp ‘„Bțaoțsț" : Ațțsațs 
-uouiap ibui ‘ațțssțd țBui ‘siițațsaa țBui 
ațsa scqasap țnțpațftț "țțAțțoa țaun ațțțțBaS 
aațui Ba țțțoq țțațauisaBd aațuț șțsqz as 
șs o-puțașj ‘țnțnațSoțoțBd ațaasuinaața 
o țnaozțgaa aasa ad șțBanSuțsuț o ațsa 
!U!A țgațuojAI BUBțțnțg "aaBțs șțsBaa® 
na ațțnu'âțqo Bțap aBd țuoțuoțuy țnț aț 
-afBuosaad >961 uțp nâoa înțaaâaa uj 

•țânsuț auțs uțad țțaap 
șSbsu aa Baaa b BțuasqB uțad țțnui țsui 
ațgeaț, auțAap aasa țdaauoa un șațpe 
•țțișțțaBpțțos țB nțaeațuoa un : ațss aoțaf 
-Buosaad sațpuaAaa o zanbașțAț Biaasg 
aasa ad saaas țaexa ațsa es BațnțșanS 
-uțs 'aoiiiBaadsip b țțznțț ap șțțsdțț~Baa 
-BopaB na șțBțuauițțuas Baqaa'aad șțnsa 
țâj aasa țnțșqB aoț'șțșa un ‘abi3 oaBațd 
un a țnoag -țnțnaaa b — șțsțțBaa sonț 
-dnțoA atp șțtâoțaauț — Bțodna qns ‘țțz 
-șațs ațs ițiBds ațțauui ui șțduițțuț as 
aaea — ‘„sțițasap" uițțj țnuițțțn ațsg ' ață 
-oțoqțsd țnțnsouasoaoaațui țțașpuos aațp 
-ap as șs buab ‘Bsdțțaa țâ sațdBon ‘sa 
-nțuaAV ui ‘aasa Bțnțaas b uisțțeaaoau 
ap Baațțașd'sap țdaap (țnțnuațțj b ațaoțsț 
uațuinu țâ o șs ațsod anțBiuaad a aaua 
ad) șAțțaadsoațaa națțțao ap țBaapțsuoa 
aisa *ig6ț  uțp qn)?Sia)s i națsou țnțna 
-ozțgaa țnzBa țâ ațsg •uisțuBgao țțB un 
sangțjaad b Eț șuțd ‘țațduioa șqunqos 
as asauauio țnțndaoa ațațnțaa ‘țue 
ațduâ b țnsanaaBd ad ‘șa aunds as 

i aaadopodna șașj 
țuoțuoțuy BțșaB ib uino : țj as aiBqaaț 
-ui țnașa b țsaț un șațps ‘țuoțuoțuy 
țuauițaadxa un țajțss țsanțuo’a e-s ’aț) 
-uațuț șașj nss nQ -țuoțuoțuy țnț b ața 
-oț3 ap BțSoțțaț șzațUBaud o sa pțqaui 
aasa ațauițțj ‘nâoa țnțaaâaa țâ țnțșSțațs 
ațțz șnop ap țsAaațuț Bț țBuisaSoad b 
BaațBuiauțQ ‘ațjuațuț șașj nss qq •
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•țușuioa țțâsau 
-p aoțțaauțț ațasoj ‘aoțțaauțț "națand uțp 
>161 HBțțțqnf UB țsaoB uț nopna souinaj 
un țțuițad B șațssou nași ‘naanț țțașțon

•(nuBațauag națțtuna : ațSag 
•țsțassjțțuB înțoqzșa sț țaiușuioJI Baasclioțț 
-aiqț) țțașaaqțțțj b șassaușuioa Baado'd 
-a aadsap ‘aațjBagoțBuiauia ăoțațBuanȚ ațți 
-șțțțBnțas uțp ațuauiSBaj ap șațsBțșui Baa 
-BțnațțaB uip țnașj [Bțuoui ap" uițțj" țuațaa 
-xa un BțEuuias e șașj șsuț nț^ -„țBAțțsaj" 
sț ațs-țuazaad pazțaaț ațaa uțp assonțța 
-atu ațțașaanț ațeoț ap asaqaoA șs șaipațd 
-uiț șui nțjsds ap Bsdțg 'asaado "șui" asa’ 

•aasui ațasoj ța țâ 
țsoj B nu țnțnaozțSaa țnțțaaui șa țțaunds 
nu șs aasa uj șjaoj ap anț țsaaB țțqBațtu 
-ps asaânaa — inqțțftț BusiaBjțț țâ ucțț saț 
-sy ‘nasaunșg nanw — țjaadaațuț țaaț țaa 
țg •■•ațBașAapB atuațqoad șțepoțațu aund 
țâ-nu b ap țțEAOuțA țuauino aoun b șțnoușa 
-ușaț BțBAaaua țâ EțuBAaaua ațsg 'țuațsțs 
-uoauț țnțnfBquiiț țB ațuioa-țSBaț țnțaadsB 
ațsg -șțțs uțad BdB Ba aaaț ‘aaBțduițțuț sț 
ațnnț ‘ațațuțAno -aqaoA na ațrițdtun ațj șs 
șțnsa ațuanpEz aasa ațsog ațațjns aoun [b 
țoaBțaads țnațsțuțs Bț — țțBțozap țâ țțBznui 
-B — uișțsțsy •șuoțououi ațsa nu țtiauioui 
un pțu ‘aoțEui auoaț-auoaopoq uț ațposdna 
șțssaaB țuauioui un pțu ‘șnțd uț șdB ap 
aaațnq șțssaaB țuauioui un țațu țâ ȘțțBq 
țssșț ațsa ațțEureap țțoA nșs țnțnuțjuoa 
țâ șquițqas as țnpațqns ‘țțBțșțaa Bț sana 
-sțp un nț ap pș3 ’paja șașj BațsB ațnoț 
‘șțuațsțsuoauț aațqaoA aațâo uț Ba ‘anp 
‘șaBțB as ‘șțanaa as ‘Suțțd as ța ‘aoadțaaa 
țâ Ațsaaans unțiiaoinaoiaoțui B șznaj Buițț 
-țn Bț ap puțuaod ‘ațiBaado țânaaaB ț-npuia 
Bț șțnaaxa ‘țajțss țțuaod ‘țnaoțnaoțaațuj 
■șțțnsuț uț ‘ațjEznaB uț ‘âoadaa uț aanjaad 
șțBod as șs Ba sațn auinun țuțAna "Buzna 
ațâauaod o Bțnașa țnuinap ad ‘țtiiAna un 
agnațxa țțBțșțaa ‘nțnun Bzsaj uțg -soțana 
uisțuBaaui un aiB aoț BțiBsaaAuoj -șțBț 
-țașui șațțj o țâ șuinui o ‘șțBț un : țtîaui 
-no țaaț șțnaB au ‘nțțzBjAț aopoaj ' 
ap șțaAnu șțBațsțSsui o ap țsaidsQ 
-uț ‘nasațnuțâ națțuina 7niN3ahl.O

•țnțnzBațțA țndnaț ațâațaAuț țâ ‘țaauț ‘auțA 
BanuiBțj -ța națuad ținui ba ama' anțâa 
țngnațs -gBațs un ațsg 'ațâoa șzuțd o ‘țuiA 
ap fațațA ap șțsațds o Ba șaBbSod ‘qnp 
-zșA uțp ‘țody niânuaa țg hagau țâ qțy 

•șpnațs Bț uiaaaBoțuț ațj -țnțndaauț anop 
BțBiB țntuțțj aasa uțp ațiBoj\[ "șsțz 
nțadoad „naaț.mtu“ ‘țțiaoui țB țop pîțaB 
gzsauian ‘oasa șdna ’țnțosqB naSau un-aț 
-ui apadaa țâațjs as b națuag 'apuțadnaj 
as țnaoj ‘aațuațAz o șauț nu ‘șțBp o șauț 
ana 'șuzaq Bț aSunțB as .‘aSuțțs as "‘ap 
-aaA aBțuauiațdtuoa puoj ad ‘țnâoa ‘AțsaaS 
-oad ‘țody ’luaasapuBuui ațțap ut șțaBațs 
-qn șanțaid țsui țoț ‘asuțadn țnui ț'oț ‘țțâ 
-oa ibui țoț ‘ațndșA ap țuțSntuț i aițuiaopn 
ap ațuțsuț ‘țățquui țțquo ad ‘adsoațd qns 
ad ‘șznațțjap ama sațoan na ‘ațnaoțou aț 
-anog -aoțoa Ațțugau ui ațBțjBaSoțoj ‘aanzțq 
țuțSBuii 'nipusauț ap șațdoasopțațsa șjuaaa 
-oaui țâ ațâoa aanoțnâ sț UBaaa ad BauiS 
-Biuf -aoj Bț Ba .apaș Bauasa ‘țniuoțg țsaț 
-uț b apun țnaoț ag 'țnț țndnaț ui ‘țnț țnț 
-ațjns ut ‘ța ui aaaațad as aa țoț aunds au 
țody -ațâaânqș'ad as țnoaa țâ ’șanțșaânduq 
O ’BAauțțB auțA ’auțA nu ‘șuțA șs Bțnqaaț 
aa naaa anp ‘șțdBațây -șțdBațâB șa jEța 
g 'ațBțașdap afaasopid nu ‘țBuâțuiau șțs 
‘ațnds uțp țnzșA ‘țțnui uio un ‘țțțsnd țțz 
-șațs țnaoțfțui uj qsap ap țdațd un bu șssd 
-B aaea ânuan ufț ‘șțuBd ui ațaBojț ’Ețund 
u! !S >IBo'D -șuEațâ'aananq șpnațs o "(aoiu 
-țxnț/țț ABțsaA țnțuapnțs : țaadaațuț i uțaoțj 
AțqasBaBj ap) inuuij ațâauinu as ’(ța țâ 
țBțuiaad) țnuțgțao ațasoj uițțj țțn un șțni

•națsou țnțnțțțs 
-ui ui BțjBigoțBuiauța șîBAUț ama ‘oițsBâ 
BAauțâ țâ BAassng nțanj^ț ‘șasgțnq șțuap 
-nțs o ‘aoțns sa ‘aaBaațj puiAB ‘asțqoui țâțj 
țâ auitu nț îlțAiaj ‘auițțj șnop b Biuazaad 
ațsa țBțnuuias ap țunsaaațuț naanț uți

■ninjcț ubq op țnțaadaaț 
-uț ațsa țnoaa apun ‘(9 ™ si șaiuțuinn) 
oțlFWd țnț b BțațaaB țnuag uț tuna ‘țțâțț 
-Bgațț na ațsaAod o ‘înțsajțunjș țnțnuițțj 
țnp s-s aasui țaa țnțuiaad ‘țțâaanunH

‘ȘUBțA 
-oițqna ‘șțunuțasBj ‘șțBanțațd ojosnumaj o 
ap dna upț ‘țuțjs ap ‘țoțsods ap ‘țajoad ap 
dna un jnațag țnț țnașj B-ț țuBABs fnțqu 
-BUi un ’To op ațțaadousap țanjnd ap 
șuțțd a saunțgaa șicoj, -uțațșq asuțțuțj un 
âd aaBj inațag țțouBuig ‘inq®3 țrq Bpiq 
-sg uț qnțțB Bț țnun ‘țanas ‘șțțn as aasa 
țuaureo țop B Bauțgnuiț ap șțBtuan ‘șznaj 
o-ațuțp iBuințsț L uin3 unaaa ad țnzșA 
țj aț șs șașj țauițaa ațțțțBțap ațnoț ațânou 
-na șațssou Bațuțț/țț -uițțâ țou ana ’oițâ nxț 
1 auța aa i uino ’Basoâ ad sțan țțsșg asas- 
-nj țnuio șa : țițB țnuinu aunds ba on -șs 
-Eoțauțpaaa asasșuișa țț țun BțțițB ap Bțna 
-șa țnjos ad șaoo nnop b națuad asnpaațd 
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: nțțop aasui uț șțBașaqun ‘ațoțsțaț șțngai 
țâ șABig o na puțâșd ‘șațaasțq uțp puțâai 
nuBuauțsog nțuagng ad uiapaA o 'ouțA wtj 
asa ’șțunu Bț ța țâ șuțA șs puțg ap euab 
șa asrqa nq ‘Buaun nniz uț anțqa asnzșA 
ți șa : ațâațșaț ța țnjos șa aunds ț-țâ țna 
-souna un auțA șțunu n-ț -BțBj șțțașui țâj 
țEuiaoț ‘țoqzșa uț țnțsqașq asțanur țț șuian 
ui țus țjțnui nu nțaașa ‘(nunaauțsog sțuag 
-ng) șsBoumaj șatij țâ șașuiț ațauiaj o : șs 
-dțța șțEațsțgnui Baasoțșuian uibab (assușx 
uoț ap) nțasog naaBaanț ui ‘țajțsy ț asdțța 
•■■ap auțțd ‘auțțd țâ ațanas : aozțAațaț ap 
auițțj aațdțț țuțs ațg ■aunțzțAațaj, nț ațțqnd 
poui uț țâ ațsțuazaad țBașdnau țriqaaț 
■ib 'O’i'Vl IBAțțsaj țsaan Bț ațBțuazil 
-aad ațauițij uțp BAațța ‘73.1X7V aU

