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€ ‘ Cîntec 
de August
Am trecut și Oltul ți Oltețul 
Dintr-un colibaț, la altul, 
Peste tot, pe glie, îndrăznețul 
Plăsmui Lumina ți înaltul !...

Peste Olt trecind, peste Gilort, 
Mă-nchinai, la Jiu, la Infinit... 
La o poartă, cu sărut ți-un port 
De-oltenețti tăceri, ce m-au vrăjit..

MAREA SARBATOARE

Sub soarele lui August — răsăritul, 
O demnitate crește-n verticală, 
Pe Valea colorată cu lignitul, 
Miracol in lumina triumfală I...

Sărut ți Jiul, aerul ți peatra,
Ce m-au născut ți m-au crescut, la soare, 
Și doina noastră, ce-nfioară vatra, 
Carpaților, in veac nemuritoare I...

Sărut tot omul care mi se-arată
Iluminat de muncă-n crunta stincă : 
Va să-nflorească-n vis, ca niciodată, 
lubirea-n vrerea ei cea mai adincâ...

La granițele verii-nspre aramă,
Cînd toamna soare dulce pune-n must, 
Un cintec tainic, din adine mă cheamă, 
Să cint un cer eu stelele de-August I—

Traian lancu

CUNOAȘTEM de la un an la altul ți de la o zare 
la alta chipul țării, in succesiunea anotimpurilor 
în orizonturi extaziate și în zguduiri din adine, ne 
contopim cu ființa ei, ne arătăm în lume sub aura 

demnității sale.
Este aceasta parcă în firea lucrurilor, este parcă o co- 

municare de peste veacuri, cu un simț al întemeierilor 
și un gînd înainte trimis ca buzduganul din poveste, în 
intîmpinarea generațiilor.

Treizeci și trei de ani îndreptățesc o biografie civică în 
care se înmănunchează virtuțile poporului nostru, ani ai re
voluției, ai restructurărilor sociale, ai democrației socialiste, 
cărora le aparținem, care ne-au configurat conștiința și 
idealurile. De acești ani pomenim în ziua^cuvenită, și. le 
spunem, după urcușul gîndului, ani fără se'âmăn în istoria 
poporului nostru.

lată ziua lor, ca o străfulgerare și ca o amiază de vară, 
ca o amintire a luptelor și ca o binecuvântare a muncii paș
nice. Oamenii țării au ridicat steagurile și semnele acestui 
timp, în revărsări multicolore, prin fața tribunelor, arătînd 
încununarea unui drum al creației și al dăruirii. Aceste 
ceasuri sînt ca o mărturisire alegorică, o comunicare entu
ziastă căreia îi aparținem ca participant ori ca spectatori, 
în jumătatea matinală o fiecărei zile de 23 August, cu 
amintirea anului dlntîi, 1944, anul actului decisiv, cînd 
țara și-a arătat voința de libertate și de dreptate, în des- 
lănțuirea insurecției armate și în organizarea gărzilor mun
citorești. A fost un timp al jertfelor în bătălia antifascistă. 
Atunci, nesfîrșitele fluvii de oameni ai muncii se adunau în 
piața clocotitoare din inima Capitalei ; atunci țara era în 
război ți steagurile deschideau o zare de suflet Piețele 
orașelor s-au succedat apoi ca locuri ale hotărîrilor și ale 
răsturnărilor, spre care mulțimile biruitoare s-au îndreptat 
de cite ori a fost nevoie, pentru apărarea cuceririlor de
mocratice, pentru statornicirea puterii populare, pentru

slăvirea cuceririlor socialismului. Gîndul parcurge acele 
anotimpuri de fiecare dată cînd oamenii țării se adună din 
cartiere și localități și trec prin fața tribunelor cu imagi
nile sărbătorești ale muncii lor.

In aceste împrejurări se impun temeni de comparație, un 
grai al cifrelor trece peste ritmurile fanfarelor, dar a cu
prinde acest grai este cu neputință, în impetuozitatea ivi
rii lui de la un an fa altul. împărtășești sentimentul cetă
țenesc general, încrederea nemărginită în energia crea
toare a poporului, în ceea ce țara poate să-și arate sieși, 
la marea sărbătoare a destinului său.

Gărzile patriotice și coloanele de muncitori, copiii și ti
neretul sînt o deslănțuire de metafore. într-o realitate or
ganizată, și trecerea lor nu este trecere. Ea este, în tot 
ceea ce arată, înțelesul statornicirii, al edificării. Roadele 
gîndirii și roadele pămîntului, emblemele creației tehnice 
și efigiile artei se îngemănează ca într-o Cîntare a Omului, 
fără sfîrșit. Prin fața Secretarului general la Partidului și 
a celorlalți conducători de partid și de stat, prin fața noas
tră a tuturor, se desfășoară imaginea celei mai mărețe 
epoci din istoria României, in sentimentul unanim al iubi
rii pentru prezentul și viitorul țării.

Este însăși biografia noastră, a celor care am trăit zi
lele Eliberării, și a celor veniți după aceea, această istorie 
o unei zile și această zi a unei istorii ; este biografia că
minelor noastre, a iubirii ți a luptei pentru demnitatea iu
birii, biografia satelor și orașelor arătate în toată frumuse
țea lor ; este sentimentul că între ființa ta ți ființa patriei 
nu poate să fie un spațiu al nimănui. Și sentimentul acesta 
este poate bunul cel mai de preț cu al cărui chip întîm- 
pinăm ceasurile marii sărbători.
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„Poeții cintă marea sărbătoare"

Din 7 in 7 zile

LA A XXXIil a ANIVERSARE
DE PESTE două săptămâni, agențiile de presă trans

mit informații și reportaje asupra a numeroase ma
nifestări — conferințe de presă, spectaeole teatrale, 
gale de filme, expoziții de artă plastică sau folclorice, 
emisiuni speciale la posturile de radio-televiziune. ar
ticole in presă consacrate celei de a XXXIU-a ani
versări a actului de la 23 August 1944, sărbătoarea na
țională a României.

Astfel — printre atitea exemple ee s-ar putea da — în 
Franța, la postul de radio „Franee-Culture", s-a trans
mis o amplă emisiune asupra unor importante momen
te din istoria culturii române, prezentate de scriitoa
rea Helene Tonrnaire, vicepreședinte al Societății Oa
menilor de Litere, iar telespectatorii francezi au putut 
viziona un interesant reportaj tnfățișind aspecte din 
viața noastră culturală contemporană precum și ima
gini ale frumuseților turistice din țara noastră. La 
Moscova, la ambasada română, in cadrul unei reuniuni 
eu redactori ai presei centrale sovietice, la care au par
ticipat și funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S. 
ca și reprezentanți ai Asociației de prietenie româno- 
sovietieă, ambasadorul nostru a conferențiat despre 
semnificația evenimentului de acum 33 de ani. Mani
festări similare au avut loc la ambasadele din Belgrad, 
Fraga, Varșovia, Bruxelles, Buenos Aires, Quito, Ma
puto. La New York, la Biblioteca română, s-a organi
zat de asemenea o manifestare culturală consacrată 
actului de U 23 August 1944 ; la Tokio a fost inaugu
rată o expoziție consacrată luptei pentru unitate și in
dependență națională a poporului român reflectată în 
artele plastice ; la Clubul tineretului de ia Palatul Re
publicii din Berlin, in zilele de 12—14 august s-au des
fășurat • serie de „Intilniri cu prietenii", prilejuind 
tineretului berlinez cunoașterea unor însemnate mo
mente din istoria României socialiste ; la Londra a 
avut loc o adunare festivă sub auspiciile Asociației de 
prietenie româno-britanică ; în orașul eolumbian Saga- 
maso s-a inaugurat o sâptămină a culturii românești...

MESAJELE de felicitări din partea șefilor de state 
adresate președintelui României exprimă prețuirea 
acordată poporului nostru cu bogata lui istorie, stima 
deosebită de care se bucură conducerea țării noastre în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a cărui perso
nalitate, de anvergură mondială, este bine cunoscută 
in toate părțile lumii, admirîndu-se sensul profund și 
dinamismul activității sale internaționale in finalitatea 
întăririi păcii și a colaborării sub semnul destinderii, 
in respectul suveranității independenței naționale a po
poarelor, în activizarea luptei împotriva subdezvoltării, 
pentru o nouă ordine economică. Asemenea manifes
tări precum cele pe care le-am evocat trebuie rapor
tate la faptul eă Republica Socialistă România între
ține astăzi raporturi diplomatice și consulare cu 129 de 
state, în domeniul economic avînd legături cu peste 140 
de țări, acordurile pentru relații culturale devenind și 
ele tot mai numeroase.

ACEST vast tablou al relațiilor țării noastre cu marea 
majoritate a statelor de pe glob, via activitate desfă
șurată in cadrul principalelor organisme internațio
nale, în frunte cu O.N.U., legăturile sale cu țările lumii 
a treia și, în genere, prezența activă, consecventă în 
rezolvarea problemelor ce preocupă astăzi omenirea, — 
demonstrează cu strălucire aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu asupra evenimentului de acum 33 <lc 
ani ea mnltipln generator dc perspectivă a devenirii 
patriei și poporului român : „înfăptuirea actului isto
ric de la 23 August 1944 a deschis ealea unei dez
voltări noi, democratice și progresiste a societății 
românești, precum și a lichidării definitive a orică
rei dependențe a poporului nostru față de monopo
lurile străine, de cercurile imperialiste internaționa
le. România și-a dobîndit. pentru prima dată în mod 
cu adevărat plenar, independența și suveranitatea na
țională, la baza cărora an fost puse eliberarea poporu
lui de orice exploatare și asuprire, cucerirea puterii 
politice și economice de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea, eu intelectualitatea, cu celelalte 
forțe sociale, edificarea noii orinduiri socialiste în eare 
masele muncitoare, poporul. își făuresc in mod con
știent prbpriul viitor, propria istorie".