•șțțBțnaa nauinț ad șțțuițaț 
ț-Bs țun-d țța asasnj aaBu șpauoua sțBui 
-ațsațq țBunu sț saunas ba ța : „țnțnoaa" b 
ațțasaa Bțusuoțsaaduiț ‘sssoțana șțBț țașa 
•țțâațjs s-s nu sațsaAod asa i țețșds nț 
sțțuaA ațțțanjaBj aațuțad șțțsșg țsoj b ațț 
-spaui Bssoțjaad șa ațunun șs auțA ‘țnțnu 
-sțțdșu Bțusuopao ‘țnpțos un țașa ‘aoaou 
țânțoj, j aoaou anzțg aoaou ațaeod ț-șs“ 
bu ‘ss-șațnui Bț ap șțțuițad ‘țnțnusțțdșu b 
na șațțîiapț șpauoui o asunznq ui uțuâaA 
Bțand ’țzaA ‘țașa ‘țBAOUțA țțpaAop anțqa ța 
‘țnznuB nu ‘ațj șs țțaap șasoui șs Baajaad 
șa națuad asnașj o assznjaa aasa țnaaj 
-țjO 'BațaBoui nu nasdapad as uițaqțțAi țnț 
țn-qațag uț aasa șuțțdțusțpau ap țay qnun 
ap șasjs ‘undns as țjoj, -țjțaoțoas asuț 
as. șs" țaajțjo țțțBțaoțaa șuopao 'țnașdsțp 
B Bțțnpaui ‘țțâaaajțjo țaauaațad țaun țnsana 
uț ‘șa șAaasqo țnusțțdșa ‘țBp țuauioui un 
Bg -țaAopțoțAț țnaquiiz ațgijo sa puțAS ‘șui 
-țssțasa șpauoui o șpasod șa ațâaapuțui as 
țnusțțdșa ’lUBuiaag "țaajțjo ap auinț o-ațuț 
șțsțniu" a Baunțjay •nțuusțs uoi țnașuțț 
ap șțBaanțaad țsoj b ‘„noq ap dBu“ sțgțja 
nu naquițț un aadsap ‘șaqațau șțaAnu o

•(uBțțațg EAțțEțs ap) 8uța 
țnuițij Bț asapuțg șj\I 'țsțțBțuads țâ ‘aoțBui 
-B țâ a țnțaadaațuț apun ‘suas ‘ un aas țsui 
țutAnu țsaoB ana 'țsțuoțsajoad aoțus-au 
șațpB ‘aoțBUiB snds tuy •aoțșanqțnț țâ ibz 
-țq fnuosaad un aunduiou șqaoA țâ țașuâțui 
uțad aaEa ‘aoțBUiB un țâșanț ațsa ‘șzba ap 
țțaoțuB șunâțui apun ‘Bțnțnușg uțp Ațțngau 
țntBuosaad ‘țnuțsssB ‘țajțsB țog -șțțqBaaduiț 
‘— iațJ.niM țțțs ap auBțaadaațuț o «jnSyj 
-sap ba țg ț țnțnțnțțțsui țnaajoâ ațsa ‘ațnț 
un ațsa ‘țnațag Șdnp „țsdțauțad sațțop țu" 
iBțqu nq ‘ațsdțuuțad ața fnuosaad uțp țnun 
oțoan ‘(Jnațag *țuțaozo3  ‘nuBuuuțsog Bțu 
-agng) țuațnț aasui ap țaoțas șasof apun 
‘nțiBos țnuițțj uj ’țuBuoțsaaduiț țnui șauț 
țdej un șțBț aea ’aaapaauui țâ aațnțaad 
șțBuoțjBzuas ap uuias a iBțouâ șauț țaaauțț 
un ap țjBuinapuț ‘țjnțoțțd țssșț ns-s șzba 
nu laoțuB șu țnțdsg njBaassuoa țaoț 
-UB ap așuinu aasui țnun b șțoAauaq buj 
-naoqBțou ap zn țnașj B-g ’țnuțag țțouBuig 

‘țaadaațuț ‘aoabjs țlrâuițlM ațgaa ‘puț 113 ini 
cpsing ațâauinu as oț^o.x Bț țsțuiaad piui 
-IU ’șțBnzțAațaț țâ șuțjsuSoțnuiauța BțjBaau 
națuad aBțțsaaAțun țnuoțjBuaațuț țnțațțui 
-03 ‘țnțn-’jioa-a-i s fnapna uț ‘oțoțog Bl 
nțuiaad ațaanui țțuițad b ața uțp țnun ani 
‘țnțnunaaa suțuinț țnzșA țâ nu auițțj uțp 
ațaun ‘ațțuBaS ațsad țuș3 -țou Bț — uțțqng 
•„țBAțțsaj“ ap ațțqnd țniațuBiBu șqțB șs 
ațțașiunț ‘BțsB sțsp ap ‘bu țniA B șu nâț 
-uad „aoțBAOuț“ sțz uiy 'țnțnțnțțțsui b ațg 
-aa ap țaapațnu țnjaâ ‘sțpțunțțA aqgaoaqjj 
țnațsaBui ațsa țnaoțsAOuț ‘țnaoțEtuțuy -fnaț 
-atu gunț ap auițțj g b Bauițgunț na puțț 
-BÂțtțaa ‘ațBuqțj țțâaAod ap gț snpoad nB 
țțAața >161 țnun uț țnuinjj țțțoaâ jnapnu ui 
ațBaanț atuțțj ap țuazțaaț — nopna țdaap 
— nu uțA ațjsagoțnuiauț3 țâ națBaj, ' ap 
țnțnțnțțțsui țțjuapnțs ‘aBțțțqnf ub țsauB uj 
•țnțnțțaoțșqașs ‘aațaoțșqașs o Bț ‘snp 
-B „țnaBp“ ‘sațn țntu ‘țâ țuațnț șațps I 
‘„asp“ țnțnțuiAna țn sajajut țnțqnp nI
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• țțnuj țEui

ggeainu gs șuțSBd ajsa urp gsuj sțaap 
-au 'șJej ap injnoBaA e gjusjaaauoa saoțj 
uip jaqunq un sațna e ajEa •ajnjțzonjjțA 
ap ajnianț ’Jbajoh osțuBjs țnj pg.iuuuojj 
jBțiqouui B 'uțBfjkj oițusa pițsțuBțd 'ajsiț 
-os țosațd țnțsțuoSBțojd aaea na șțBuoțjEu 
«uțznui ap gjBj Baațnjgp jsoj B șjueuois 
-aaduiț ‘suiqBjg ap b-j b eiuojuijs uțad 
uEțțza jjb:)ojeo na țS iițsuțABjțg ap aoj ap 
cajBsej Bjțns uțad țbaaou țnuaaj b -ațsEg 
uapsiW ’a°l injoțBanpuoo -BțjoiS sap aț 
gs sjeu jofuip, țnun BajejdojâB uj ajBțjo 
ațajjsaqaao bi unjă țț aaua ad |npz ia 
Bl jnasounaaj tuș :ejaoj ap țS ojBoina ap 
‘aațanțBajs ap țanasp asBotunaj jbjjsuoui 
-ap iib BiABisoSni '.j'sil uțp țțuațațJd 
qajilBZ B| ap țajBuațg ațatunuaa njasod 

jja na jusțeSuB țBtu jgg na garzncu ap jba 
-gsaj inun b ypzBS-țnSBao uțp EațuotujBț 
-țjj șuțțajjuț ț-șs ațnqaaj aaea ad țnooj 
«I p iS iBuaațuB 'nțgțjsaad ap ajodsuo 
un ițtuiad B inauajy 'șjșqtujs țS țaauțA

•;>:Jn.>jad ță )nn|j iuțuud 
țțuapB;} ștuBuqa as jBaussuoa ns-[ ajsa 
țgțzodiuoa aoțsapB Bsnța uțp ețaads puța 
punja iS auojqoțno aAțjotu na auțațatuoaâ 
ajajsadns ap BajBjțasui B| AfluoAUi ap |aj 
B) a uEAopțoyj jBqțpi •aug uj țninuisțț 
-gusod Bțțqjo puisaaASj) joje sanasțp un 
șzșazțtuBuțp ajna na BjunSața țâ EaJațBjnț 
-Bu ap jgaj 'nasauțjunțsuoa ubq țnț [B 
•pivuii naad șauj-'pțuug jbp ‘țeana țnjuațBț 
ap jguțureaa B-au |Ețuauinajsui njquiESUE 
jS ausid snop najuud [njaaauo,) șanpoad 
>;s țnp a țț qB|o !nl inuinu tuna aaoțnd 
o ap jojBiuBaui Apoui un apa ațiațjs 
aia ajjuwd jbj iB|jns ap jojțjnqnj ațu nas 

aoiapjBoa ațv aaouos ajjaads ap saizniu 
ui pnjșaSntu jujs ațajuBog qsțo nțaaqțx 
jni aiaAipadsjo,] . js țuis ațpoțaui aajșu 
ajBOjBjaSțnj țanueța ap is ajusod ap auțțj 
bojejuiu BApuia asBjnda ajBa țsqcuțț 
țnun |b aiî/oi țnjuAțaap ațj șs ajBjțțțq 
-EțuBo șjsfeaaB acț 'țanjxaj joiin ațapgsiau 
aajuiad iauooaBța [n.iat; țțjE bs țanaunj ajțB 
aațuj ajsa jțpauț gupuițj 'ajBjdațăBau țțjt-’ț 
-aj uț țS ajuauuuoAa uj Bsuap jsp 'șțdiuis 
•ajnjțand gjțuauiodțnupu o ap șuȚznui 
o a ‘nasainațAl uujajg ap 'sUjajsej țBjuaui 
-ujjsuj nțquiEsuB națuad șjuBțjBA ‘uosi 
țnțnuaS [B najsaBcu un jțsșSaj cub ‘eajo'j 

«jaavg ap jansaaA ad țui a aadsap ajEoia 
-ojsi pax ajBțnjguț -Baiaoțo aopni im 
ap: insg na ațțanpați uțp BțSgguțS uj jbj 
luBuipiaji aiAopnq ap gțButuas șțBaaiutp 
BjadopodBa a șa eaaaguțAUoa țS țțațznui 
b guijaod BajBo]BA țEiujțjBaa ns-au nasaaj 
-juiiiQ euEiasjți ap uns.iaA ad apnuaoj

■izB ap aațsBou jajțBaaa ațB ațsajA 
aiațpajip uțp aatjuajnB ijo;ba azadjqanai 
-uj șs sa Bțuinzqiqa șjnjsap na jBuoiJaajas 
țsoj b țS ajuaiaaxa njțpuoa uj jBjuazajd 
țsoj b ijSajnana E] gaaicuajd uj șjeo} 
aduojdB nasBouBiuoj șajznui — „baom 
sjv“ 8P sndoad jnudjjadaj joj Ijoui vSy 
aofȚjip ap șjBaa ațjBaoA o na (aoțizoduioa 
inașauo B aiBuojsajOJd jpnjjna șjBsaa 
-au) ijuuas țajBapo njnțaadaațui BajB{i[jaB 
șaipB puțunaj 'dnjg Bauaujase inun sjuaț ; 
-sixa njjuad [napi jojnanpuoa un ‘nusa 
-Si jaujoa ini șuBosjpd uj ’sajB jbui ‘bje 
ig auBJodtuajuoa ajafBqințj na țiBpoui 
-oas auiq jbj iS iBaatuna țninjBjuja BUjjd 
-țasip uj țjnpoa aujq ‘șitja ap juajaiznui 
ap oz ooja ap Bdiqaa o „baom say" jsaau 
șjBnjaE bjo B] ajy •asaușuioa iniqtuBsue 
ujSsou uqao. ui unui ibcu i'eaipțj n ajțBJBd 
-tuoa ajua •ațjBJBduioa o aujs bj ap sndutț, 
g as nu șs sa Xuiy paqjiQ ap Rțnfuțp 
azaauBJj țaijBwjoj fnauanj ap adBoadB 

jsoj b boj,j 'nuBjșX jaujoa ap șsnpuoa 
•„BAOJ4 sjy“ auațnja joiJbujjo) [B 'gaiui 
BlES BI 3P jnjjaauoa jsoj B -bjez 
-țjbuj sa jS șJuBjjodun sa jS 'nauai J 
-V bj ap BajuisajjUBui na 3H33H3 0

l Bpjța ap 'sseob 
•șajuouiaEjkî țțssaaB bj țS ajaAnaaiqo jjoj 
eajnd w-u g jnuiBjSojd Bajujtunp aa ap 
is jnauațy șzBațjzjA puja țBtunu jojiuarnia 
ajapaauoa buibos uj bj țțunjzjAajajoip 
-sg in-guipaooajajaj aa ap ajso ‘nauaj'y 
bj ap jjunțSBjs jb juaunuaAa aguajun un 
jsoj b ‘inuiiJin najuad jiBjaads’ aunițuaui 
na ‘(jouoj) nasauouBja ujjopq țS (suq) 
BSjopi Baajțpj -(BUBados) nunjv btuiSjta 
ap agsjjos ajsjnfB auiq ajanoj ‘âu'afnja 
țpruouiJEjj^ JojijnjquiBsuB jb paauoa 
țsaay -(nasaBqijv uguajojj IS dog uijoq 
■joid ițjoțjjȚp) ajuapțjjs bjbj aiBui jnțauns 
țS BațațBjnaB pujAjțjna ‘awsdap sunfs ns 
area ‘aaauj) jaoA ap oanui njquiBsun un 
16 rtjnasB șs aijnanq o 3 •up.{BH qdas 
-Of ap a|[.indiu>țouy jn[niJOțB.io B[Bj3 
-ațui țsoj b ‘țnjnnțs ujnjjna najuad 
jaadsaa ujad 'ajBojBayipa iâ șsBojriaBjac^s 
iBiu Baa ‘șjBpojoj ‘jă UBafnp injniquiBS 
-US B BjuBUlJOJJOd BJJBUJ țBUl BBQ 'IjajZ 
-ntu bJbța njjBjap uj puj.id ajisa januuid

i)Sdjnjng ui 
saujnj 

ap is ajuaaoB ap qjuu ap bjb3]uj șjboj 
ifi jiJOjoa ap ajajuauiBujjBj jjaap jjniu 
ibcu aujAUoa jj șjjoj u| [njsjuja uouițs 
jjtu3 ajsa ajsa ‘SoSBpad-joțiJip iiqBaaotuaj 
jnjsaau șjBpuiBaoaa jjjsuiaejjs ao81 jnj 
IB jjjaABtuud injEnțij] 1$ iunaaad -sajoay 
Eiuojuiis is UBAopiOM JBqiW in| ajajjEoas 
jEuns ns uaaouio ap aojjnpiiu iS souinjj 