• în întîmpinarea ma
rii sărbători naționale a 
poporului român, sub e- 
gida Consiliului Național 
al Frontului Unității So
cialiste, Uniunea Scriito
rilor din R.S. România a 
organizat vineri, 19 august 
1977, la Clubul Uzinelor 
„Republica" din Capitală, 
festivalul literar: „POE
ȚII CINTA MAREA SĂR
BĂTOARE". Au citit din 
lucrările lor : Teodor
Balș, Ion Bănuță, Vlaicu 
Bârna, Mihai Beniuc, Mi
hail Cruceanu, Dan Deș- 
liu, Ion Horea, Traia» 
lancu, Mârki Zoi lan. Cons
tantin Nisipeanu, Victor 
Tulbure, Romulus Vul- 
peseu și Violeta Zamfi- 
rescu.

• Vineri, 19 august a.c. 
a avut loc o ședință fes
tivă a cenaclului literar 
„Perpessicius" din Mi
nisterul Educației și în- 
vățămîntuiui. dedicată săr
bătoririi zilei de 23 Au
gust. La ședință au fost 
invitați și au citit din o- 
pera tor poeții Grigore 
Arbore, Ion Cringnleaau 
și Dinu Flămând. Au ci
tit, de asemenea, membrii 
cenaclului Mariana Fiii 
mon, Dim. Rachici, Sorin 
Teodorescu (poezii) și 
V. Șt. Măriu-Rarăn (pro
ză).

• La Uzinele Electro
tehnica a avui loc o ma
nifestare literar-artistică 
la care au participat 
Gheorghe Istrate. George 

Tur de orizont
LA MOSCOVA, a fost dai publicității comunicatul 

privind vizita in U.R.S.S. a președintelui losip Broz 
Tito și convorbirile purtate cu L.L Brejnev, secretar 
general al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al UJLS.S. LA PEKIN, agenția China Nouă 
a anunțai că între 12 și 18 august s-au desfășurat lu
crările Congresului al XI-lea al Partidului Comunist 
Chinez. în funcția de președinte a! C.C. a fost ales to
varășul Hua Kuo-fen. LA PARIS s-a anuntat că preșe
dintele guvernului spaniol Adolfo Suarez va întreprin
de o vizită în Franța, începînd cu data de 31 august. 
ÎN NUMEROASE țări se înregistrează reacții ale opi
niei publice în legătură cu noile măsuri ale autorită
ților tsraeliene în teritoriile ocupate. Precum se știe, 
într-o Declarație a Agenției române de presă „Ager- 
pres“ se arată că poporul român consideră actele anun
țate recent de guvernul israelian ca incompatibile cu 
dreptul internațional, ele constituind o nouă sursă de 
alimentare a focarelor de încordare în regiune. LA 
NEW YORK s-au încheiat dezbaterile Comitetului 
O.N.U. pentru eliminarea discriminării rasiale, dezba
terile vizând problema lichidării regimurilor eoloniale 
și rasiste din Africa Australă.

Cronicar

UNUL dintre nucleele de bază ale 
culturii de masă este cenaclul li
terar. manifestare concretă a ca

racterului democratic al culturii si artei 
socialiste, atelier de creație, platformă 
reală de descoperire, formare si lansare 
a talentelor, dar si modalitate eficace 
prin care publicul larg poate deprinde 
un stil corect de lectură. căpătînd înțe
legerea mai adîncă a fenomenului li
terar. a literaturii în general.

îndemnurile adresate tuturor creato
rilor de către tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu de la tribuna Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, de 
la cea a Congresului al Xl-lea și a 
primului Congres al educației politice 
si al culturii socialiste, sînt pentru fie
care dintre noi o adevărată cartă, un 
examen critic si viguros, aiutîndu-nc să 
nu uităm niciodată pentru cine scriem, 
cui îi este destinată opera pe care o 
scriem, cărui scop servește ea si prin, 
ce miiloace. Iată de ce. în cadrul 
cercurilor si cenaclurilor literare, nu ne 
putem permite să plutim în căutări 
sterile. în gratuități si experiențe lip
site de un conținut profund, izolate de 
marile eforturi care se fac pentru con
tinua perfecționare a personalității u- 
mane. Credem că întîlnirile membrilor 
cenaclisti cu colective de oameni ai 
muncii cît mai variate oferă chezășie 
succeselor noastre.

Să-ti creezi publicul tău — cercurile 
de oameni ai muncii din întreprinderi 
instituții, sooli. cămine si case de cul
tură — care să aștepte întîlnirile 
cenaclului literar cu interes, să pună pro
bleme care le firămîntă din domeniul 
antei si culturii, să contribuie ei înșiși, 
ca spectatori, la reușita manifestării în 
sine — iată spre ce trebuie să tindă fie
care cenaclu în narte.

Pentru aceasta este necesar să știm 
ce să oferim publicului, să-i înlesnim 
receptivitatea, să-l facem să simtă crea
ția. frumosul sub multiplele lui di
mensiuni. Iată, spre exemplu, la Alba 
Iulia a luat ființă Salonul literar artis
tic. patronat de revista „Transilvania" 
din Sibiu si Asociația scriitorilor din 
Cluj-Napoca. Pornindu-se de la un re
gulament dc funcționare în care sînt 
specificate atribuțiile, obligațiile si în
datoririle fiecărui membru, dîndu-se 
responsabilități fiecărui membru din 
consiliul de conducere, s-au organizat 
reușite întâlniri publice, atractive si 
variate, bogate în conținut. Astfel de 
intilniTi. organizate împreună cu mem
bri ai cenaclului „Avram lancu". de ne 
linsă Casa municipală de cultură Sibiu 
— care au avut toc la întreprinderile 
Refractara, Porțelanul Ardeleana, la

Alboiu, Paul Tutungiu, 
Octavian Stoica, și Mircea 
Constautiuescu. O mani
festare similară a avut 
loc la Clubul salariațitor 
I.T.B., aici ' narticipînd 
Petre Pascu, Barbu Ale
xandru Emandi și loan 
Costea.

• Tot în București 
au fost organizate urmă
toarele manifestări : la 
Universal Club : Cânta
rea României — program 
de muzică tînără cu Si-- 
mona Lazăr și Mariana 
Conta ; Montaj literar- 
muzical — Am mai suit 
cu țara inc-o treaptă în 
interpretarea formației de 
teatru a clubului ; Neste
mate folclorice cu Anuța 
Dordea, Const. Tamaș, 
Mariana Rîpeanu ; la 
Ecran Club : Odă Elibe
rării — microrecital de 
poezie patriotică în in
terpretarea membrilor 
formației de teatru; 
Românie, mindră țară — 
program folcloric susți
nut de soliștii amatori 
Ftorea Tănăsescu, Cris- 
tea Viorica, Sîrbu Marin, 
Dirvănescu Constantin, 
Cazan Petre, Nelu Iacob, 
Chirie Mariana, Stan 
Virgil ; Tinere, averea ta 
e țara — muzică ușoară 
cu formația „Terra" și 
soliștii clubului; Drag 
mi-e cintecul și jocul — 
moment folcloric în in
terpretarea tarafului și a 
soliștilor clubului; De Ia 
tineri adunate — program 

Cenaclul literar - o formă 
complexă a comunicării .

Clubul tineretului, la căminele cultu
rale din comunele Ciugud. Ighiu. Sard. 
Zlatna. Oarda de Jos etc., cu diverși in
vitați ca: Mircea Tomuș. Ti tu Popescu. 
Ion Mircea. G. Zane. Mircea Ivănescu, 
Petru Anghel, Gh. Suciu — au ci
mentat legăturile cenaclului cu oameni 
dornici de asemenea acțiuni.

Pe linsă poeții deia cunoscuti cena- 
clistilor albaiulieni. ca Ion Sinuereanu. 
Nicolae Drăsan. Vasile Remetea. Cornel 
Nistea. Gheorghe Nistea. Mircea Stinoel 
au fost atrași alti creatori: Eva Groza, 
Virgil Lăncrănian. Valeri M. Sivan. Ion 
Mesaroșiu, Romulus Felea și alții. Tot 
în sensul creșterii valorice a creațiilor 
din cenaclu s-a hotărit ca materialele 
care se trimit redacțiilor literare, pre
sei locale, să poarte aprecierea conducerii 
..Salonului literar", a diverselor cena
cluri din iudei, aceasta tocmai pentru 
a nu permite trimiterea unor materiale 
lipsite de valoare artistică, de conținut 
și mesai revoluționar. Credem că ar fi 
binevenită editarea anuală a unor cu
legeri de creație, incluzîndu-se mate
rialele cele mai reprezentative ale 
membrilor unor cenacluri, cercuri. Ba
toane literar-artistiee etc.

Astăzi, mai mult ca orieînd. fiecare 
cenaclu are o responsabilitate socială 
deosebită, fiecare membru este chemat 
să rodea prin intermediul cuvîntului 
scris complexitatea realizărilor contem
porane. a colectivelor din care tac 
parte. Or, cum să le redai, dacă nu Ie 
cunoști, nu le stăninesti. nu contribui 
Ia afirmarea lor? Iată de ce. fiecare 
creator, trebuie să se considere si. mai 
ales, să fie un coautor conștient al mă
rețelor înfăptuiri socialiste. Credem că 
un adevărat colectiv de cenaclu trebuie 
să-si desfășoare întreaga activitate într-o 
deplină sinceritate, colegialitate. într-o 
atmosferă de respect reciproc. Fiecare 
reușită să fie o bucurie colectivă.