■jou ei juapaaajd 
șjbj șjuBuiaojjad o bj jBOjpu ns-s BaodBfj 
-rninlni;) ajauBoqtuojj țS jiujoa ajapaA 
ap jaund jsaas ujp jbj "jiqBaadjuj țspjoa 
-B un nnuțjuoa jzns șs juBjjojuoaaa 3 
■țnia) suijb B-iS joi Bjjuaiuj aijbjjsuouj 
-ap jsaB un jS gaBj gs joja be ’gugd 
-jasip iS ajapajauj gjiqasoap na gzsauijn jj 
ajBa 'jniquiBSUB iS uo’uijs Ijuig gușa 'Vicnj 
-UE BJO BJ BJBUOJJUB BUjq IBIU Baa BOSEBU 
-BUjoj Bjjsaqojo ’ajBod ță jsop gâgj qa 
uj uiapuA gs aaunțE s ți) ajuojuns djoa 
un Buoinja b njjuad ajnjsap aqojd jsoj no 
•ajaujjsip aurejSojd țajj na •jnjnauajy b 
aaBOjșjjajau BajBjjaouos uj ajjaauoo jaujQ 
auis ad Banajjuj as gs iS guijnj ujp țsnț 
gs ajnqajj [snus apun 'jni jniBAjjsaj ojb 
jSj puia inajznui nipaui un ajăaja ajsod 
iinuj ap jja sujAuoa B-au șa cuaunda 
gs iBuinu jnjsaa •ajujuJB-ajnni 
gunq ap jsoj B-au jjSajnang bi auajlal 
-nja jjajuoiuJBnj V3NniOV.lSOH31fl
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niioqojAj |ș6ji/\

ajBJOjdxa juața 
-țjnsuț șauj 'jeoj saaajui ap auoz ajțșa 
ipujuaijo [njuacuovu uj apjqasap țod as 
aa ajaAțpadsaad șjBp o boui puiJțsuoujap 
nasauao[B3 țauipy [nzea ‘șAițeaiJoj be| 
-daauoa uj ijșaijipotu bj aanpuoa ajnod 
jEjțuJii nijeds ea țrqnjanajB jnjțaju 
-pad uțp ajțâai gjseaaB jbj ‘aajjqnd jj) 
-Bds jopjBui ajnuțjsop unjanajs aijaapp 
-aud ap șzBapjoqs uBJodiuajuoa jnjsțj 
-jb ‘jasxa ibuu [aa aiSojouiija jnsuas uj 
jojanajsuoa as-npuijoa boijsijju aunij 
-bj ujjd juBiquuB tnințpatu e ajBajjjpoui 
ap aAjjaadsjad joun b Bfeapj șaut .rep 
‘șjațdtuoa bouiSbuii uioab ‘ijuitunj BajBz 
-țjițn uiJd ațaaja joun iijauijqo BațBjij 
-jqțsod țâ uipcpa tnpițBSiad [nJoțijA uj 
nțaadsojd jațsaaB lușSnșpB gasa jojap 
-țqațl feajuBaatu ap asujțB jo[a)unuiaoj 
-jad ainjțpuoa uj aiuqaț jaadss qns apq 
-yzț[B9J apian[suBjj azujd asuacui ‘„aaij 
-BA3B ianjanjjs“ ajqosui jsnp țS oaijej 
-oaap uj jo[ ț[jșzi[BiaajBUi BajBji[iq;sod 
uiajțuips ajgoj șoBp JBjqa ‘ațBjniSBJj ap 
juațațjaoa un iS ajBțuazajd jojajaajojd 
Bjajuod țuipnțțjB Joțsaau Bjuajajaajui 
„șde ap jo[țjnaof“ b aaojuq jaiSțs apd 

-ojd Bizaod uțp jâ jsp ‘apujjsqt; jop 
-țjjauioaS BajBjijnd uțp BAaa putAB ‘as 
-Boțnaujaads aojțdo ajaaja na UBijaupaț 
-bjj jubabs un asajșujjn lUBJodcuațuaa 
ijjauiBJBd șdnp juuoțsuatuțpaj uipBjța 
in[nț)uds ajBuțțsap juijuij ap ajjjaund 
-ojd ' dvn b ap țajfaas inojțg
aj> bjbziubSjo BațjBjgouotu ațjizodxa 
Btujjin bjs Bțajșa [nuuias qns „sbjo iS 
șjjy" ap Baapi uj osojțj as-npujaSajui 
•șuBuin Bjnjțno uțp ațpajțp bSbojjuj o 
șzBazțjapBjBU as ajsa uțJd „ițaijBuaajBuj 
[B iusjjubuioj" [oaș tatu ță eajBjțațjsBțd 
apniaxa nu aa ajnjț[Bjqajaa o ap ‘șjsiaij 
-anjjsuoa BțuajdtHB na ajaațojd ap njaia 
un „șno[<[ BțjajBȘ" bj aundxa nasauaoi 
-S3 bujpv ‘bjjb [nuauiouaj lă aț 
-vțijBaj ap b)bj auipnjițB ap jo[ J 
-undi) BoidJjxa bj SS-naNISVTW

■Bjnpnjjs ț§ njuasa ui apqjsaaas iS 
ajBO)Bzț[BJotu ‘aga țS agațsa paja na 401 
-iuțSecuj ejajs uj as-npunjasuț ‘ajustu 
-jojjad țajdiuțs e nss ininjuaixreznujB 
Bjțutij ajSaSndap [rițara Biajșa BjuojBp 
'asațo.rS B[ șuid Moasape njBnjuaaan șaj
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-BjiAțsaJdxa ut țS țBzțign [njuouiaia uj 
șjsuoa ițjBațjiuujas ap ininaajsuBjț eaț 
-Bțnou ‘jngțsap 'BțBzgțțn jsoj țsui b auis 
uj Baapj -gjB[nagjBd BjnjBsșjj BțțuinuB 
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Cartea 
străină

Romanul lui Per Olof Ekstrom
OACA există o misiune comună a 

scriitorilor scandinavi, aceasta 
pare să aibă o relație cu o stare 

particulară de veghe a conștiinței. De
sigur, acești scriitori nu posedă un 
monopol al examenului de conștiință. 
Dar — poate din surse protestante, 
poate din surse mai vechi, ba chiar și 
printr-un proces mai complicat, prin- 
tr-o reacție complexă la protestantism 
— o anumită obsesie a cazului de con
știință poate fi urmărită, ca o constan
tă, în literaturile scandinave. Desigur, 
să pot da mari exemple — cele ale lui 
Ibsen ori Strindberg — dar și o anume 
categorie de mijloc a scriitorilor nor
vegieni, suedezi, danezi chiar (ce pot 
fi întrucîtva înglobați în spațiul scan
dinav) poate fi considerată drept aceea 
a confesorilor de conștiință. Și, de 
obicei, cazurile care incită examenul 
și examinarea sînt cele ale unoi- indivi
dualități care se confruntă cu comuni
tatea : morala publică își revelează con - 
formismele, filistinismul, funciar prin 
răzvrătirea cîte unei conștiințe izolate. 
Știm în ce măsură Ibsen (cel din 
Brand) a ascultat lecția lui Kierke
gaard. Unicul în dramatică opoziție cu 
Eclesia, cu lumea, iată situația-tip a atî- 
tor conștiințe însingurate în suferință 
din literatura nordică.

Din acest Nord, de unde ne-au venit 
mari mustrători tulburători ai Europei 
(care pot fi apropiați dar nicidecum 
identificați cu marii neliniștitori ai 
conștiinței, cu romancierii ruși). Un 
descendent al acestora este prozatorul 

Per Olof Ekstrom, cunoscut la noi prin 
romanul său mai vechi, ecranizat cu 
mult succes, N-a dansat decît o vară.

Scriitorul nu s-ar mai identifica azi 
— la treizeci de ani de la debutul său, 
din 1944 — cu acel mie roman, publi
cat în 1949, și cunoscînd succes mon
dial, fiind tradus în 24 de limbi. După 
Istoria unui violonist, Duduia Berit, 
Fluturele și focul, Johannes stihuitorul, 
Cine e nevinovat, Arsenic și împărtășa
nie, Mai în noiembrie și atîtea altele 
(aproape tot atîtea romane cîți ani de 
la debut încoace), Per Olof Ekstrom 
și-a diversificat, și-a îmbogățit mijloa
cele și adîncit temele. Aceste teme au, 
însă, ceva comun între ele și, totodată, 
prezintă unele raporturi cu ceea ce nu
meam problematica esențială a con
științei nefericite, în răzvrătire, a scri
sului scandinav. Nu ar fi exact să 
afirmi că este vorba despre un conflict 
tntre individ și societate. De fapt, for
țele în opoziție, într-o luptă cu totul 
inegală sînt cele ale unei conștiințe 
libere, oarecum naive, și cele ale con- 
știnței alienate. Poate arhetipul ființei 
nevinovate, amenințate, prea-vulnera- 
bile este acela care apare în centrul ro
manelor scriitorului suedez. Și, de obi
cei, o fată, o femeie este eroina unor 
asemenea narațiuni, printre care cea 
bine cunoscută de noi. N-a dansat decît 
o vară. Spontaneitatea primă văratică, 
o inocență foarte fragilă, dincolo sau 
dincoace de lege, un mod de a fi ex
pus primejdiilor, de a înfrunta fără 
puteri mai mari decît tocmai cele 

naive, spontane, ale nevinovăției, toate 
acestea caracterizează eroina privile
giată a romanelor lui Per Olof Ekstrom. 
Astfel este fata din romanul ecranizat, 
victimă a unui mediu în care fariseis
mul a devenit natural ; astfel este 
„destrăbălată" Eva-Lotta Bergstrom în 
romanul Fluturele și focul care se în
toarce după o experiență teatrală ra
tată, în satul ei natal ; astfel și „duduia 
Berit" (din romanul cu acest titlu) care 
înfruntă, în iubirea ei, „gura lumii". Și 
tot din această categorie face parte și 
tînăra Mai Hakansson victima unei 
lumi care a rănit-o de moarte, prin 
neglijență, indiferență, egoism, prin 
faptul că i-a rămas funciar străină.

Mai în noiembrie este un titlu întru
cîtva simbolic pentru acea rătăcire fa
tală a primâvăraticului inocent in 
toamna pustiitoare a unei civilizații 
dezumanizate. înțelegem, desigur, prin 
civilizație, un întreg mod de existență 
af unei societăți în care raporturile din
tre oameni se reduc la relații între 
egoisme încrucișate, între cupidități, în
tre indiferențe ș.a.m.d. Mai se sinucide 
și va muri. Dar cît timp agonizează, și 
mai apoi, ea este pentru toți cei din 
jurul ei, părinți, prieteni, vecini, iubiți 
ori neiubiți, o teribilă alarmă a con
științelor adormite. O alarmă trecă
toare, desigur, căci totul sau aproape 
totul se va întoarce în același făgaș. 
Ori poate, totuși... Ce a ucis-o pe Mai. 
ce a împins-o la disperare ? Procesul 
se deschide din clipa în care, la începu
tul romanului, tînăra săvîrșește actul

ei ultim. Și, pe încetul, scriitorul desco
peră toate complicitățile neștiute, unele 
chiar nevoite, care ș-au țesut în jurul 
ei, care i-au făcut existența imposibilă. 
Cum se poate ca într-un stat, într-o 
societate superior civilizată, un om să 
sufere-chiar și de foame — firește, foa
mea este mai curînd morală, decît fi
zică ?! Cum este cu putință ca în mij
locul oamenilor o fată frumoasă, dă
ruită cu multe daruri și virtuți, să 
piară ca într-un deșert ? Istoria toam
nei timpurii a tinerei Mai este aceea, 
tragică, a înstrăinării, și a vulnerară 
unei ființe fragile, esențial vulnerabile. 
Omul — prin condiția sa — este o făp
tură amenințată. Dar în lupta pentru 
existență această făptură își are armele 
sale, capacitatea sa de rezistență. Or, 
eroina romancierului suedez este dezar
mată, livrată puterilor din jurul ei 
(unele din ele nici măcar vrăjmașe, ci 
pur și simplu prea străin-indiferente). 
De aici împingerea ei în acea înfundă
tură fatală care este sinuciderea.

Un roman concentrat, un proces al 
conștiințelor culpabile și un caz — in
direct luminat — al unei rare conștiințe 
nevinovate, aceasta este narațiunea lui 
Per Olof Ekstrom, Mai în noiembrie. 
O carte tulburătoare a unui prozator 
subtil, tălmăcită remarcabil în limba 
noastră de Per Olof Ekstrom și Barbu 
Alexandru Emandi.

Nicolae Balota

EUGENE GUILLEVIC

Amintire
Memoriei lui Gabriel PeriNu-i adevărat că un mortAr fi un fel de-mpărăție vagăPlină de zgomot și de porunci,Că ne invidiazăCînd mincăm.Nu-i adevărat că un mortAr fi singe sau lapte noaptea mai sus decît noi.< ______

in traducerea Ninei Cassian

Nu el rîde în arbor și în vînt Cînd se plînge în sat.Și tot așa nu el faceSă ne cadă strachina la păniîntCînd ne întoarcem cu spatele, și funinginea peste foc.Niciodată un mortNu se însoțește cu noi în ochii căprioarelor.Să nu mințim.Nimic nu e mai mort decît un mort.— Dar e adevărat că morții Nasc pe pămînt o tăcere Mai grozavă decît somnul.
Din „Portrete*Pentru că pofta crimei îl depășea și totuși Imensa lui nevoie era să nimicească, A trebuit ca ziua întreagă, vrînd, nevrînd, Cu ochii lui să facă un vid în jurul lui.

Din „Conștiință*Privești o pietricică la întâmplare culeasăLa adăpostul unui tufișȘi-apoi îți dai seama :Cu cît o privești mai mult, /Cu atît forța ei e mai marețCa să-ți spargă ochii pe care-atîtea lucruriIi cheamă și pe care umbra-i alegeCînd soarele e ochiul greuStrigînd amiază.
★Un trunchi de copacDupă trecerea ferăstrăuiui,Ii dai târcoale.Pui mina pe munțiiPe care-i naște scoarța.
★Și asta-i tot : ziuaDeține milioane de insecteCare trăiesc din victorii.

____________________________________ /



Codexurile
• Leonardo da Vinci n-a fost numai un mare pictor, ci și 

un mare matematician, mecanic și inginer, căruia ramuri din 
cele mai variate ale fizicii ii datorează descoperiri importante.

ENGELS — Dialectica naturii

CONSIDERATA drept una dintre cele mai importante descoperiri de ma
nuscrise ale sec. XX, găsirea și publicarea, în anul 1965 la Madrid, a două 
carnete de notițe și schite (cunoscute astăzi sub numele de Codex Madrid I, II) 
aparținînd lui Leonardo da Vinci au însemnat o adevărată cotitură în interpre
tarea operei și gindirii aceluia care, pentru timpurile moderne, este însuși 
simbolul geniului renascentist. Leonardo a folosit, pentru notațiile, desenele și 
picturile din aceste carnete, o scriere „în oglindă", de la dreapta la stingă, așa 
cum puteți vedea, în stingă paginii noastre, însăși semnătura maestrului Io 
Lionardo transcrisă „în oglindă" și suprapusă pe un autoportret aflat în 
Windsor Collection.

Revista „The Courier" (UNESCO, octombrie 1974) dedică un întreg număr 
acestor două codexuri madrilene. De aici am extras, în traducere, texte (frag
mentate) din cele mai interesante articole ale revistei. în primul rînd, un arti
col care informează în general asupra Codexurilor și asupra importantei lor 
este semnat de Anna Maria Brizîo, profesor de istoria artelor la Universita
tea din Milano, președinta faimoasei asociații „Ente Raccolta Vinciana", Cen
trul de centralizare a operelor lui Leonardo da Vinci. Unul dintre cei mai 
cunoscuți specialiști în Renaștere și în gindirea medievală. Eugenio Garin, 
profesor de filosofie la Universitatea din Florența, studiază aspectul filosofic 
al carnetelor madrilene și conexiunea lor cu ansamblul sistemului de gîndire 
renascentist. în final, am reprodus largi fragmente din articolul semnat de 
Carlo Pedretti, profesor de istoria artelor la Universitatea California, Los 
Angeles, o subtilă analiză a ideilor novatoare in tehnica și concepția pictu
rală cuprinse în carnetele madrilene.

Anna Maria Brizîo:

Descoperirea 
codexurilor madrilene

Descoperirea recentă a două 
mari manuscrise ale lui Leonar
do, desene și texte, considerate 

mult timp pierdute pentru totdeauna, 
a deschis un capitol nou și deosebit de 
surprinzător în aprecierea gîndirii și 
operei geniului universal care a fost 
Leonardo da Vinci.

Sîntem în prezența unui ansamblu 
de o amploare fără precedent în care 
Leonardo a consemnat notițe și gîn- 
duri. rezultate ale cercetărilor și expe
riențelor sale în domeniul artistic, ca și 
în cel al mecanicii, al geometriei, al 
hidrologiei, al anatomiei, al meteorolo
giei, ai zborului păsărilor.

Cele două Codex-uri madrilene au a- 
dăugat, deodată, 700 de pagini manu
scriselor lui Leonardo care ajunseseră 
pînă la noi. O moștenire de aproxima
tiv 6 000 de pagini. [...].

în ansamblul lor, Codex-urile^cu- 
prind o perioadă de 15 ani. adică între 
anii 1491 și 1505. perioada de extremă 
activitate a lui Leonardo da Vinci. Cele 
două Codex-uri prezintă caracteristici 
foarte diferite. Madrid I este un Codex 
excepțional de omogen, datorită su
biectului său, căci el se referă în mod 
special la domeniul mecanicii Dimpo
trivă. Madrid II reprezintă un evantai 
de subiecte foarte diverse, dar care, în 
majoritate, sînt legate de probleme ar
tistice.

J.^14

Alfabetul „în oglindă" al scrierii folosite 
de Leonardo in Codexurile madrilene

Notațiile extrem de subtile asupra 
efectelor cromatice, legate de spațiu și 
aer liber, privesc pictura și aceste 
pasaje au fost extrase pentru a fi inse
rate într-un Tratat asupra picturii 
(compilat după moartea lui Leonardo), 
tratat al cărui proiect îl schițase el în
suși în jurul anului 1490. Un caiet în
treg este consacrat procesului de topire 
necesar făuririi „marelui cal din Mi
lan", monumentul ecvestru conceput 
pentru Francesco Sforza, niciodată 
realizat. Numeroase desene de arhitec
tură se referă mai ales la forti
ficații (...)

Ar fi poate interesant de notat că 
desenele „aeriene" ale munților, în 
sangvină, al căror mod de a prezenta 
peisajul este atît de nou și modem, au 
fost executate în timpul unor măsură
tori cartografice pe valea fluviului 
Arno ; de asemeni, desenele de mașini 
din Madrid I sînt de o asemenea clari
tate și forță încît ele comunică, în pa
ralel cu imaginea cea mai precisă a 
obiectului, sensul dinamic al funcției 
sale. La fel se întîmplă și cu desenele 
de anatomie.

Dintre toate culegerile lui Leonardo 
păstrate pînă la noi. Madrid I este deci 
una dintre cele mai sistematice — dacă 
acest cuvînt poate fi întrebuințat vor
bind despre Leonardo — deoarece este 
consacrat în întregime mecanicii. La- 
dislao Reti, primul dintre specialiștii 
în opera lui Leonardo care au putut să 
consulte manuscrisele madrilene, a re
liefat pe bună dreptate suma de intuiții 
și de soluții mecanice geniale conținute 
în Codexul Madrid 1. Ele anticipează 
adesea, într-un mod stupefiant, dispo
zitive care nu vor fi asamblate decît cu 
ani, dacă nu chiar și cu secole mai tîr- 
ziu. Ladislao Reti, din multitudinea de 
teme tratate în Madrid I, subliniază 
două teme principale : mișcarea pro
iectilelor și mișcarea pendulel. Aces
tea se impun într-adevăr atît prin no
utatea. cît și prin importanța dezvol
tării lor... [...].

Proiect de elicopter. Leonardo nota în marginea manuscrisului : „Dacă acest insirumeni 
este bine construit... și dacă elicea este învîrtită rapid, el se va ridica foarte sus in aer".

Eugenio Garin:

„Stăpînul universului"
DEOARECE artistul și mai ales 

pictorul (Leonardo se dorea pic
tor înainte de toate) trebuie să 

reproducă elementele realului, el tre
buie să cunoască tot ceea ce vrea să 
prezinte dacă ține cu adevărat să fie 
demn de arta sa. Adică pictorul trebuie 
să cunoască tot ceea ce există. Totul. 
Rădăcinile cele mai adînci, legile, gene
za acestui tot. Dacă se neglijează acest 
principiu fundamental al gîndirii lui 
Leonardo, căutarea sa permanentă ră- 
mîne neînțeleasă.

în această privință Leonardo este 
perfect clar : pictorul trebuie să fie 
„stăpînul universului" capabil să „imi
te", prin artă, „toate calitățile formelor 
produse de natură". Și iată de ce el tre
buie ca, mai înainte de toate, „să aibă 
în mintea sa“ toate formele ; să-i fie 
cunoscute cauzele : inteligența sa să fie 
capabilă de a stăpîni forțele și elemen
tele : să știe să fabrice din punct de 
vedere tehnic toate mașinile și instru
mentele care să-i permită să reproducă 

și să stâpînească realul. „Pictorul tre
buie să rivalizeze cu Natura — pro
clamă Leonardo — el îi este Stăpîn și 
Zeu" [...].

Sinteza operată de Leonardo își gă
sește încoronarea în această „pictură" 
care, la el, este încărcată de semnifica
ții cu totul deosebite. Opera pictorului 
domină procesul cunoașterii : în același 
timp, punct de sosire al cunoașterii ști
ințifice și punct de plecare al activită
ții creatoare. în realitate, nu este vorba 
nicidecum de două puncte disociabile, 
ci de un moment unic care se petrece 
în sufletul artistului, acolo unde a ști 
și a face se întîlnesc. Mai bine spus, 
acolo unde a ști se transformă în a 
face.

Dacă Leonardo exaltă pictorul, a- 
ceasta nu este o simplă întîmplare. căci 
el a fost întotdeauna îndemnat ca, pe 
planul cunoașterii, să favorizeze ochiul 
și vederea, ca și tot ceea ce este în ra
port cu imaginea, exprimîndu-și con
cepțiile în termeni vizuali. „Talentul



lui Da Vinci
Carlo Pedretti:

Gloria picturii

Zimbetul îngerului din Fecioara printre 
stinci (1483)

...ai Monei Lisa (1501)...

...al sfîniului loan Botezătorul (1509)—

—privirea îngerului din Fecioara printre 
stinci...

și cea a Monei Lisa.

MEMBRELE care nu sînt în miș
care trebuie desenate fără a 
scoate în evidentă mușchii. Dacă 

faci altcumva mai degrabă imiți un sac 
de nuci decît o formă omenească".

Iată una din notițele lui Leonardo 
asupra picturii pe care le putem citi în 
al doilea carnet madrilen recent desco
perit, datînd din primii ani ai secolului 
XVI. Această notiță prezintă un interes 
considerabil, căci ea aruncă o nouă lu
mină asupra diferendului dintre Leo
nardo și Michelangelo, creatorul Cape
lei Sixtrne (pictată între 1508—1510) : 
pentru Leonardo, corpul omenesc nu 
este un pretext pentru exercițiul unei 
virtuozități anatomice, prin expunerea 
mușchilor. Corpul omenesc trebuie să 
rămînă ceea ce este.

Leonardo a notat această reflecție, 
printre multe altele, într-un moment 
decisiv al carierei sale. Toate aceste re
flecții se fac ecoul descoperirilor ine
rente teoriilor artistice din Cinquecento.

De acum înainte Leonardo nu mai 
este legat de aparența lucrurilor, ci de 
structura internă a acestora. Forma se 
exprimă prin stil și, atunci cînd spun 
stil, nu mă gîndesc doar la arta lui 
Leonardo da Vinci, ci la concepția sa, 
așa cum aceasta se exprimă prin cu
vinte, căci există o strînsă afinitate în
tre desenele și scrierile sale. Astfel, 
toate elementele picturii lui da Vinci se 
găsesc în teoriile expuse în manuscrisul 
de la Madrid. în afară de teoria asupra 
formei și culorii trebuie să ne oprim 
mai ales asupra teoriei luminii și um
brei și a trecerii blînde de la lumină 
spre umbră. Este esența însăși a faimo
sului sfumato a lui Leonardo. în ma
nuscrise, notele asupra acestui subiect 
sînt numeroase, însă este interesant de 
observat că fiecare dintre ele ține sea
ma de elementul culoare.

în prima perioadă a activității sale 
picturale, da Vinci considera obiectele 
drept entități geometrice și era preo
cupat mai ales de gradarea umbrelor 
și de gradul lor de intensitate.