Festivalul national „Cintarea Româ
niei" a constituit pentru creatorii de 
toate vîrstele nrileiul unor satisfacții 
deosebite, coiistînd în apariția unor cu
legeri literare, a particinării lor la con
cursurile organizate de revistele litera
re. radio si televiziune. Acum, este 
momentul cel mai fericit. în care să 
triumfe, ca si ia prima lui ediție, în
cheiată anul acesta, versul angajat, 
stropul acela de diamant ce strălucește 
în inima fiecăruia, pentru inima mul
țimii.

Ion Mărginean
Alba, Iulia

de brigadă ; Invitații 
carnavalului : Ana Petria, 
George Enache, Alex. 
Lulescu ; la Tehnic 
Club ; Te cintăm Repu
blică — program de cîn- 

' tece patriotice în inter
pretarea corului de ca
meră al întreprinderii 
Bumbăcăria română ; 
Brigada are cuvântai — 
selecțiuni din programul 
brigăzii artistice de agi
tație a întreprinderii 
„Dîmbovița" ; Românie, 
țară dragă — program de 
muzică populară cu tara
ful și soliștii întreprinde
rii „Dîmbovița" ; Să eînțe 
tinerețea — muzică ușoa
ră cu formația „Orizont" 
și soliștii Traian Mazilu 
și Elina Tudor.

• Cenaclul literar „A- 
lexandru Sahia" al Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Buzău, a participat 
în cadrul unui schimb de 
experiență, la manifestă
rile, reunite sub titlul 
Contemporanii noilor pre
faceri, care au avut toc pe 
scena Casei de cultură a 
sindicatelor din Tîrgo- 
viște. Cu același prilej, 
artiștii amatori din Bu
zău au prezentat monta
jul literar „Contemporanii 
noilor prefaceri", lucrare 
premiată la faza jude
țeană a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", și au vernisat o ex
poziție de pictură, sculp
tură și grafică.

• Iorgu Iordan — ME
MORII. I. Primul volum de 
memorii ale academicia
nului Iorgu Iordan, carte 
pe larg comentată în pa
ginile revistei noastre, be
neficiază din partea seriei 
de Mărturii a Editurii 
Eminescu de o nouă su
plimentare de tiraj. Cad 
„apariția Memoriilar — 
scrie Tudor Bugnariu ne 
coperta a IV-a a volumu
lui — reprezintă un fapt 
cultural cu o semnificație 
deosebită. Prestigios om 
al școlii, erudit cerce- tor, 
el a luat atitudine cu 
consecvență și dăruire, in 
momentele de cumpănă 
ale istoriei, împotriva fas
cismului și pentru demo
cratizarea țării, împotri
va reacțiunii și pentru so- 
dallsm. Exemplu de pro
bitate, caracter integru, 
avînd un înalt simț al 
răspunderii individuale și 
sociale, curajul opiniei 
pentru apărarea adevăru
lui și a dreptății — așa 
l-am cunoscut din mo
mentul cînd, ca președin
te al Comitetului Național- 
Antifascist din România, 
s-a identificat cu aspira
țiile de libertate și drep
tate socială ale poporului, 
și pînă în zilele noastre, 
fapt pentru care toți ace
ia care am avut prilejul 
să-l cunoaștem și să lu
crăm cu el îi aducem o- 
magiul nostru sincer și 
neprecupețit". (Editura E- 
ininescu, 312 P-, 11 lei, 
9 600 ex.)

• Mircea Radu Iaeoban
— RAZNA PRIN TREI 
CONTINENTE. Impresii
le de călătorie pe diferi
tele meridiane ale lumii 
sînt structurate de autor 
în capitolele : Oamenii, 
Orașele, Insulele, Havane 
și ciment. Cinerama, Ma
rea și pământul. Muzeele. 
Zig-Zag. (Editura Emi
nescu. 316 p,, 8,50 lei,
27 300 ex.)

• Cornel Ungureana — 
PROZA ȘI REFLEXIVI
TATE. Volumul, aflat „la 
mijlocul drumului între 
lectura Imediată și exe
geza plurală — scrie criti
cul in Postfață : Impactul 
lecturii — a încercat o a- 
naliză a structurilor ro
manelor. nuvelelor unui 
timp clar determinat". In 
cele două secțiuni (Repe
re și Momente) sînt reu
nite opinii asupra cărților 
semnate (în ordinea pre
ferată de autor) de Ma
rin Preda. Eugen Barbu, 
Vasile Voiculescu, Lau- 
rențiu Fulga, D.R. Popes
cu, Ștefan Bănulescu, A- 
lexandru Ivasiuc, Titus 
Popovici, George Bălăiță, 
Constantin Țoiu, Mircea 
Horia Simtonescu. Teodor 
Mazilu, Radu Cosașu, Ion 
Băieșu, Valentin Silvestru 
Radu Ctobanu, Platon 
Pardău, Geo Bogza. (E- 
ditura Eminescu, 266 p. 
9,75 lei, 3 600 ex.).

• Aurelian Chivu —
CINA. Reproducem cu
vintele entuziaste ale poe
tului Gheorghe Tomozei 
de pe coperta a IV-a a a-ș. 
cestui volum de versuri 
(debut : Oglinda cu lebe
de — 1968): „Iată o car
te aflată cu certitudine 
sub semnul surprizei: 
Cina confirmă cu strălu
cire vocația poetică a pu
țin cunoscutului Aurelian 
Chivu și înscrie acest nu
me nu doar pe o copertă 
de carte fericită, el și în 
inimile severilor iubitori 
de poezie. Grația versu
rilor lui Chivu ne e călă
uză într-o lume de mira
cole etnogenezice și Cina 
sa se află deopotrivă sub 
zodia bestiarelor cante- 
mirene, dar și a Lucea
fărului eminescian. Cău
tător fără larmă de ere
suri și înțelesuri atit in 
realitatea contemporană, 
cît și în aceea (contempo
rană nouă și ea) a simbo
lurilor protoistoțice. poetul 
ni se propune ca un nos
talgic evocator plin de 
nerv al treptelor Începu
tului incantator al unui 
prezent frenetic. Aurelian 
Chivu e un poet adevă
rat și frescele Cinei sale 
nu vor rămîne fără răsu
net Solitar și insolit. Au-~ 
relian Chivu e autorul a- 
cestel frumoase cărți- dar 
și aî unei cline de sne- 
rantă...". (Editura Emi
nescu 166 p., 5,75 lei,
550 ex.).

LECTOR



Orizontul 
culturii noastre

X

| ENTRU H.egel sensul fundamen- 
tal al devenirii istorice îl consti- 

■■j;e înfăptuirea libertății, care este atributul principal 
2' spiritului universal. Implantind viziunea abstractă a 
ui Hegel în forme existențiale concrete, în determina- 
țiile vieții reale, Marx a dezvăluit, pe temelii bine asi
gurate, procesul istoric practic al acestei treptate as
censiuni a omenirii spre „imperiul libertății", învederind 
olul hotărîtor pe care îl are, în înfăptuirea lui, munca, 

Omul, el însuși produs al propriei munci, rod al adap
tării ființei și gîndirii la necesitățile mereu sporite im- 
ouse de țelurile tot mai ambițioase fixate pentru munca 
sa, îșl făurește ascensiunea spre deplina afirmare a 
virtualitățîlor sale ontologice prin nivelurile tot mai 
înalte ale muncii, ale creației, ridicîndu-se de la for
jele ei simple, elementare, la cele mai complexe. 
Adică realizindu-și menirea prometeică pe tărîmurile 
nalte ale creației, în etapa actuală a dezvoltării știin

ței, tehnicii și a capacităților de aplicare industrială, 
viața oamenilor și progresul ei nu mai pot fi ima
ginate fără o sondare tot mai cutezătoare a tainelor 
naturii, ale materiei, ale vieții, fără o continuă îmbogă
țire și adecvare a mijloacelor și căilor de cercetare și 
a modalităților de aplicare practică a cuceririlor do
bândite. După cum viața oamenilor de azi și calea lor 
spre mîine și-ar pierde o dimensiune esențială fără 
creația literară și artistică, fără valoarea lor umană 
de impuls spre perfecționare, spre îndreptarea năzuin- 
te'or către ceea ce Tudor Vianu numea „țintele mari 
și deale ale vieții".

Orizontul valorilor culturale este astăzi mol prezent 
in conștiința umanității decît oricînd în epocile trecute, 
deși oamenii și-au descoperit de pe primele trepte ale 
transformării lor, prin muncă, în ființe gînditoare, me- 
nirea creatoare. Marile realizări ale celui mai îndepăr
tat trecut, de la construcțiile megalitice colosale, care 
aresupun un efort obștesc uluitor, sau de la finele 
statuete tălmăcind întreaga gingășie de care era 
capabil omul abia ieșit din animalitatea primitivă, și 
pînă la uimitoarele cuceriri ale matematicii, astrono 
mie! sau fizicii, constituie mărturii ale trezirii timpurii 
a oamenilor fa conștiința rostului lor creator. Nu sînt 
■are cazurile cînd popoarele despre a căror istorie și 
viață nu ne-au rămas decît informații cu totul insufi
ciente (cum e poporul sumerian aflat atît de aproape 
de primele izvoare ale culturii, cel moya din America 
Centrală sau cel toltec, din Mexic) ne apar astăzi doar 

ipostaza lor de făuritor) de uluitoare construcții, de 
o'osmuiri artistice pline de farmec, sau de cuceriri ști- 
>‘trice neașteptate în acele epoci revolute (cum sînt 
calculele matematice și astronomice ale mayașlior).