După anul 1500 Leonardo se ocupă, 
mai înainte de toate, de jocul luminii 
și umbrei și de obiectele în aer liber, 
ținînd cont de culoare și de reflexele 
sale. Lumina devine mijloc de a topi 
elementele peisajului într-o trecere ar
monioasă de la o culoare la alta. Este 
ceea ce da Vinci numește „grație".

Și corpul uman devine parte inte
grantă a peisajului. (Nu ne putem îm
piedica să ne gîndim aici la Gioconda, 
la Fecioara și Sfînta Ana, Leda.) Corpul 
omenesc este deci supus fenomenelor de 
reflecție, refracție și jocului reciproc de 
umbre colorate, așa cum se întîmplă cu 
orice obiect pus la lumina zilei. Ceea 
ce se produce sub proiecția unui aco
periș se va produce de asemenea sub 
proiecția bărbiei într-un chip omenesc.

Una din cele mai frumoase observa
ții ale lui da Vinci este aceea prin care 
maestrul sfătuiește pictorul asupra mo
dului de reprezentare a chipului ome
nesc. Astfel, el sfătuiește pictorul să

Mona Lisa

compună decorul de așa manieră încît 
să creeze efectele de sfumato cele mai 
delicate între umbre, ceea ce el numeș
te „grația umbrelor lipsite în mod gra
dat de orice contur net".

Decorul este dat de zidurile caselor 
care dau înspre stradă, pe unde pătrun
de lumina ; o lumină alcătuită din aer, 
lipsit de strălucire, lumină difuză și au
rită, ca aceea a lui Giorgione.

„Lumina, spune Leonardo, sfîrșește 
pe pavajul străzii, de unde este trimisă 
înapoi, prin reverberație, asupra părți
lor întunecate ale chipurilor, ilumi- 
nîndu-le în mod considerabil. Fascico
lul acestei lumini naturale delimitează 
acoperișurile care surplombează strada, 
iar raza va ilumina pînă în vecinătatea 
— sau aproape — nașterii umbrelor 
care se găsesc sub elementele chipului ; 
și astfel, puțin cîte puțin, se va schim
ba în claritate, pînă la a sfîrși pe băr
bie cu umbre aproape invizibile de o 
parte și de alta a ei".

Se admite în mod obișnuit că Leo
nardo era insensibil la culoare și că, 
pentru el, „gloria picturii" consta în 
faptul că ea este capabilă să reproducă 
modelul. Dar cronologia notelor sale 
asupra picturii arată că aceasta poate 
fi aplicată, la nevoie, primei perioade 
a dezvoltării sale teoretice, atunci cînd 
arta sa era legată încă de învățătu
rile școlii florentine din Quattrocento. 
Dar, după anul 1500, notațiile sale asu
pra culorii sînt din ce în ce mai pene
trante, într-atît încît observațiile sale 
nu mai pot fi aplicate nici uneia din 
operele ajunse pînă la noi. Ajunge doar 
să menționăm anume efecte de lumină 
violetă, la apusul soarelui : o lumină 
despre care el spune că avea „culoa
rea crinului", făcînd peisajul „mai în- 
cîntător și mai viu". „Frumusețea cu
lorii — spune Leonardo — ține de lu

minile esențiale". Lumina este consi
derată drept un simbol al adevărului, 
iar „adevărul culorilor" este frumuse
țea lor relevată de lumină.

Aici, ca și în multe alte locuri, ceea 
ce ne fascinează este ceea ce englezii 
evocă atunci cînd vorbesc despre „im
previzibilul Leonardo". Acest Leonar
do pe care nu-1 putem ghici pentru că 
notele sale nu sînt altceva decît înre
gistrarea unei gîndiri mobile, astfel în
cît lecțiile sale de pictură nu au rigidi
tatea discursului academic, ci prospe
țimea unei revelații.

Cuvintele lui da Vinci ne ating cu o 
precizie matematică și totuși ele ne. re
velă un spațiu care se deschide din
colo de tablou. „Ceea ce vreau să-ți a- 
mintesc în privința chipului omenesc 
este că tu trebuie să vezi cum, Ia dis
tanțe diferite, diversele calități ale um
brei se pierd, rămînînd doar cîteva pete 
principale, așa cum ar fi cavitatea o- 
chiului și alte zone asemănătoare ; în 
final, chipul rămîne obscur deoarece 
luminile slabe, comparate cu umbrele 
de intensitate mijlocie, sînt absorbite de 
întuneric. Aceasta în așa măsură încît, 
la o anumită distanță, calitățile și in
tensitățile luminii sînt absorbite cu to
tul, înfundînau-se intr-o umbră de in
tensitate mijlocie. Și iată de ce copacii 
și toate obiectele par a fi, de la o anu
mită distanță, la fel de întunecate ca și 
în apropierea ochiului. Plecînd de la 
această obscuritate, aerul care se în- 
trepune între ochi și obiect face acest 
obiect mai clar, într-o nuanță care se 
apropie de bleu. Dar aceasta se albăs- 
trește mai degrabă înspre întuneric de
cît înspre clar, căci acolo «adevărul 
culorilor este mai vizibil»".

Prezentare și traducere de 
Cristian UNTEANU

în căutarea armoniei
pictorului trebuie să se asemene cu o 
oglindă" și trebuie să primească „toate 
lucrurile" de la formele exterioare la 
calitățile și esențele profunde și struc
turile geometrice elementare care se si
tuează la baza experimentului și permit 
înțelegerea. De unde valoarea matema
ticii comparată cu simțurile („Nici o 
cercetare omenească nu se poate numi 
știință adevărată dacă ea nu trece prin 
investigarea matematică"). De unde va
loarea „filosofică" a picturii : „Acela 
care disprețuiește pictura nu iubește fi- 
losofia. Pictura este în sine filosofie ; 
cea mai bună dovadă este că ea sur
prinde mișcarea corpurilor în sponta
neitatea acțiunii lor ; la fel și filoso- 
fia...“.

Aceste două aspecte ale activității 
omenești, a ști și a face, a „vedea" și 
a „crea" nu pot fi deci separate : cercul 
știință-tehnică-artă" a vedea-a face 
este în mod esențial unitar.

A crea și a fabrica mașini, pentru 
Leonardo, pune mai multe probleme : 

1. imposibilitatea de a disocia momen
tul tehnic de momentul științific, acesta 
din urmă legat de structura matemati
că a tuturor lucrurilor ; 2. ideea gene
rală că scheletul lucrurilor poate fi re
dus la un model mecanic ; 3. legătura 
profundă între viață și mecanică ; 4. 
căutarea modelelor în planul științei 
opticii („ochiul, în toate activitățile sale, 
se înșeală mai puțin decît celelalte sim
țuri").

Se vede deci că dacă interesul lui 
Leonardo pentru mașini era foarte ac
centuat, am greși grav dacă nu am in
tegra acest interes în concepția lui des
pre lume : mașina nu este decît un mij
loc între viața vie și „cauzele" matema
tice care regizează totul, legile care se 
exprimă prin numere, figuri și corpuri 
geometrice. Se poate deduce de aici că, 
pe baza legilor astfel descoperite, nu 
numai că se vor putea construi („mal 
întîi mental și apoi cu ajutorul mîini- 
lor") mașini minunate, dar se vor mai 
putea face și experiențe vizibile cu aju

torul operelor de artă creatoare de ar
monii bine proportionate.

Regăsim astfel unitatea profundă a 
enciclopediei lui Leonardo, la care ar ti 
absurd să separi știința, tehnica și arta. 
Este căutarea neîncetată a unui centru 
unificator al experienței umane, al unui 
sens al lucrurilor, al unui loc al omului 
în Univers ; era pornirea neliniștită a 
unei ere noi ; era un mod cu totul nou 
de a înțelege arta și știința.

în aceste mii de pagini, în încîlceala 
vertiginoasă a fragmentelor scrise însă 
într-un stil foarte studiat, în aceste de
sene ale unor mașini stranii și ale Unor 
anatomii subtile, toate marcate de o 
grație căutată, fiecare din paginile ma
nuscrise ale lui Leonardo sînt într-ade
văr o mărturie și un simbol nu doar a 
ceea ce omenirea a visat și a căutat 
dintotdeauna, dar și a unui mod cu to
tul nou de a concepe sarcina oameni
lor : o căutare fără de sfîrșit pentru a 
stăpîni o realitate mereu în schimbare.

Schemă pentru o mașină de măsurat tim
pul. Chiar dacă unele piese lipsesc, cerce
tătorii sînt unanimi in a atirma că Leo
nardo descoperise principiul pendulului cu 
un secol înaintea experimentelor lui Ga

lilei.



Intre
Garcia Mârquez 

și Faulkner
• Cronicarul revistei 

„Erasmus" constată că di
feriți critici continuă să 
facă o apropiere intre 
arta romancierului co
lumbian Gabriel Garda 
Mărquez și aceea a lui 
William Faulkner. Con
trol! nd limitele acestei 
ipoteze, cronicarul con
fruntă La Hojarasca cu 
Zgomotul și furia și Pe 
patul de moarte și gă
sește o evidentă asemă
nare a temei fundamen
tale, a monologului inte
rior. în trecerea de ’a 
real la mit etc. De ase
menea, în O sută de ani

Gabriel
Garcia Marquez

de singurătate, se subli
niază același plan te
matic, grandoarea și 
decadența unei „case", 
revenirea ciclică a ace
lorași perversiuni și cri
me, înrădăcinate în rea
litatea istorică și loca
lă, ca și, pe planul for
mal. revenirea acelorași 
nume, structura circulară 
a timpului, aceleași sem
ne ale fatalității, simbo
luri biblice etc. Dar re
vista ..Erasmus" semna
lează că, în cele din 
urmă. Gabriel Garda 
Mărquez evadează din 
„infernul" faulknerian 
prin refuzul tragicului. în 
profitul unei verve ra- 
belaisiene și al unor spe
cifice trăsături latino-a- 
mericane.

Franțoise Sagan, 
dupâ 20 de ani
• Au trecut 20 de ani 

de la apariția cărții 
Bonjour tristesse, răstimp 
în care autoarea a publi
cat încă 9 romane, 7 pie
se, alimentînd totodată 
presa cu vreo sută de in
terviuri și cu accidente 
sau incidente din viața ei 
personală. Sub titlul Re- 
ponses 1954—1974, Editura 
Jean-Jacques Pauvert pu
blică o înmănunchere a 
reflecțiilor scriitoarei, de 
regulă spontane, sincere, 
autentice, prilejuite de 
aceste interviuri. Iată, de 
exemplu, opinia Franvoisei 
Sagan despre politică : 
„Ceea ce mă pasionează 
cel mai mult în viață, sînt 
ființele și evenimentele 
politice. Există lucruri 
pentru care mi-aș da via
ța... Nu sînt înscrisă în 
nici un partid, dar sînt 
angajată sore stînga. Dacă 
s-ar produce, o inva
zie fascistă, n-aș pregeta 
să mă bat".

Un Pasquale 
adevărat

• Un mare succes a 
cucerit la Chicago Eduar
do de Filippo, ca regizor 
de operă. ..Chicago Tri
bune" scrie că Don Pas
quale al său „ar putea 
obliga să se pasioneze de 
operă chiar pe cei care 
urăsc dintotdeauna acest 
gen de muzică. Persona
lele pe scenă acționează 
ca niște oameni adevărați 
și seamănă cu persoane 
adevărate. De Filippo a 
abolit toate acele găsel
nițe de mică importanță 
care fac ca opera bufă a 
lui Donizetti să semene 
cu o farsă greoaie și a 
regîndit libretul de sus 
pînă jos... Don Pasquale 
al său e un bătrîn cu idei 
tinere".

Tot în Statele Unite, 
de Filippo a asistat, la 
21 noiembrie, la premiera 
comediei sale Sîmbătă, 
duminică și luni, montată 
pe Broadway de Franco 
Zeffirelli.

Prima carte 
poloneză a împlinit 

5 secole
• O filă de dimensiuni 

reduse din hîrtie groasă, 
cenușie. Fără ornamente 
aurite, fără chenare colo
rate. Și totuși, această 
tipăritură, puțin atractivă, 
ocupă în colecțiile Biblio
tecii Jagiellone din Cra
covia un loc deosebit. 
Textul pe care-1 cuprinde 
— un calendar pe anul 
1474 — este primul docu
ment din ținuturile polo
neze lucrat în tehnica ti
păriturii cu caractere mo
bile. Data : 1474. Deci 500 
de ani de la introducerea 
în Polonia a unei invenții 
care a revoluționat istoria 
omenirii.

Marele Premiu 
literar austriac 

1974
• Laureatul, H. C. Art- 

mann, a cunoscut o oare
care celebritate în 1958, 
cînd a publicat o culegere 
de poeme în dialect. El 
devine mai tîrziu pivotul 
unui grup vienez de 
avangardă, care pleda 
pentru o interpretare 
lingvistică și artistică a 
barocului, suprarealismu- 
lui și dadaismului. In mo
tivarea juriului pentru 
Marele Premiu literar se 
subliniază că se acordă 
un omagiu nu interpretă
rii experimentale a limbii, 
ci folosirii ei virtuoase de 
către Artmann. El nu s-a 
mulțumit să difuzeze un 
pesimism „suprarealist" la 
modă ; opera sa conține 
diferite elemente ale lite
raturii contemporane, ce 
duc la o poezie elemen
tară.