OPORUL român a descoperit din 
primele timpuri ale formării sale 

rostul creator al existenței umane. Este posibil ca o- 
ceasta trezire la sensul prometeic al vieții să fi fost grâ- 
b-tă tocmai de experiența cumplită a caducității lucru- 
- *or lumii și a existenței umane, în acele timpuri răs
colite și risipite de invazii, războaie și pojaruri ne- 
curmate. Oamenii acestui pămînt arat de furtunile is
toriei, văzind cit de ușor se transformă în scrum și 
cenușă roadele trudei lor neostenite, cît de repede sînt 
secerate viețile și risipite comorile, au descoperit, pro 
bobii, cu adîncă înfiorare că tocmai această caducitate 
•1 dă vieții un preț neasemuit, îi conferă un rost capa- 
b i să depășească vremelnicia șl prăpădul. Din această 
o-știință a valorii existenței, a necesității de a-i dez

vălui miezul de frumusețe și de stabilitate s-au născut 
iie și cămeșile împodobite cu toată înflorirea primă
verilor, proiecție magică a vieții veșnic înnoite pe trupul 
D:eritor al omului, versurile limpezi ca lacrima ale ve- 
chiior balade și bocete, cîntecelâ~ aidoma susurului 
viatului în frunzișe înfiorate, și — mai cu seamă — o 
cumpănire senină și înțeleaptă, plină de echilibru și 
de omenie, a lumii și a omului. Din această conștiință 
□ crescut, atunci cînd vremîle au devenit mai cle
mente, bolțile mănăstirilor cu pereți zugrăviți ca niște 
coane multicolore ale lumii și ale rosturilor ei ascunse, 

tvriele — înălțate spre" cer ca niște chiote — ale biserici- 
or de lemn, paginile migălite cu slove de aur și de 

□zur, împodobite cu Infinită cucernicie față de frumos, 
ce vechilor manuscrise și tipărituri.

Conștiința sensului sărbătoresc al prezenței omului 
m ‘urne, a menirii sale de a-și însemna trecerea prin 
lucruri hărăzite să dăinuie, a rămas temelie neclintită 
o întregii noastre culturi. Pe fondul unei bogate civi- 
izațîi folclorice, arhaice, cu trăsături profund origi
nale. s-au înscris tendințele, curentele de gîndire și de 
simțire, modelele de artă și ideile care au străbătut 

in cursul Evului Mediu cadrul cultural în care se inte
grează poporul român, care a dovedit o excepțională 
capacitate de a le îmbina în sinteze noi, cu inrățișări 
modelate de o spiritualitate originală, turnate in forme 
proaspete, cu conținuturi transfigurate prin asimilarea 
de către geniul popular propriu. Prin sintezele succe
sive care îmbogățesc în cursul veacurilor straturile și 
fețele culturii românești nu se ajunge la o deformare 
a substratului inițial ci la o îmbogățire care îl implan
tează și mai viu în propria sa specificitate. Valențele 
culturii noastre, mutiplicate în cadrul cultural larg în 
care trăiește poporul român, se adîncesc odată cu pu
ternica afirmare și pătrundere a curentelor de idei 
progresiste, umaniste, aduse din Occident de iluminism 
și de romantismul pașoptist

Cultura noastră modernă se naște, astfel, din îmbo
gățirea nucleului arhaic original, în urma unul vigu
ros aport umanist care îi adîncește încrederea în ca
racterul comprehensibil al lumii, în posibilitatea armo
niei dintre existent și existență, adîncindu-i năzuința 
spre adevăr, dreptate și omenie, accentuîndu-i deschi
derea spre lumea înconjurătoare, întărindu-i capacita
tea de asimilare a noilor tendințe și idei, de remode- 
lare a lor intr-un orizont specific.

NAȘTE astfel o cultură cu tră- 
^^sături proprii, și în același timp 

ferită de ispita de repliere în ea însăși, larg și opti
mist deschisă spre lume, spre ideile înnoitoare, spre 
problematica vie impusă de evoluția istorică, de fră- 
mîntările contemporaneității. Sintezele prin care ea a 
încorporat, în cursul secolelor, formele și modalitățile 
noi ale gîndirii și sensibilității, ideile proaspete, pro
blemele noi, în miezul specific originar, îi conferă un 
caracter deschis, modern, îi lărgește orizontul fără a-i 
știrbi personalitatea, originalitatea, ci adaptînd-o noilor 
perspective. Cantemir, folosind izvoăre turcești și fii- 
trînd din știința occidentală a timpului virtuțile unei 
noi metode de cercetare, a reprezentat tocmai origi
nalitatea care rămîne vie chiar și dacă folosește, așa 
cum e firesc, tot ce-i poate fi util. Eminescu, sondînd 
sursele farmecului poetic în gîndirea orientală sau în 
marile sisteme filosofice occidentale din epoca sa, nu a 
devenit un epigon, ci și-a desferecat capacitatea de- 
miurgică de a ridica -graiul pe culmi unde el devine 
sugestie și idee. Xenopol sau Pârvan au fost puternic 
implantați in problematica științifică a epocii lor, au 
folosit toate rezultatele care le puteau sprijini gîndi
rea proprie, dar s-au ridicat pe culmile sintezelor ori
ginale fără a renunța la modernitatea informației, 
lorga a rezonat la toate problemele teoretice ale isto- 
riologiei moderne, dar a făurit o operă uluitoare, nu 
numai prin monumentalitatea construcției, ci și prin 
originalitatea concepțiilor pe care le întrupează. Lu- 
chlan a fost frămîntat de marile experiențe ale picturii 
din timpul său, dar a realizat cea mai românească sin
teză imaginabilă. Brâncuși a făurit, cu vigoarea unei 
forțe naturale copleșitoare, o nouă modalitate a sculp
turii, descifrînd parcă secretul celor mai modeme o- 
rientări ale ei, ridicînd la expresie esențială o tehnică 
a stilizării caracteristică de lungi secole decorației 
noastre populare. Lucian Biaga a cunoscut ca puțini 
contemporani tendințele poeziei moderne occidentale 
și cele mai subtile dezbateri ale filosofiei epocii sale, 
dar construcția sa poetică și teoretică e tot atît de 
românească de parcă ar fi o doină ori un cîntec din 
fluier.

Forța culturii noastre nu a izvorît nicicînd din obsti
nația de a ne închide porțile, de a ne pecetlui ochii 
pentru a contempla doar cercul vrăjit al orizontului 
nostru, ignorînd constelațiile străine. Eficiența, virulența 
și capacitatea de înnoire, de adecvare la cerințele 
unei mari epoci de revoluție tehnico-științifică, dar șl 
de mari înnoiri în gîndire și artă, puterea ei de ira
diere, izvorăsc tocmai din capacitatea anteică de a 
dobîndi mereu noi forțe din contactul cu realitatea veș
nic împrospătată, mereu schimbată. Cu realitatea în 
profundă schimbare ascendentă a acestui pămînt și 
cu realitatea lumii în care trăim. Orizontul creației cul
turale românești îmbrățișează o țară și o lume. O țară 
care își asumă cu mindrie rostul de a progresa necon
tenit pentru a crea baza materială a trecerii din im
periul necesității în acela al libertății. O lume care 
devine tot mai mult tărîm al comprehensiunii reciproce, 
al dorinței de colaborare, ai circulației ample a valo
rilor autentice, capabile să slujească efortul de auto- 
perfecționare al umanității,

Francisc Păcurarii!

MONUMENTUL EROILOR PATRIEI (București, sculptură de Marius 
Butunoiu, Zoe Băicoianu, Tene lonescu, Ion Dămăceanu)

EROII
Totdeauna am bănuit : e patria sau veșnicia 
mi s-a pitit în ureche...
Totdeauna am fost sigur : noaptea departe 
nu sînt luminile așezărilor, 
noaptea ard ochii eroilor pe dealuri, 
ard ochii minții lor de idealuri.
Stăteam ascuns sub pomul vieții cînd le-am 

recunoscut și glasul.

Da, erau Ei 
palizi și nemuritori lucrînd 
spornic la izvoarele acelui curcubeu 
din care își bea Națiunea orbitoarele 

începuturi, 
Erau Ei 
liberi de sigiliile morții prin puterea 
și levitația sacrificiului, 
purtați în poala unei adieri de dragoste, 
de chemarea spre casă.

Erau Ei 
șlefuind de veacuri 
Pasărea Măiastră a românilor, 
cu venele albastre pilpiind ca jugulara 

v Faurilor 
de forme agitate de creștere;

Erau Ei, cei vii, în urmă, 
asudați de muncile memoriei neamului, 
erau locul in care se înfige steagul la 

sărbători...
Și cînd i-am strigat pe nume : Ioane ! 
m-a podidit rouă...

Ovidiu Genaru
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Dezbaterile
„ROMÂNIEI

LITERARE" PROBLEME ALE
Din perspectiva adevărului
DESPRE rosturile criticii nu vom 

înceta niciodată să vorbim, fi
indcă pe tărîmul ei nu se află 
un punct terminus, la care să 

se ajungă definitiv, fără întoarcere. A- 
ceasta, poate și pentru că discursul cri
tic înseamnă — în afara comunicării 
de adevăruri, și (oferire de) spectacole 
ale propriei noastre inferiorități, meri- 
tînd, poate, fie și oricît de rar, pentru 
ele însele, atenția cititorului.

Este în firea omului să reflecteze, să 
viseze, să fie poet chiar, cum a și spu- 
s-o cîndva Alecsandri, la noi. Dictonul 
lui însă ar fi de adaptat și pentru cri
tică, și cu mai multă îndreptățire încă. 
Fiindcă, totuși, nu este exclus, nu-i așa? 
să existe și ființe care să nu fi scris, 
în viața lor, o poezie, cum spunea un 
cîntec la modă o vreme. în timp ce, 
toată lumea care a trecut prin școală 
citește. Citim o poezie, un reportaj, o 
schiță, o nuvelă, un roman... Și facem, 
implicit, critică, măcar la modul ele
mentar : îmi place, nu-mi place ! Mai 
greu e de explicat de ce îmi place, sau 
nu-mi place. Punct de unde și începe, 
de altfel, rolul magistraturii criticului, 
acolo unde vocația există cu pdevărat.

„Să fii unul dintre oamenii cărora nu 
le scapă nimic" — iată o definiție a Iui 
Henry James, pentru un virtual roman
cier ! Cuvinte ce s-ar potrivi bine de 
tot și criticului, firește. Fiindcă, ideal 
ar fi ca nici .lui să nu-i scape nimic 
din realitatea cărții. Ca să nu mai vor
bim de angajarea, în acest sens, fermă, 
a tuturor criticilor, care se pot com
pleta reciproc. .-Criticul e un creator 
de puncte de vedere" (Mihaj Ralea) — 
spre profitul cititorului și al operei pre
zentate, discutate, analizate. Pentru că 
— mai e nevoie s-o spunem? —unirea 
eforturilor criticilor coboară atîta lumi
nă peste cărți, peste universul lor. In
cit, citindu-le, avem sentimentul, senza
ția chiar, că am contempla lumea în 
relief, în dimensiuni parcă palpabile. 
Prin urmare e limpede cît de mult poa
te însemna critica pentru cunoașterea 
adevărului din literatură, adevăr și al 
vieții înseși.

Este de la sine înțeles că din partea 
fiecărui critic se așteaptă Judecăți de 
valoare obiective, din perspectiva ade
vărului, care trebuie date din această 
perspectivă. Dar, se știe — adevărul mai 
poate fi și escamotat, cum se și întîm- 
plă nu o dată. Exemple ? : excelentul 
roman al lui Eugen Barbu, Groapa, 
a fost contestat vehement la vremea lui, 
cu argumente (fals) dialectice. Nici ca
podopera lui Marin Preda, Moromeții, 
n-a fost ocolită de atacuri grosolane, 
neîntemeiate. Pînă la urmă însă judecă
țile obiective precumpănesc și se im- 
Put}> fiind în firea lucrurilor să se 
întîmple așa. N-a încercat Sorin Toma, 
prin 1948, ,,răsfoind volumele lui Tudor 
Arghezi", să „desființeze" opera mare
lui poet ? Și n-a reușit, firește ! Iar 
exemplele pot fi înmulțite ușor, fie că 
e vorba de literatura noastră de azi, fie 
că ne-am referi la cea de după război. 
La fel stînd lucrurile în toate literatu
rile lumii !

T. S. Eiiot scria : „înțeleg prin cri
tică, bineînțeles (s.n) comentarea și ex
plicarea operei de artă..." Bineînțeles! 
Am subliniat cuvîntul pentru a atrage a- 
tenția asupra convingerii nestrămutate 
a marelui scriitor englez, de ordinul 
evidenței absolute în concepția lui, pri
vind îndatoririle magistraturii pe care 
el însuși a servit-o cu strălucire. Și 
Eliot mai adaugă cuvintelor de mai sus, 
parcă pentru a înlătura orice putință 
de echivoc : „Nici un exponent al criti
cii... nu cred că a avut pretenția ab- 
surdă^ că critică ar fi o activitate cu 
scop în sine". Ceea ce nu-1 împiedica 
să susțină, fără a-și contrazice princi
piile, că exercițiul critic este creație, 
tot așa cum creația artistică este înso
țită permanent, în chiar actul elaboră
rii ei, de spiritul critic al autorului (în 
cazul talentelor autentice, desigur). Ca
racterul de creație, deci de unicat al 
discursului critic făcînd nu numai po
sibilă, dar chiar impunînd prolifera
rea judecăților de valoare asupra ace
lorași realități literare, spre bucuria de

gustătorilor de rafinament intelectual, 
care înotată și instruiește totodată.

DIN perspectiva adevărului vre
mii noastre și al societății noas
tre socialiste, de aici, de la noi, 
criticilor le incumbă sarcina de 

a da seamă despre cărțile pe care le 
tipărim în acești ani, românești și nu 
numai românești, de astăzi și nu numai 
de astăzi. Dar, trebuie s-o facem, să 
exprimăm judecățile de valoare ce sînt 
așteptate de la noi, ca niște oameni 
„cărora nu le scapă nimic" din reali
tatea concretă a literaturii — ca să-1 
parafrazăm pe James, pe care îl amin
team. Ar fi straniu — altfel. Așa cum, 
de pildă, nimic nu le scapă prozatori
lor noștri cei mai buni, din realitatea, 
tot concretă, a anilor de după Eliberare, 
realitatea socială a acestei perioade. 
Răstimp în care au apărut o serie de 

'cărți-examene de conștiință, precum 
Mordmeții și Delirul, Incognito, 
Fețele tăcerii, alte romane, semnate 
de Ion Lăncrănjan, D. R. Popescu, Al. 
Simion, Alexandru Ivasiuc și Francisc 
Păcurariu, Dinu Săraru și Virgil Duda, 
Platon Pardău și Nicolae Breban, ca 
să nu citez decît atît numai. (Am avut 
în vedere mai ales cărți ancorate cu 
deosebire în social). Romanele amintite, 
ale autorilor de mai sus, fac în multe 
cazuri procesul unor erori din trecutul 
nostru apropiat. Proces constructiv, care 
prin el însuși demonstrează elocvent tă
ria unei orînduiri sociale verificate și 
consolidate în timp, și care nu are a se 
teme atunci cînd șe întoarce asupra sa, 
reflectînd prin voci ale conștiinței sale 
de sine, la împliniri — ca și la neîmpli- 
niri uneori dramatice, dar depășite to
tuși !

Trebuie să recunoaștem că prozatorii 
noștri de azi — la care m-am referit 
cu precădere — se dovedesc a fi niște 
martori mult mai buni, mai fideli, mai 
concreți, ai realităților sociale pe care 
le trăim aici, la noi, de mai bine de 
trei decenii, față de cît se poate vedeă 
în darea de seamă a criticii literare, ofe
rită de aceasta asupra literaturii co
mentate, ivite sub ochii noștri. Ceea ce 
este ciudat. Fiindcă, dacă literatura, 
care pornește de la viață, din care se 
inspiră, reușește a fi — cînd își res
pectă condiția — un „joc secund" exem
plar ce nu-și trădează Izvoarele, cu cri
tica ar trebui să fie la fel. Chintesență 
a chintesențelor, acest „joc terț" care 
este ea, nu poate și nu trebuie să igno
reze ori să exploreze superficial, gră
bit literatura, realitatea acesteia, în care 
își are originea și prin care, la urma 
urmei, se justifică. Dacă, la rîndul său, 
nu vrea să-și trădeze menirea.

Cartea de critică se citește la noi — 
precum cea de beletristică, dacă nu și 
mai mult. Ceea ce vorbește de la sine 
despre maturitatea de gust, de cultură, 
a publicului românesc. Dacă am trece 
peste un anume prag, pe care l-am 
menționat — în ce privește comu
nicarea judecăților de valoare, după o 
efectivă explorare a universului litera
turii noastre contemporane — atunci nu 
prea am avea să ne mai reproșăm 
multe lucruri. Pentru a ajunge aici însă, 
ar mai fi cîte ceva de făcut Bunăoară, 
să uităm, cînd scriem despre cărți, fcă 
ele sînt semnate de scriitori de presti
giu, dacă se întîmplă cîte o dată să nu-i 
onoreze ; să uităm că autorii sînt cum
va șefi de publicații sau de edituri, să 
uităm de funcțiile administrative felu
rite și importante ale altora, să uităm 
că noi înșine, comentatorii literaturii 
de astăzi, am putea dobîndi indiferent 
ce comodități,, cu prețul vicierii judecă
ții drepte... Ar trebui să uităm multă, 
dar nu e exclus să izbutim, dacă încer
căm ! Știind că noi trecem, în timp 
ce urmele noastre rămîn. Și nu ne este 
indiferent ce mărturisesc aceste urme 
despre noi, despre justificarea trecerii 
noastre înseși prin rosturile unei na
țiuni care n-a luat niciodată nimic în 
ușor.

Hristu Cândroveanu

PRIMIREA SOLDAȚILOR ROMANI ELIBERATORI - compoziție de Mihai Rusu

Artă și critică
PRIMUL lucru pe care l-aș sub

linia, în încercarea de a schița 
cîteva opinii legate de locul și 
rolul criticii de artă, ar fi ace

la al multiplelor și importantelor as
pecte ce trebuie luate în discuție. Ope
rațiunea mi se pare necesară și posibi
lă, cu atît mai mult cu cît, în toate 
materialele teoretice elaborate de par
tidul nostru, în frecventele sublinieri 
datorate secretarului său general, pro
blema criticii în general și a celei de 
artă ca o componentă, ocupă un loc im
portant. Un loc ce atestă grija pentru 
puritatea ideologică și finalitatea par
tinică, dar și preocuparea constantă 
pentru o creație autentică, profund- 
umanistă, și, desigur, militantă.