Dicționarul 
Gorki

• Sub îngrijirea docto
rului în științe filologice 
L. Kovtun, la Moscova a 
apărut primul volum al 
dicționarului trilogiei gor- 
kiene Copilăria, La 
stăpîn, Universitățile me
le. Despre necesitatea 
editării unei asemenea lu
crări de amploare scrie. în 
„Literaturnnaia Gazeta", 
unul din autori, G. Lilici : 
„Nu peste multă vreme, 
unele expresii întrebuin
țate de Gorki vor deveni 
de neînțeles pentru cercu
rile largi de cititori. De 
aceea e foarte importantă 
explicarea cuvintelor care 
ies treptat din lexicul ac
tiv. Abundența nuanțelor 
metaforice, polisemantica 
termenului îndeplinește la 
Gorki funcții literare com
plexe. Este ceea ce vrem 
să explicăm cititorului".

Literatura 
în Australia și 

în Noua Zeelandâ
• G. A. Wilkes, de ta 

universitatea din Sydney, 
a tipărit nu de mult, la 
Editura „Argus & Robert
son", o panoramă a lite
raturii australiene, din 
perioada colonială pînă la 
epoca modernă. Scriitori 
ca White. Judith Wright 
și H. D. Hope fac obiec
tul unor studii amănun
țite. Originalitatea acestui 
eseu stă în faptul că pune 
accentul pe perioada mo
dernă. scriitorii contem
porani ocupînd jumătate 
din carte. Autorul nu 
ezită să arate că litera
tura australiană nu s-a 
dezvoltat într-un cerc în
chis. ci a suferit întot
deauna influențe străine : 
O’Daud — pe aceea a lui 
Whitman, Brennan — pe 
a lui Mallarmă etc. Cei 
mai buni scriitori austra
lieni au fost mereu în 
contact cu curentele eu
ropene. în epoca actuală 
— scrie G. A. Wilkes — 
se instaurează un echili
bru între tendințele indi
gene și cele străine, în 
dorința ca această litera
tură să-și dobîndeașcă un 
specific și să se dezvolte 
în mod efectiv.

în aceeași editură, pro
fesorul Reid prezintă li
teratura neo-zeelandeză, 
parcurgînd diferite genuri 
și subliniind dificultățile 
cu care aceasta se întâl
nește. ca o literatură de 
dată mai recentă (Noua 
Zeelandă a fost coloniza
tă în 1840). După opinia 
lui Reid. numai din 1920 
se poate vorbi de scriitori 
neo-zeelandezi naționali, 
degajați de imperialismul 
literar al Marii Britanii,

• Puțini dintre aceia 
care vizitează British 
Museum sau consultă vo
lumele — în număr de 
șapte pînă la zece mili
oane — din marea bi
bliotecă a muzeului știu 
că acestea au trecut mai 
întîi printr-un lung și 
extrem de complicat pro
ces pe care îl implică le
garea și restaurarea căr
ților. Astfel, în British 
Museum, ca de altfel în 
toate marile biblioteci ale 
lumii, există o secție 
specială, cuprinzînd în 
jur de o sută de specia
liști în restaurarea și le
garea cărților, reuniți în 
faimosul Bindery Depart
ment. Prima atestare a 
acestei profesii, în An
glia, este între anii 1660— 
1700, perioada Restaura

Premii literare, 1974

„Femina"
• „Premiul Femina" a 

fost atribuit în acest an 
scriitorului Rene-Victor 
Philes pentru romanul său 
L’Imprecateur (Ed. du 
Seuil). Rene-Victor Philes 
și-a făcut debutul în li
teratură cu romanul La 
Rhubarbe care a obținut 
premiul Medicis în anul 
1965. în 1969 publică ro
manul Le Louin, iar în 
acest an i-a fost publicat 
romanul L’Imprecateur, 
o satiră socială și o viziu
ne largă asupra probleme
lor morale și economice 
care agită occidentul con
temporan. Este de menți
onat faptul că romanul 
L’Imprecateur- s-a situat 
pe locul doi în lista de 
preferințe a juriului pre
miului Goncourt, afirmîn- 
du-se deci drept una 
dintre cele mai intere
sante apariții editoriale 
ale acestui an.

„Medicis"
• Dominique Fernan

dez a fost, în acest an, 
preferatul juriului Medicis 
care i-a acordat această 
distincție pentru romanul 
său Proporino ou Ies 
Mystercs de Naples. Au
torul, specialist în litera
tura italiană, a publicat în 
anul 1958 lucrarea Roma
nul italian, iar în anul 1967 
cartea intitulată Eșecul lui 
Pavese. Critica literară a 
rezervat o primire deose
bit de călduroasă celor 
două romane pe cafe, Do
minique Fernandez le-a 
publicat în anul 1969

Arta restaurării cărților

ției, cînd Samuel Mearne 
a început să lege artistic 
primele volume aparți- 
nînd regelui Charles II. 
Tocmai pentru a marca a 

(Scrisori către Dora) și în 
1971 (Copiii lui Gogol). Ro
manul premiat în acest an 
reînvie atmosfera sărbă
torilor specifice orașului 
Neapole din anul 1760, o 
subtila analiză psihologici 
în care reminiscențele 
unor studii psihanalitice 
sînt ușor de descoperit.

Un autor care nu mai 
are nevoie de prezentare : 
Julio Cortazar. în acest an 
lui Julio Cortazar i s-a 
decernat premiul Medicis 
rezervat autorilor străini 
pentru romanul său Car
tea lui Manuel apărut în 
Ed. Gallimard. O analiză 
a psihologiei unor grupuri 
de guerilla, o prezentare a 
luptei popoarelor Americii 
Latine pentru libertate. 
Julio Cortazar. a declarat, *■  
în cursul unei conferințe 
de presă, că donează acest 
premiu lui Rafael Augus
tin Gumucio, reprezentan
tul la Paris al Frontului 
Unificat al rezistenței chi
liene. pentru a servi cau
zei luptei poporului chi
lian Împotriva dictaturii.

„Bretagne"
• „Premiul Bretagtre" a 

fost atribuit. în cadrul 
unei solemnități organizare., 
la Maison de Bretagne din 
Paris, scriitorului Georges 
Perrons pentru ansamblul 
operei sale. De asemeni, 
au fost premiate ca exce- 
lentc monografii asunra 
regiunii Bretagne, volu
mele Ferma din Bretagne- 
Sud de Alain Legrand și 
Georges Michael Thomas 
și volumul Ilistoire de 
Lanion de Pierre I.esage 
de la Haye și Yves Briand.

350-a aniversare a morții 
lui Samuel Mearne, în
temeietorul breslei legă- 
torilor și restauratorilor 
de cărți, British Museum 
a deschis o expoziție 
permanentă cuprinzînd 
26 de volume din epoca 
Restaurației, alături de 
alte cărți restaurate de 
actualii specialiști ai sec
ției Bindery. în imagine 
— unul din acești resta
uratori lucrînd la volu
mul de „piese" de Sha
kespeare, volum editat 
la Londra în 1626, apli- 
cîndu-i, la cald, proce
deul numit ,.nylon", vl- 
zînd la întărirea structu
rii cărții și a rezistenței 
paginilor la uzură, de
oarece volumul urmează 
â fi dat în circuitul z 
blic al bibliotecii.

Am citit despre...

Indiferență și reversul ei
JiACHEL Scott și-a extins investiga- 
”ția asupra întregii industrii ame

ricane. Paul Brodeur a studiat situația dintr-o singură 
ramură — fabricile de azbest. George Vecsey s-a 
ocupat doar de un singur om. maistrul miner Dan 
Sizemore. Tustrei au ajuns cam la aceeași concluzie. 
Să cităm:

„Pînă de curînd, scrie Rachel Scott in Carne și singe, 
sindicatele n-au fost în primele rînduri ale luptei pen
tru condiții mai bune de muncă. Cele mai multe s-au 
birocratizat în asemenea măsură, incit interesele lide
rilor sindicali nu mai coincideau cu interesele munci
torilor. Marile corporații consideră că e mai ieftin să 
plătească despăgubiri bolnavilor și invalizilor decît să 
introducă măsuri de protecție. Ele angajează experți 
— medici și cercetători — cu misiunea de a diagnostica 
în mod fals bolile profesionale ca fiind maladii ale 
vieții curente- Ele strigă că nu sînt necesare nici un 
fel de reglementări, că acestea le-ar ruina Distrug 
oamenii cu aceeași nepăsare cu care au distrus pățnîn- 
tul". Soluția ? ..Numai poporul american in întregul 
său ar avea puterea să introducă schimbările necesare 
pentru a pune capăt acestui masacru industrial. Mun
citorii nu pot să tacă totul singuri. Au nevoie de spri
jinul nostru, al tuturor".

Poate că primul semn al revirimentului cerut de 
Rachel Scott sint chiar numeroasele anchete in mediul\”_____________  

muncitoresc, in genul celei întreprinse de ea. Dar dacă 
interesul opiniei publice largi urmează abia a fi captat, 
muncitorii înșiși par pe cale de a ieși din starea de 
apatie de care se lăsaseră cuprinși după cucerirea sta
tutului lor sindical actual Iluzia securității se spulberă 
din mii și mii de motive neîndurător de concrete. Cea 
mai zguduitoare dintre trezirile la realitate este reve
lația faptului că nu sînt decît Americani de consum 
curent (titlul cărții lui Paul Brodeur). Ninfic nu-i mai 
greu de suportat decît conștiința faptului că nu contezi, 
că nu se ține seama de tine, că ești o non-persoană.

Evoluția maistrului miner Dan Sizemore, eroul cârtii 
Un asfințit pe săptămînă de George Vecsey. e atît de 
edificatoare îneît pare născocită în scopuri demonstra
tive. «în 1970. — scrie autorul, reporter la „The New 
York Times" —, am fost trimis în Appalachia. în timp 
ce mă informam pentru a scrie despre o grevă, mi s-a 
vorbit despre un bătrîn miner înțelept în măsură 
să-mi explice: regiunea carboniferă». L-a cunoscut pe 
Dan Sizemore, om cu 36 de ani de subteran. Un 
muncitor de elită. Un ambițios. Un dur. Fiu de șef 
de echipă, a ajuns el însuși, repede, șef de echipă- 
Era mindru de îndemînarea lui fără egal și totodată 
de capacitatea lui de a-și conduce oamenii în așa fel 
îneît să scoată mai mult cărbune decît oricare altă 
echipă care a lucrat vreodată sub pămîiitul Virginiei 
de Sud. Țintea sus. tot mai sus, în ierarhia profesio
nală. Un elan care l-a ținut mai mult de două decenii. 

Nu l-a părăsit nici în 1958, cînd o recesiune tempo
rară. plus manevrele altor șefi de echipă geloși pe 
succesele lui, l-au silit să guste din pîinea șomerului. 
Abia după multe luni de zadarnică așteptare a unui 
nou angajament a început să se desmeticească, să-și 
dea seama că nu e indispensabil. că se devota pros
tește unor patroni în ochii cărora nu valora nici cît 
o lopată de cărbune, Cînd a fost reprimit la lucru a 
început să privească nu numai la cărbune, ci și la oa
menii din subordinea și de deasupra lui. Și l-a cuprins 
lehamitea: Sistemul de valori căruia i se dedicase cu 
întreaga lui ființă („într-o dimineață de luni m-am 
trezit cu o tuse profundă, uscată, permanentă ca res
pirația însăși") tolera și chiar presupunea desconside
rarea individului.

De atunci. Appalachia a decăzut din punct de vedere 
economic și ecologic, s-a depopulat. Sindicatul mun
citorilor mineri a trăit șocul asasinării liderului pro
gresist Yosepb Yablonski și a familiei sale de către 
ucigași plătiți de Tony Boyle, care a mers pînă la 
crimă pentru a-șj asigura dominația asupra sindicatu
lui. Plămînii lui Dan Sizemore s-au îmbîcsit și mai 
mult de cărbune. Cei opt copii ai Iul au adus în casă 
idei noi. doi dintre ei au plecat în Canada pentru a 
nu participa la războiul din Vietnam, nici unul nu 
aspiră— așa cum aspirase tatăl lor în tinerețe — să 
devină un slujitor devotat al industriei miniere. Toate 
acestea au radicalizat concepțiile lui Sizemore, au făcut 
din el un contestatat. Acum el nu mai vede doar ..un 
asfințit pe săptămînă". La o lună după ce Vecsey și-a 
terminat de scris cartea. Dan Sizemore a primit — ca 
și toți ceilalți 175 de muncitori din mină — un „plic 
roz" care îi ănunța că aceasta se -rfichide din cauza 
„condițiilor economice". întrucît medicii nu-i mai dau 
certificatul de sănătate necesar pentru o eventuală re
angajare, soția lui s-a înscris la un curs de surori me
dicale urmînd ca pe viitor sa cîștige ea pîinea familiei.

Iar noua conducere — militantă, energică, a Sindi
catului muncitorilor mineri — a pregătit un serios pro
gram revendicativ pentru apropiatele negocieri în ve
derea reînnoirii contractului colectiv.