Probabil că axul central al relației 
dintre componentele activității cultu
rale îl constituie raportul esențial din
tre artist, operă și public, noțiuni lega
te între ele în mod dialectic. Desigur 
că, în această relație prima și cea mai 
nobilă responsabilitate revine creatoru
lui, chemat să reprezinte epoca în toată 
complexitatea ei, oamenii și idealurile 
lor, într-o formă artistică accesibilă, 
încărcată de valori general umane, 
etice, morale, sociale, toate racordate 
la principiile filosofiei noastre. Exem
plul artistului cetățean mi se pare de
plin ilustrat în cultura noastră, cu atît 
mai pregnant în cea contemporană, de 
orientare comunistă în esență. Chiar 

* sensul ascendent al istoriei noastre 
obligă la o permanentă și organică sin
cronizare cu idealurile înaintate ale 
societății și, simultan, cu cele mai noi 
cuceriri ale spiritului. Apare astfel ne
cesitatea unor noi modalități de expre
sie, apar noi probleme de conținut și 
expresie, noțiunile se diversifică și se 
nuanțează. în aceste momente — dar 
nu numai acum — rolul criticii se ac
centuează, nevoia descifrării sensului 
real al operei de artă, pentru a-1 ex
plica publicului larg, devine imperioa
să.

Astfel, criticul poate și trebuie să re
alizeze această delicată și necesară ope
rație, pentru a confirma sau infirma 
utilitatea și eficiența creației unui ar
tist, sau chiar a unei direcții în tota
litatea ei. Acest lucru trebuie făcut, 
fără îndoială, dintr-o perspectivă axio
logică unică și fermă, constituită pe 
datele ideologiei, noastre, ale partinită
ții culturii românești, și în raport cu 
cele mai autentice și reprezentative va
lori ale spiritualității.

CRITICUL poate și trebuie să in
tervină în cazul unor confuzii 
de natură conceptuală și stilis
tică, firește cu argumente teo

retice rezultate din aplicarea filosofiei 
materialist-dialectice și istorice, dar 
totdeauna proprii artei, nu exterioare 
sau formale. De aceea, acest interme
diar necesar, criticul, trebuie să fie un 
prieten al artistului, în sensul elevat al 
noțiunii, ajutîndu-1 uneori să-și limpe
zească intențiile și să găsească drumul 
către public. Implicit, criticul este și 
un prieten al publicului, apropierea de 
marea masă a celor dornici de cultură 
făcîndu-se pe direcția accesibilității tu
turor elementelor formative și educati
ve presupuse de actul creației. Există, 
firește, stiluri și stiluri, în raport cu 
formația, temperamentul, opțiunile fie
cărui critic. Unică, după părerea mea, 
este calitatea angajată, partinică a ac
tului de interpretare, nici dogmatic și 
obtuz, dar nici criptic sau inutil entu
ziast. Firește un asemenea tip de critic 
există în cultura noastră, este limpede 
că nivelul general și ținuta științifică 
au crescut, dar o anumită tentație a 
„impresionismului", său a judecăților 
docte dar exterioare se mai ivește, poa
te și cu concursul artiștilor ce-și com
plică uneori universul creației lor. în 
fond, artistul își justifică statutul său 
de om social prin cantitatea de adevăr 
uman, de pasiune, de frumos conținută 
în opera sa, prin efectul pozitiv al a- 
cesteia asupra societății. Același lucru 
se cere și criticului, chemat să remarce 
și să promoveze valorile autentice, per
sonalitățile și tendințele cele mai în
noitoare pentru a putea oferi societă
ții certitudinea întîlnirii cu o artă de 
calitate, impregnată de date specifice 
spiritualității noastre, idealurilor ce a- 
nimă societatea României socialiste.

Rezumînd, cred că limpezimea ideilor 
și a expresiei, partinitatea și obiectivi
tatea, implicarea în actul creației și re
levarea valorilor reale constituie statu
tul cetățenesc al oricărui critic adevă
rat Și, în acest spirit atît de clar for
mulat de filosofia noastră, așteaptă și 
publicul să se întâlnească, pe toate căi
le, cu noul și generosul climat cultural 
creat la noi în acești ani. i

Ion Pacea



Dezbaterile

„ROMÂNIEI

LITERARE"

Cîteva disocieri
PARTltULARITATE a vieții 

noastre literare din ultimii ani 
provine din interesul fără 
precedent pe care scriitorii îl 

acordă criticii (o dov.adă în acest sens 
poate constitui și actuala 
a „României literare", 
torii iau parte într-un mod deosebit 
de activ). Referindu-ne

dezbatere 
la care crea-

la acest feno-
men, nu avem în vedere critica, adesea 

-strălucitoare, de înalt nivel, pe care.
unii scriitori, precum Al. Philippide, 
Marin Preda, Ștefan Augustin Doinaș 
sau Cezar Baltag o fac în chip natu
ral, deloc întîmplător, dintr-o perma
nenta necesitate a confruntării care 
le însoțește vocația principală, su
verană, o critică tot a literaturii, în 
fond. Manifestarea pe care dorim 
s-o delimităm reprezintă o critică a 
criticii, susținută de scriitori. Mai 
mult ca oricînd, aceștia simt acum ne
voia să se pronunțe în legătură cu sta
diul criticii literare, insistînd asupra 
carențelor ei. Unii se metamorfozează 
chiar în recenzenți de ocazie pentru a 
avea posibilitatea de a scrie, la rîndul 
lor, despre cărțile criticilor. Rolurile 
se inversează și în același timp se men
țin : pe de o parte, criticii continuă să 
facă — e dreptul lor, orice s-ar spu
ne — critica literaturii, pe de alta, 
scriitorii devin criticii criticilor lor. 
Tendința pare a fi de a se ajunge la o 
reciprocitate a actului critic, în chip 
absolut totuși imposibilă. „Judecătorul" 
e tras... în judecată și cel care suporta 
verdictele își ia la un moment dat răs
punderea de a le emite. Aspectul a- 
cesta nu este nefiresc în literatură, 
desigur în anumite condiții și limite. 
De altfel, critica scriitorilor nu poate 
fi din oficiu superioară aceleia a criti
cilor. Pentru a repune lucrurile pe 
terenul realităților e suficient să ne 
amintim de felul în care Tolstoi l-a 
masacrat pe colegul său Shakespeare. 
Apoi, există o bifurcare a destinului 
celor care intră în literatură, destin 
liber asumat Opțiunile inițiale, pen
tru creație, respectiv pentru critică tre
buiesc în general respectate. Altfel, 
dacă orice scriitor mai mult sau mai 

puțin nemulțumit de recenzarea ulti
mei sale cărți ar ceda ispitei de a 
răspunde criticilor, de a restabili, el în
suși, „adevărul", s-ar ajunge la un 
quiproquo burlesc, generator, în ultimă 
instanță, de confuzie. Menirea fun
damentală a scriitorului rămîne de a 
produce opere, iar cea a critcului — de 
a îndruma, valorifica și aprecia crea
ția. 1

Să nu se deducă de aici că am voi 
să negăm scriitorilor dreptul de a opi
na asupra criticii (și a criticilor). Ori
cum, o asemenea intenție nu ar schim
ba cu nimic lucrurile. Fenomenul nu ni 
se pare alarmant; dimpotrivă, îl consi
derăm binevenit. M-ar interesa ori
cînd să aflu părerile despre critică ale 
unor scriitori (pentru a mă limita acum 
la generația tînără) ca Augustin Buzura, 
Virgil Duda, Mihai Giugariu, Ileana 
Mălăncioiu sau Marius Robescu; pro
babil că și autorii citați au unele mo
tive de nemulțumire față de cri
tică (dintre care cîteva, poate, mi se 
datorează). Am însă convingerea că 
acești scriitori (și din fericire nu numai 
ei) ar avea tăria să mediteze cu lăr
gime de spirit, pe deasupra unor ine
rente supărări personale, la problemele 
cu adevărat importante ale criticii li
terare. Critica criticii apărținînd scri
itorilor este în mod firesc complemen
tară față de‘ critica criticii datorată 
cititorilor (încă în prea mică măsură, 
din păcate) și față de critica criticii 
produsă de însăși activitatea criticilor. 
Nu poate exista critică fără critica cri
ticii. în cel mai modest exercițiu cu
rent criticul adevărat va ști să se im
plice. O critică a criticii venind din di
recția scriitorilor este astfel pe deplin 
legitimă. Ca oricare alta, însă, ea pre
supune un „risc", și anume adela de a 
deveni la rîndul ei un obiect al cri
ticii. Prin chiar natura ei, critica cri
ticii invită la un examen perpetuu, în 
scară, ce se poate prelungi, teoretic, 
la infinit

NU NE PROPUNEM să facem 
acum o critică (la rîndul ei, și 
ea, perfect legitimă) a criticii 
criticii de sorginte scriitori

cească. Și nu ne propunem acest lucru 
în primul rînd deoarece actuala dez
batere are drept temă critica lițerară. 
Dar chiar în interesul acestei dezba
teri unele precizări pot fi folositoare. 
Orice discuție, orice confruntare de
opinii necesită minime garanții de
obiectivitate. Tocmai la ele vrem să ne 
referim în cele ce urmează. Nu vom in
voca, pentru a pleda în favoarea lor, 
nici exemple copleșitoare din istoria 
noastră literară, nici principii înalte. 
Ne va fi suficient, credem, să ape
lăm la bunul simț comun și la logica 
elementară. Despre ce este vorba ? De 
nu puține ori se întîmplă ca scriitorii 
să-și prezinte opiniile (ne referim, evi
dent, la opiniile lor despre critică și 
critici) cu aerul că obiectivitatea le-ar 
fi naturală, subînțeleasă, o trăsătură 
înnăscută pe care nimic nu o poate tul
bura. Li s-ar părea firesc în conse
cință ca părerile lor să fie îmbrăți
șate ca atare, privite în sine. Ne între
băm însă — în virtutea bunului simț 
comun și a logicii elemntare, mai sus 
evocate : examinîndu-le, nu ar fi oare 
normal să ținem cont și de relația în 
care se află scriitorul respectiv cu cri
tica ? înainte de a le acorda creditul 
nostru, nu ar trebui să controlăm un
ghiul de eventuală parțialitate din care 
vede lucrurile autorul în cauză ? Ci
neva susține o lungă filipică împotriva 
criticii. -Cum reacționăm ? Mai întîi, 
desigur, putem clătina din cap cu 
îngrijorare: ca dintr-o cutie a Pan
dorei toate relele posibile ies din cu
prinsul criticii noastre contemporane. 
Apoi, însă, mai devreme sau mai târ
ziu, trebuie să ne întrebăm dacă între 
această mînie epopeică și reputata lip
să de har scriitoricesc a dezlănțuitului 
auțor nu există totuși o legătură. Me
diocritatea literară vădește dintotdeau- 
na tendința de a se transforma, dan
tesc, într-un Minos al criticilor, ca 
să-i azvîrle, după bunul ei plac, in 
infernul unor clocotitoare patimi vin
dicative. Ca într-o cunoscută fabulă, 

unele voci reclamă sfărîmarea oglinzi
lor criticii : de vină ar fi ele, și nu 
ceea ce reflectă în suprafețele lor». Ni
mic nu autorizează participarea unor 
asemena voci (de obicei foarte zgomo
toase) la o dezbatere despre critică. 
Victimele de drept ale aeesteia, velei
tari, impostori, diverși autori de macu
latură nu este firesc să se erijeze în 
campioni ai acțiunii de critică a cri
ticii. Pe unii dintre scriitorii respinși 
de critică îi preocupă, iată, dintr-odată, 
în chip furibund, „adevărul" : tună și 
fulgeră în numele Iui. Ei par a fi uitat 
complet de cărțile proaste pe care ni 
le-au servit ani de-a rîndul. în schimb 
își amintesc foarte bine de recenziile 
ce le-au fost consacrate. Autorii de 
pseudo-literatură trebuie întorși la 
realitatea producției lor literare. Pro
punem ca articolele de critica criticii 
pe care aceștia se arată foarte dispuși 
să le semneze să fie publicate pe 2 
coloane, în paralel cu opiniile critice 
pe care le-au suscitat de-a lungul vre
mii. Iiftperativ al dezvoltării litera
turii, critica criticii poate servi nuli
tății drept pretextul mult așteptat de 
a calomnia critica, de a lovi înainte de 
toate în critica de descurajare a me- 
diocrității : subliteratura nu ezită să 
se folosească de ea în propriile ei 
scopuri.

Tendințele firești ale literaturii sînt 
permanente, ele coexistă, nu se exclud. 
Actuala discuție asupra criticii nu sus
pendă — cum par să-și închipuie unii 
— acțiunea, mereu necesară, de demas
care a imposturii (acțiune care în ur
mă cu numai cîțiva ani a luat chiar 
forma unei energice campanii). Altfel, 
am putea asista la spectacolul depri
mant în care victimele campaniei de 
ieri ar deveni promotorii zeloși ai 
celei de astăzi. O asemenea redresare 
a mediocrității nu ar fi nici în folosul 
criticii, nici, mai ales, în cel al litera
turii. Impostura trebuie denunțată ori
cînd, și oriunde s-ar ascunde : în lite
ratură, în critică, sau în... critica cri
ticii.

Valeriu Cristea

Critică 
și creație
AZI noj nu așteptăm în critică 

să se emită numai judecăți de 
valoare și dealtfel, în genere, 
critica modernă nici nu emite 

judecăți. Rolul ei este mult mai com
plex, implicînd în primul rînd acțiunea 

- socială. Critica încetează de a fi numai 
un observator, observatorul unui produs 

. finit; nu se mai plasează în afara artei 
și începe ea însăși să reconstruiască 
opera artistică, să pătrundă în cele mai 
intime funcții ale mecanismului operei. 
Criticul încearcă un proces de înțele
gere al unui artist, de explicare și de 
expunere al lui — modul în care gîndul 
naște imaginea și mina recreează gîn
dul. Criticul participă și critica încetea
ză de a mai fi o activitate secundară, 
o operă de clasificare. Ea reconstruiește. 
Aș numi-o critică creatoare, devenind 
acel intermediar necesar între intențiile 
artistului și public. Dealtfel maj mult 
ca niciodată o operă artistică este în
conjurată de cuvinte, de critică și e fi
resc, deoarece datorită acestei noi di
recții, textul critic este mediul cel mai 
firesc în care opera capătă deplină va
loare asociativă.

Ileana Micodin



PATRIEI în AUGUST

Se naște o lumină
Doar îi privesc conturul în piatră și în lemn 
și cerbii vin în cîrduri rotindu-se la semn. 
Doar îmi ridic privirea spre piscul ei înalt 
și vulturii se-adună în stema de bazalt.
Aici sînt codrul frate și fluviul de opal, 
pe care-și duce timpul minunile spre mal. 
Aici aleargă zimbrii încremeniți pe-un blid. 
Și cînd în cartea veche la fila-ntîi deschid, 
se naște o lumină și-n îndrăzneli suim, 
precum un zbor de-albine țesute-ntr-un 

chilim.
Iar toate-i țes conturul zbucnind dintre 

cuvinte.
Ca dintr-un arc de veacuri, sigiliul cel 

fierbinte
îi străjuie lumina păstrată cu temei 
in fila zugrăvită la August 23.

Ziua cea mare
Eu n-am contribuit Ia ziua-aceea mare — 
Așa cum pasărea n-aduce primăveri,
Așa cum crengile se-mbracă iar în floare 
Și n-aduc primăvara cu dulci mîngiieri.

Și am cîntat așa cum păsările cîntă 
Un chiot de triumf prin țară-n lung și-n lat 
Și a pătruns în inimi un cîntec de izbîndă 
Și-ncredere în oameni eu le-am dat.

Cînd amintirea acelor zile îmi reapare
Cu mîndru sîmțămînt azi seamă-mi dau, lucid: 
Eu n-am contribuit la ziua-aceea mare 
Dar vremii ce-a urmat deplin m-am dăruit !

Franz Johannes Bulhardt
în românește de IOSIF CASSIAN MĂTASARU

Cuvine-se
Cuvine-se, la altarele albe-ale Țării, genunchii 
să înfrunzească in imnuri solemne ca viile 
cînd le sărută cu cîntec brumat turturelele 
și le smulg rădăcinile, din pămint, ciocirliile.

Cuvine-se, în Templul Istoriei Țării, să cinți 
odată cu Ștefan Bătrînul, din vinuri și șoapte, 
partea ta de istorie-n pagini de inimă scrisă 
cu lumină de zi, cu lumină de noapte.

In cartea de jertfă a Neamului să rămînă 
dulce șoptire celor de bine. Cuvine-se, iată, 
s-adormi în poalele ierbii cu stelele-n carnea 
zămislitoare de came de mamă și tată.

Cuvine-se. chiar dacă nu serii, ca poeții să ieși 
in Agora și să te bați pentru lume, 
este aceasta datoria ta sfîntă
pentru că istoria-ți poartă o parte din nume.

Ion lancu Lefter

Ca ele m-am trezit și eu la nouă viață 
Cînd ziua-aceea de August 23
Mi-a împlinit un vis înfiripat din ceață, 
Mi-a dat puteri, și vieții mele un temei.

Desen de MIHU VULCĂNESCU

Baladă 
de August
Istoria noastră, istoria,
și-a semănat în granituri memoria, 
în granituri și-n praguri de case, 
gînduri, inimi, ideal și oase.
Vrednica noastră, istoria,
în piscuri își flutură gloria, 
in piscuri și-n flori singerii, 
veșnicii pentru morți, veșnicii pentru vii. 
Istoria noastră, istoria, 
cîți n-au vrut să-i fure memoria ?
martora trecerii noastre prin vreme, 

istoria ?
Semeață, istoria noastră, semeață,
spre cîmpiile lumii fereastră,

'arc de triumf încrustat cu focuri de strajă, 
privire rotundă și trează.

Istoria, mioritica noastră nuntire 
cu Carpații, cu Dunărea, cu-a griului oștire, 
cu libertatea, cu adevărul, cu soarele 
drum prin milenii spre țărm de dreptate, 
adevăr, nemurire, dor de înalt, 
istoria noastră, istoria, 
și-a săpat în granituri memoria.

Radu Selejan

Ferestre 
brâncovenești
Tu, carele ești drum al meu 
prin ziuă și noapte.
cîmp reavăn sub pleoapa mea însetată, 
Patrie a desăvîrșirii, în miezul 
lui August-aurie lumină — 
un fruct pe o creangă suavă.
Cîntecul meu se născu la nașterea ta, 
cintecul meu se numi odată cu tine, 
sub amiază cînd sui bolți cutezătoare, 
ferestre brâncovenești către țara lui mîine ; 
patrie a desăvîrșirii, 
prin sita lui August te cern 
și te aflu întreagă.

Ioana Dinulescu

Bun vînt 
și foc de soare
Pe plăci de cer 
Cu care de război 
pinteni da năduful 
August răzbătind.
Bun vînt și foc de soare 
ardea-n Copaci, 
se căutau culorile 
și sunetele toate, 
în taină și miracol 
lumea s-a schimbat, 
frumusețea-i încăpînd 
în ochiul meu uimit.