Felicia Antip



Serghei Urușevski
• Operatorul de cine

ma sovietic Serghei Uru
șevski — pe care filmul 
Zboară cocorii l-a făcut 
celebru în lumea întrea
gă — a încetat din viată 
în vîrstă de 66 de ani la 
Moscova. Realizat de Mi
hail Kalatozov. Zboară 
cocorii a primit Marele 
premiu al festivalului de 
Cannes 1957, pentru cea 
mai bună imagine. Uru
șevski a turnat apoi o 
serie de filme ca regizor 
(pelicula Scrisoare ne
expediată).

O perioadă 
necunoscută 

din viața 
lui Mark Twain

• Antologia pe care 
ne-o propune Edgar M. 
Branch e alcătuită din 
articole scrise de Mark 
Twain pentru periodicul 
„Call" din San Francis
co, între iunie și octom
brie 1864. Această cronică 
a faptelor diverse, redată 
cu o notă de dezinvoltură 
și maliție, are uneori un 
ton moralizant, care pre
zintă “Înfățișarea victoria
nă a lui Mark Twain. A- 
-bundenta și varietatea a- 
cestor cronici. într-o pe
rioadă foarte scurtă, ne 
prezintă un Mark Twain 
inedit.

• La Biblioteca Fran
ceză din București au 
fost prezentate spectaco
le cu piesele lui Jean 
Tardieu, dramaturg și 
poet francez contempo
ran, animatorul, de cinci
sprezece ani, al cunoscu
tului Club d’Essai și al 
emisiunii de radio France 
Musique. Spectacolele, 
cuprinzînd piesele La so
nate et les trois messie
urs, Un geste pour un au
tre, Le guichet, au fost 
interpretate de „grupul 
Les Masques" (de remar
cat aici interpretarea .ex
celentă, nuanțată și plină 
de vervă a Irinei Adom- 
nicăi) în regia lui Yves 
Boy, bine inspirat în a- 
legerea muzicii care a în
soțit spectacolul. Astfel, 
Sonata lui Debussy și 
Divertismentul pentru 
violoncel și coarde de 
Paul Arma, au constituit 
un sugestiv cadru pentru 
a releva aspectele poetice 
ale unor texte simbolice. 
Jean Tardieu a fost pre

Anticariatul unicatelor

• „Anticariatul unica
telor" — astfel s-ar putea 
numi unul dintre cele 
mai cunoscute anticariate 
londoneze, „London Anti
quarian Book Fair", unde 
are loc, lunar, o adevă
rată licitație a volumelor 
rare sau a unicatelor, va
lori sigure în contextul 
actualei inflații occiden
tale. Manuscrise sau e- 
diții princeps ale opere
lor lui Shakespeare, Mil
ton și Worsworth au fost 
„top“-urile de vînzare ale 
acestei luni, alături de 
curiozități tipografice, așa 
cum a fost o descriere 
din sec. XIX a castelu
lui Windsor, conținînd

Isaac Babei in imagini teatrale
• într-un spectacol de 

numai o oră și un sfert, 
grupul teatral italian 
„Ottawa" a concentrat cî
teva din povestirile care 
alcătuiesc Armata de ca
valerie, fascinanta epopee 
a cazacilor revoluționari

zentat la reala măsură a 
intențiilor sale. „Totul 
absentează / și se linișteș
te / iar eu însumi, eu / 
nu mai sînt / nimic alt
ceva / decît o parcelă / 
a/ timpului" — scria el 
în volumul Une voix 
sans personne (1954). 

75 000 de cuvinte și re
produceri colorate, volu
mul avînd dimensiunile 
de 15/19 mm. Experții au 
apreciat la un preț fa
bulos un facsimil din 
Kelmscott Chaucer, im
primat de. Wiliam Morris 
în 1894, calificat drept 
„cea mai frumoasă carte 
imprimată vreodată de 
un editor englez".

Ars Grammatica a lui 
Donatus, volum pe care 
o mamă din sec. IX l-a 
dăruit fiului ei, a fost pus 
în vînzare alături de un 
volum omagial apărut în 
1612, dedicat Reginei Spa
niei, volum ilustrat de 
Jacques Callot, unul 
dintre cei mai cunoscuți 
artiști ai sec. XVII. Unul 
din exemplarele rarisime 
ale volumului de poezie 
War Poems 1919, autor 
Siegfried Sassoon. a 
fost cotat printre cele mai 
disputate cărți ale unui 
autor contemporan. în 
imagine, Colin și Charlot
te Franklin, prezentatori 
la „London Antiquarian 
Book Fair", examinînd un 
volum dedicat încoronă
rii lui George IV, publi
cat la Londra între anii 
1820 și 1830.

ATLAS

Bibe viator

în luptă, pe diferitele 
fronturi ale războiului 
civil, împotriva alb-gar- 
diștilor și a forțelor in- 
tervenționiste. Spectaco
lul, reprezentat în cîteva 
orașe ale Italiei, cucereș
te elogii unanime.

Bine primite de public, 
spectacolele Jean Tardieu 
au constituit un intere
sant experiment, bine 
susținut de ansamblul re
gizoral, la care se adaugă 
foarte sugestivele afișe 
concepute și realizate de 
Guy Sportellini.

DE cîte ori e liniște, și e iarnă, și e soare, și se întîmplă să trec pe 
o stradă pustie, ascultîndu-mi pașii pe asfalt, îmi amintesc drumul la 
Spoleto. Era spre sfîrșitul lui decembrie, într-o duminică sau intr-o zi 
de sărbătoare, o zi însorită și aproape caldă, cu un fel de liniște și de 
împăcare plutind în aerul purificat de iarnă. Am umblat ore în șir prin 
orașul părăsit de locuitorii care folosiseră răgazul sărbătorii pentru a 
se închide în mașini, pentru a goni pe șoselele supra-aglomerate și a se 
întoarce după o zi sau două, mai obosiți și mai nervoși, la casele și la 
muncile lor. Străzile erau pustii, magazinele închise, obloanele trase. 
N-am întîlnit mai mult de trei-patru trecători, umiliți de a fi rămas acasă. 
Urcam ulicioarele piezișe, cadențate de trepte înguste și pietruite mă
runt, cu sentimentul că străbăteam o cetate care ne aparține, pe care o 
cucerisem cu fiecare pas, ai cărei unici stăpîni sintem.

Odată cu dispariția vitrinelor (ascunse sub rulouri), a vehicolelor și-a 
oamenilor, orașul se întorcea bucuros și liniștit în adevăratul lui timp. 
Se odihnea. Prezentul dispăruse, ca și cum n-ar fi existat, casele, calda- 
rimurile, zidurile, acoperișurile își reluaseră adevăratul suflet. Urcam 
străzi atît de înguste, îneît pereții păreau că se apropie spre vîrf într-o 
riscantă confidență și ni se părea că înaintăm spre inima unei taine 
pe care ni-e dat s-o dezvăluim și de a cărei dezlegare ne atîrnă, poate, 
viața. Străbăteam un ev mediu tăcut, o cetate pustiită de ciumă sau 
cine știe de ce invadatori. Din moment în moment, de după colțul negru 
ol unui zid, putea să apară un convoi de umbre dueîndu-și morții, mai 
proaspeți încă, pe umerii lor de aer întunecat. Un toc lovit prea tale de 
caldarîm sau vîntul reușind să clintească un oblon ne făceau să tresărim 
și să întoarcem capul. Și totuși, nimic nu ne înspăimînta. înaintam feri
ciți în mister, simțeam că sintem prii, iți, acceptați de evul care nu se 
mai ascundea de noi, ne lăsa să pătrundem în magica lui supraviețuire. 
Reclamele societăților de asigurări și ale mărcilor de televizoare, ca și 
firmele colorate, păreau în această liniște vestigii ale unui carnaval de 
neînțeles. De ce de neînțeles ? Costumați în regi și cerșetori, in frumoși 
și urîți, in triumfători și învinși, in norocoși și nenorociți, locuitorii porni
seră, probabil, spre alte epoci, lăsind în urmă, uituci, numai podoabele 
luminoase și inutile a'e unor artificiale bucurii. Veneam in urma lor, 
descoperind în aer cîte-un confetti care ni se topea, rece, în palmă, 
fericiți de liniște, de singurătate, fericiți că existăm și că înțelegem.

Ne-am oprit în Piața Domului, privind îndelung campanila subțire și 
portalurile bogate ale intrării și niciodată, cred, fațada unei catedrale 
nu mi s-a părut mai frumoasă și mai reală O pisică a venit la noi sin
gură, nechemată, prin întinderea goală a pielii, ne-a privit cu încredere, 
co și cum ne-ar fi cunoscut de mult, apoi a trecut mai departe și, din- 
tr-un salt, a încremenit in portocalul stingher, crescut din pavaj, printre 
fructele rotunde, abia luminoase, ale căruia, imaginea ei nemișcată 
părea desprinsă din basoreliefurile bisericii. Apoi am continuat să urcăm 
înspre vîrful colinei, înspre Via del Ponte. Am trecut pe lîngă o fîntînă 
de piatră a cărei apă țîșnea din gura unui leu hîtru și languros pe al 
cărui soclu scria Bibe viator, bea trecătorule, și îndemnul acela altruist 
și vetust ne-a pierdut și mai adine in timp.

Ana Blandiana
K............................................................................. ...... ✓

LIRICĂ FINLANDEZĂ
Katri Vala

(1901-1944)

Sinteză consacrată 
fenomenului artistic românesc

A apărut la Paris, sub 
auspiciile UNESCO, o va
loroasă lucrare dedicată 
țării noastre. Este vorba 
despre Politica culturală 
în România, publicată în 
colecția „Politica cultura
lă, studii și documente" a 
Editurii „Les Presses de 
l’UNESCO". Elaborată de 
Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului 
Culturii și Educației So
cialiste, cu concursul di
recțiilor de specialitate 
ale acestui organsim, lu
crarea vine să umple un 
gol resimțit de toți cei in
teresați în a cunoaște 
principiile și metodele po
liticii culturale românești, 
planificarea și finanțarea 
activităților culturale, le
gislația, elementele de 
ordin cultural ale educa
ției, formarea cadrelor, 
păstrarea patrimoniului 
cultural, instituțiile de di
fuzare a culturii, precum 
și date referitoare la co
laborarea culturală a ță
rii noastre cu străinăta
tea.

Apărut în cinstea celor 
două mari evenimente din 
acest an ale poporului 
român, a XXX-a aniver
sare a Eliberării de sub 
dominația fascistă și Con
gresul al XI-lea al P.C.R., 
studiul a permis autorului 

său o trecere în revistă a 
remarcabilelor succese 
obținute de România so
cialistă în vasta activitate 
de îmbogățire a tezauru
lui spiritual al poporului.

Lucrarea debutează cu 
un vast capitol intitulat 
„Coordonate istorice și 
culturale", în care evolu
ția fenomenului cultural- 
artistic românesc este pri
vită în strînsă legătură 
cu evenimentele de seamă 
din istoria poporului nos
tru. Literatura română 
este pe larg prezentată, 
începînd cu literatura 
populară pînă la cea mai 
tînără generație de scrii
tori din țara noastră.

Simpla enumerare a ti
tlurilor celorlalte capitole 
va fi edificatoare asupra 
sferei largi a sectoarelor 
activității cultural-artisti- 
ce pe care le cuprinde 
volumul : Principiile po
liticii culturale. Organiza
rea activității culturale și 
educative . în România, 
Cartea în România, Pu
blicații culturale și artis
tice, Teatrul, Muzica, Ci
nematograful, Monumen
te istorice, Difuzarea 
științei și culturii în 
rîndul maselor, Biblio
tecile, Universitățile popu
lare, Formațiile artistice

de amatori, Cercetări asu
pra culturii, Relațiile cul
turale cu străinătatea, 
Formarea și folosirea re
surselor umane, Fonduri
le alocate dezvoltării cul
turii și artei.

Lucrarea aceasta — pri
ma sinteză consacrată fe
nomenului cultural-artis
tic românesc — apărută 
peste hotare va fi difu
zată, prin intermediul 
prestigioasei organizații 
internaționale, în toate 
țările membre ale UNES
CO.

O Pelicula românească 
Nunta de piatră a fost 
distinsă, la a Xll-a ediție 
a Festivalului internațio
nal al filmului de la Ciu
dad de Panama, cu trei 
premii : pentru artă cine
matografică, pentru cea 
mai bună interpretare a 
unui rol episodic feminin 
(atribuit actriței Leopol- 
dina Bălănuță). Tot trei 
premii a obținut și filmul 
italian Prezumția unei 
crime împotriva unui stu
dent, desemnînd astfel, 
alături de România, și I- 
talia drept cîștigătoare — 
exaequo — a premiilor 
Oscar decernate la acest 
festival.

Poetul
Se spunea : 
ppetul 
e o privighetoare cu ochi sfîrtecați.
Și mulți cintau, cu ochii închiși. 
(...Ce bine cîntă poeții I)

Dar s-a ivit unul care a deschis ochii 
și a cintat.

— „Nelegiuitul I" 
Mîrșave ace 
i-au sfîrtecat de mult 
ochii 
capcane luminoase ale vieții și cîntului.

Călător ie
Duioșia ochilor tăi se apleacă 

deasupra mea 
adueîndu-mi alinare 
ca un nor blind de ploaie

, pămintului însetat.

Mina mea în mina ta 
surîzătoare sub privirile tale 
trec pe lîngă chipurile fierbinți ale 

verii, 
străbat iarba rîzînd fericită.

Știu care e soarta celor ce sînt prea 
fericiți : 

iarna e aproape, 
numai floarea, fructul niciodată.

Cu pași grăbiți 
mina mea in mina ta 
surîzătoare sub privirile tale 
străbat frumusețeo pămintului 
care mă cheamă, 
trec prin scurta mea vară fără să foc 

popas 
asemeni soarelui Laponiei.

Fluier de salcie
Nu sînt un portdrapel 
nici un cercetaș cu inimă de vultur 
pe calea ce duce spre țara zorilor 

de zi.
Sînt o salcie Io marginea rîului 
legănată de vint 
unde spiritul de 'evoltă al lumii 
intîinește un simplu fluier 
și îngină o melodie 
unde se amestecă furtuna, durerea, 

iubirea, 
și ca o părere — zorii de zi.

Fericirea
M-am trezit lingă somnul tău, 
am întins miinile spre respirația ta 
așa cum un călător obosit, noaptea, 

• - în deșert,
își întinde miinile, bucuros, 
spre focul de tabără.

In românește de 
PETRE BANUȘ
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din Norvegia

Sport

Dansînd
cu mere

acre
pe umeri

BYGDOY
gj YGDOY este o localitate mică, un gen 
"*de  suburbie a orașului Oslo, vizavi de 

primărie, peste o prelungire a extremității fiordului. E cen
trul muzeistic a! capitalei : în afara lui Norsk Folkemuseum 
(Muzeul norvegian de artă populară! mai există Muzeul Vi
kingilor, Muzeul Marinei, Muzeul Fram și Muzeul Kon-Tiki. 
Ideea de la care s-a pornit cînd s-au strîns aceste muzee 
într-un perimetru relativ mic a fost de-a ilustra cea mai 
importantă dintre componentele vieții și civilizației nordice, 
anume navigația. De la cele două corăbii vikinge păstrate 
în perfectă stare, trecînd prin ambarcațiunile de tot felul 
folosite de-a lungul coastelor Norvegiei și pînă la cele mai 
apropiate performanțe ale navigației locale, Fram și Kon- 
Tiki, realizate însă de constructori străini, o întreagă tradi
ție de corăbieri coboară prin veac purtînd în ființa lor un 
duh de libertate ce-i ispitea iar spre orizonturile necunos
cute și cețoase pe care le-au străpuns.

IWIaREA corabie de la Oseberg, principalul
■’“-tezaur de obiecte vikinge pe care se ba

zează muzeul din Bygdoy, este o corabie de război, păstrată 
intactă pe toată suprafața ei, cu spiralele din extremități, 
îndreptate către ușile muzeului, prea mici însă pentru a-i 
face loc să iasă, și cu catargul ridicat. A (ost găsită astfel, 
împreună cu alte obiecte și arme vikinge, mulțumită focului 
sepulcral care n-a vrut să ardă pentru un rege. Corabia a- 
ceasta era destinată să piară împreună cu stăpînul ei, în 
urmă cu un mileniu. Azi ne minunăm de perfecțiunea ei 
geometrică, de concavitatea echilibrată a pîntecului ei sau 
de chila sculptată în față și în spate. Se spune că vin con
structori de nave din toată lumea să studieze proporțiile ei 
desăvîrșite și să măsoare cu instrumentele secolului nostru 
geniul intuitiv și meșteșugul constructorilor de acum un mi
leniu. Lîngă ea, într-o sală vecină, un vas comercial desco
perit la Gokstad, mai mic, mai simplu, sprijinit, ca și fratele 
său, de vergele metalice, pentru a-i ajusta poziția stângace 
de pe uscat la echilibrul perfect pe apă. Răspîndite pe lingă 
ele, obiecte curente ale vieții și religiei vikinge. O căruță 
sculptată peste tot cu scene simbolice, în care oameni, cai, 
pești și motive florale se amestecă în semnificații criptice 
pentru noi, iar un cap mustăcios țîșnește ca o mască mor
tuară din lemnul greu, o sanie, cu tălpici de fier, de asemeni 
sculptată, o găleată mare cu doage de bronz lustruit și 
cu toarta prinsă de o stemă reprezentând un insemn he
raldic și capul lui Buda 1 — apoi un ceaun pe pirostrii, lan
țuri, cîrlige de pescuit, harpoane, obiecte de podoabă : broșe 
de aur, piepteni, giuvaeruri ; niște ghete din piele cenușie 
cu șireturi și cataramă, aruncate parcă neglijent acum o 
clipă la intrare de un viking invizibil ; obiecte medicale : 
niște cuțitașe pentru trepanații, foarfeci, ace. arme, scuturi, 
lănci și efecte de harnașament cu ilustrări semi-barbare ale 
unor balauri ai mărilor și semi-creștine — un Sfint Gheorghe 
interpretat ca un alt Leif Ericson Plasată pe o epocă de 
tranziție, cînd creștinismul european se extindea spre Nord, 
civilizația vikingă rămîne ultima apărătoare a idolilor de 
sorginte germanică. Dar pentru acest Nord pre-creștin ex
trem de tolerant cu religiile altora, compromisul pare a nu 
fi produs crize grave de conștiință ; balaurii totemici coe
xistă cu simbolurile creștine. Privitorul e izbit de condiția ne
verosimil de bună în care s-au păstrat obiectele și universul 
fragmentar ce-1 reconstituie ele în micul muzeu viking de 
la Bygdoy, trimițînd explozii scurte de lumină spre un tre
cut care a avut o cultură și o civilizație materială făcută 
parcă anume pentru a sta în muzeu.

f*  ACEM un salt imens prin timp, deoarece 
“ o vizită la muzeul marinei nu fusese 

prevăzută în program, pînă la nava eroică Fram, prima care 
a cutreierat și apele Oceanului Arctic, ducîndu-i spre polul 
Nord întâi pe Nansen, apoi pe Sverdrup, și ale oceanului 
Antarctic, în expediția lui Amundsen, cînd a atins Polul 
Sud. Construit de un inginer englez, Archer, vasul Fram stă 
azi ca un pensionar lîngă foc și-și deapănă amintirile mult 
prea cunoscute de toată lumea, dar prin aceasta nu mai pu
țin tulburătoare. Vizitatorii urcă pe bord, pun mîna pe 
cîrmă, deși nu e voie, privesc busola, coboară în sala echi
pajului, atât de strimtă și incomodă, văd cabina lui Nansen, 
a celorlalți membri ai echipajului — niște celule unde explo
ratorii ispășeau detențiuni de oameni de știință înainte de 
a lupta cu haosul alb. O bucătărie, cămările vaporului, sala 
mașinilor, cu nicheluri lustruite și ceasuri de bord moarte, 
mai jos pătrundem în cală, acolo unde-și țineau com
bustibilul. Fac mintal o translație în litri de benzină și îm
part la consumul unei mașini. Cum au putut ajunge atunci 
pînă la Polul Sud ? Fiindcă Fram e un vas mic, îl și ima
ginez săltat ușor pe un val mai înalt — o jucărie cu care e 
periculos să faci o croazieră mai departe pe mare. Din cîteva 
salturi ai parcurs puntea superioară, din două — sala echi
pajului. în cabine nici nu ai unde te întoarce. Viața, fie și 
cinci minute, la bordul lui Fram atârnă sub semnul precari
tății : și dacă se termina combustibilul ? Și dacă se termina 
hrana ? La dimensiunile vasului erou, această întrebare se 
naște singură, ca Venus din spuma mării.

gjAR nicăieri n-am. avut mai puternică
“’senzația fragilității vieții omenești de

cît la muzeul Kon-Tiki. Construit în 1957 pentru a adăposti 
celebra plută a nu mai puțin celebrilor navigatori scandi
navi, muzeul e conceput pe două nivele, amîndouă cufundate 
în obscuritatea cea mai desăvîrșiță. La primul nivel se vede 
pluta, cu acea colibă din tulpini exotice în mijloc și cu ca
targul ce susține pînza devenită simbolul expediției. Viața, 
ca și pe Fram — redusă la esențe. Formată din bușteni 
mari, legați cu fufiii groase de rafie, pluta inspiră destulă 
încredere pe uscat, dar încrederea începe de îndată să se 
clatine cînd o hartă electrică arată drumul parcurs de cei 
cinci peste Pacific, din Peru pînă în insula Raroia din arhi
pelagul Polinesian. Un detaliu interesant : pluta a fost con
struită de patru muncitori peruvieni dintr-un lemn anumit 
care crește numai în ținuturile calde și care se bucură de 
avantajul că în el tiu se fixează scoici, ca să îngreuieze pluta 
și s-o tragă la fund. Pe orice alt lemn, scoicile s-ar fixa cu 
zecile de kilograme. Coborîm în spirală spre nivelul inferior 
și ne trezim deodată scăldați într-o lumină verde : sîntem 
sub apă și vedem plutind deasupra noastră ambarcațiunea 
Kon-Tiki. Sîntem chiar dedesubtul ei : ici și colo vietăți ma
rine. de la cele mai mici pînă la rechini, într-o mișunare pe
riculoasă pe sub fragila construcție omenească. O întreagă 
agitație se hrănește de pe urma părții inferioare a plutei : o 
talpă de verdeață cu care temerarii navigatori călcau pe ape. 
De jur împrejurul pereților muzeului, vitrine luminate fluo
rescent, cu obiecte de artă polinesiană. La ieșire, un stand 
de cărți în toate limbile, sub semnătura lui Thor Heyerdahl, 
Bengt Danielsson (decedat între timp) și a celorlalți, despre 
traversarea lor istorică.

Ieșim afară pe o vreme incertă și privim peste drum, de 
fapt peste un canal natural, spre portul și centrul orașului 
Oslo. Aflăm că muncitorii peruvieni care în urmă cu aproa
pe două decenii au construit pluta Kon-Tiki s-au oferit să 
construiască niște plute mai mici după modelul lui Kon- 
Tiki, care să traverseze canalul din centru, din fața Primă
riei. pînă vizavi la Bygdoy, în locul clasicului ferry-boat, 
încă se discută pe marginea acestei propuneri.

Gabriel Gafița

SPUNE Radu 
Cosașu în „Spor
tul" că golul pe 
care l-a dat Se- 
gean echipei Stea
ua l-ar fi semnat 
și Pele în epoca 
lui de glorie. Iar 
eu cred că nu e- 
xagerează. Eu am 
mai văzut un ase
menea gol, dat de 
Domingo al Itali
ei... Tot pe ace
eași linie, Cornel
care ne-a bătut Iancu de la Olimpia 
Satu-Mare e un gol de epopee, păcat 
că n-a fost filmat ! Scriitor și jucător 
știu să se bucure ca niște copii de 
momentele nemuritoare ale unui meci. 
De mult, în Mexic, și rapidistul Nea- 
gu a semnat un gol cum nu s-au vă
zut multe. Dar hai să clipim - mărunt 

o secundă : nu-i așa că goluri fantas
tice primesc numai echipele mari ? 
Cele mici, cele prăpădite și pistruiate 
ca oul de vrabie încasează grăunțe pe 
măsura gușei lor. Vreau să spun că 
n-am văzut lup mîncînd cal de lemn 
și nici vultur de cîrpă ducînd in 
gheare miei furați din stână. în 
schimb mi-e dat să aflu că federația 
de fotbal, sau comisia ei de disciplină, 
sărută cu sprinceana mîinile Sportu
lui studențesc și-o jupoaie de două 
rînduri de piei pe Progresul Brăila, 
Rupînd cartonașul roșu cu care arbi
trul l-a expediat afară din teren, stu
dentul Ion Constantin a fost suspendat 
pe o etapă. Pentru aceeași greșeală, 
brăileanul Prepurgel a primit o sus
pendare de șase luni. Șase ori patru 
fac 24 de duminici. Să mă ia bywfy'- 
dacă la mijloc nu-i vorba de caiftâiea 
hîrtiei. Altminteri faptul e de neînțe
les. Mai mult ca sigur că Ion C°n-_ < 
stantin a făcut ferfeniță o foaie de 
maculator, puișorul meu iubit, iar Pre
purgel (puiul ciorii ?) toată producția 
destinată dosarelor în care federația 
își încopciază minunatele-! hotărîri. 
Dar mai vin și zic (și dacă nu-s'pe-a- 
proape de adevăr sînt gata să-mi rup 
singur urechile și să le pun toate la 
cofițele în care se culeg strugurii) că 
asta e o mînă de ajutor dată lui Sport 
Club Bacău, fiindcă a fost atit de as
pru pedepsită și nu trebuia chiar să i 
se taie capul. Rămînînd tot pe trep
tele ce urcă din Dunăre spre inima 
târgului unde se leagă și se dezleagă 
ploile, trec să mă întreb de ce nu a 
fost chemat în lot extremul Atodiresei 
de la F.C. Reșița ? Toată lumea, in
clusiv delegații federali, au despre el 
numai cuvinte de laudă, dat antrenorii 
naționalei ezită încă să-l încerce. Dacă 
tot ne-au mai rămas numai vreo 7—8 
tigri (mai puțin cu unu decît în Ben
gal), merită să aruncăm în teren și 
vreo 3—4 pui de leopard. Altfel o să 
plîngem pe umărul Spaniei și nu e 
cazul, căci se mai găsesc și pe la noi 
săbii de Toledo. Unele foarte bine as
cuțite.

Fânuș Neagu
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