Mârki Zoltân
în românește de GELU PATEANU

Istoria zvîcni...
A încetat secunda să respire, 
Pămint și țară. Floare și bocanc. 
Istoria zvîcni precum un tanc 
Către un zid de aspră-mpotrivire.

Doftane s-au deschis. Sîrme de zgură 
Căzură de pe suflete și zbor 
Și sub Carpați vui clocotitor 
Un plug imens ieșind pe arătură.

Și veacul scrise-o pagină de noapte 
Cu insurect penel, în tuș muiat 
Și-n sîngele din rănile răscoapte ;

Prin București pornea pe bulevarde 
Timpul-ostaș, transfigurat
De-un trandafir arzind pe sub brasarde.

Mihail Cosma

Eu, cel care 
am ales patria
Pe buze cuvintele prind să înmugurească — 
Rotunde și umezi se rostogolesc semințele 
Spre odihna nașterii ciudate
Și iată cu ochiul deschis a rodire,
Eu, cel care am ales patria,
Port pe trup ceva din țărîna ei,
Ii respir aerul și-odată cu el tot balsamul 
Toate grînele,
Pină intr-o zi cînd
Mă voi preface-n cîntec, în ploaie, în noapte 
în țara ce-o string la piept binecuvîntînd-o.

Viorel Varga



c
Breviar Ați văzut?

Albumul
► Eminescu

IN AUGUST, stelele se coc ți încep să cadă una după alta din 
cer, ca dintr-un pom cu o coroană uriață, cu un fantastic frunziș. 
Poeții ți astronomii au botezat foșnetul lui abstract: muzica 
Sferelor,

în august, cerul e deosebit de cerurile tuturor celorlalte luni : 
mai cald, fără nimic sever, ci, dimpotrivă, voluptos, cu ceva leneș 
in felul lui de a fi, in felul in care, Calea Laptelui inconjoară pă- 
mintul, ca un braț moale de femeie.

Nu țin minte lună august in care, întins cu fața in sus, prin 
căpițe de fin, să fi primit din partea boitei înstelate vreun mesaj 
solemn, ci numai îndemnul de a trăi și a fi fericit, de a mă simți 
bine in univers, ca intr-o livadă spre ale cărei roade nu am decit 
să intind mina.

In august, dacă imi trec palma peste gură, e spre a șterge ima
ginare mustăți de mustul mult și dulce al stelelor. Rigurosul mate
matician și marele poet in august va fi contemplat cerul, cind i-a 
scăpărat mintea de surprinzătorul vers :

Ai văzut ? Muri o stea 
Ca o smieură mustea.

PUS sub semnul ireversibil al 
timpului (la Vergilius, irrepa- 
rabile tempos), interesantul al
bum publicat anul trecut de 

editura ieșeană Junimea, cu sugestivul 
titlu Vreme trece, vreme vine, ne pre
zintă cronologic, prin grija lui Con- 
stantin-Liviu RuSu și A. Petrescu-Vi- 
coveanu, etapele scurtei și frămîntatei 
existențe a autorului Glosei. Imaginile 
sînt însoțite de texte ilustrative, sau 
pur și simplu de legenda lor, de la 
naștere pînă în zilele noastre (busturi, 
statui, ediții postume) și sfîrșind cu 
sursele ilustrațiilor (329 la număr) și 
textelor.

Scăpîndu-mi momentul exact al apa
riției, precum și ecoul evenimentului 
grafic, cînd Se pare că s-ar fi produs 
și unele intervenții critice, mă voi 
mărgini să comentez cîteva din repro
ducerile, în genere de bună calitate.

într-o pagină plină m-au oprit por
tretele în medalion, ale celor patru 
frați și două surori, în ordinea crono- 

țjogică a nașterii, dar și cu data dece
sului: Șerban (1841—1874), Nicolae 
(1843—1884), Iorgu (1844—1873), Aglae ' 
(1852—1900), Harieta (1854—1889) și 
Matei (1856—1929). Cu excepția celui 
din urmă, căpitanul, care ne-a lăsat, 
pentru fratele lui, prețioase însemnări, 

- toți ceilalți au trăit prea puțin, mu
rind în condiții dramatice. Nu însă des
pre aceasta aș glosa, ci asupra frapan
tei asemănări dintre frați și surori. Ai 
spune că au fost trași în serie, cu 
aceeași pecete fiziognomică : același 
oval al feței, aceeași frunte largă, ace
lași arc al sprîncenelor, aceeași linie a 
nasului, același aer de familie, la băr
bați și la femei. Cui vor fi semănîndî 
Tatălui sau mamei? Ori vreunui alt 
înaintaș, după obscurele legi ale ere
dității? Cine ne-ar putea răspunde la 
această întrebare? Caracterologic, ase
mănarea nu mai este aceeași, deși cu
noaștem prea puțin firea fiecăruia din 
ceilalți șase, dintre care, pare-se, nu- 

Mnai femeile au manifestat înclinări ar- 
Ntistice, și îndeosebi Aglaia, ilustrație, 
«e (Teme, a vieții mondene și culturale 
bucovinene.

Amănunte noi despre cîteva trăsă
turi ale chipului lui Eminescu găsim 
in fragmentul din amintirile Mitei 
Kremnitz, care l-a observat de foarte 
aproape, ca ocazională elevă de limba 
română:

„Cum ședea peste foile, așa de cali
grafic scrise, ale manuscriptului său, 
Eminescu avea o înfățișare mai puțin 
masivă, bărbia foarte pronunțată și 
gura largă se atenuau; fruntea ieșea 
strălucitoare de sub părul negru ca 
pana corbului; șprîncenele apăreau în 
toată frumusețea lor și tăietura fină a 

■ nasului lăsa numai la întîlnirea nări
lor o ușoară urmă de vulgaritate. Cînd 
ridica ochii de pe manuscript, nu pri
vea pe nimeni, ci părea că se uită 
visător în depărtare...".

Am reținut îndeosebi „bărbia foarte 
pronunțată și gura largă". Cea dintîi 
ar fi, în genere, semnul voinței, care 

__la Eminescu, marele contemplativ, s-a 
aplicat mai puțin pe planul vieții prac
tice, în care mai toți frații și ambele 
surori au eșuat, cît pe acela al muncii 
profesionale, foarte stăruitoare. Fără a 
fi nici unul prognat, aveau cu toții 
bărbia bine pronunțată. Gura largă e 
un semn, poate, de sensualitate, sau

mai bine zis, de iubire de viață, de 
insațietate în plăcerile pe care aceasta 
le oferă, momindu-șl progeniturile.

PRIVIND mai atent prima fo
tografie autentică a lui Emi
nescu, în bust, făcută la Praga, 
în 1869 și după care s-au luat 

toți artiștii plastici, spiritualizîndu-i 
trăsăturile pînă la simbol sau alegorie, 
ne convingem, într-adevăr, că genialul 
tînăr de 19 ani avea ambele trăsături 
ale gurii și bărbiei, așa cum le-a văzut
iscoditoarea discipolă, aspirantă la ro
lul de muză și poate șl de „damă bună".

Cu cîțiva ani înaintea fotografiei pra- 
gheze, colegul său de gimnaziu, acade
micianul Theodor V. Stefanelli l-a văzut: 
„...mic și îndesat, cu părul negru 
pieptănat de la frunte spre ceafă, cu 
fruntea lată, fața lungăreață, umerii 
obrajilor puțin ridicați, ochii nu mari 
dar vii, colorul feței întunecat, prin 
care străbătea însă rumeneala sănă
toasă a obrajilor".

într-adevăr, Eminescu n-a crescut 
înalt: Mateiu ni l-a înfățișat de 1 me
tru și 65 centimetri, însă voinic, lat în 
spate, musculos și păros (de mirare, și 
„platfuss" — cu talpa piciorului prea 
puțin sau deloc scobită). Era, prin alte 
cuvinte, un pui al naturii, parcă menit 
unei existențe plenare și de lungă du
rată. Purta, de mic, părul pe spate, pe 
care și-1 „pieptăna" trecîndu-și mîna

Surorile ți frații poetului : Serban (1841-1874), Nicolae (1843— 
1884), Iorgu (1844-1873), Aglae (1852-1900), Harieta (1854-1889), 

Matei (1856-1929).

Facsimile după manuscrisele poeziilor Floare albastră ți Epigonii

in august, numai in această lună din toate lunile anului, stelele 
inceteazâ să mai fie focuri misterioase in infinitatea spațiului ți, 
asemeni smeurei și murelor ți celorlalte fructe zemoase, incep să 
mustească, umplindu-ne cerul gurii cu dulceața lor.

Doar pepenii verzi - enormii, elipsoidalii - le intrec, dar ei 
sint insăți imaginea universului, insuți universal devenit fruct, pen
tru desfătarea noastră in neaustera, in voluptoasa lună august.

Geo Bogza
SEMNAL. A apărut : Ion vinea — Publicistică literară. Editura 
Minerva. Tiraj : 1 720 exemplare, broșate.

dreaptă prin coamă, în lipsa pieptenu
lui (altă mărturie, din anul periplului 
transilvan). Avea ochii mici, înfundați 
în arcade, dar vioi și rîzători, cînd se 
dispunea între colegi și prieteni. în 
prezența Mitei, cind nu o privea, se 
uita în depărtare, cu o privire „peste 
veac".

De „fața negricioasă" a adolescen
tului a pomenit într-un tîrziu și Nico
lae Densușianu, care-1 cunoscuse la Si
biu, în 1866, păstrînd însă impresia gre
șită: „cu ochii mari deschiși".

Am arătat însă altădată relativitatea 
„adevărului", în domeniul portretistic, 
cînd din trei care l-au apropiat pe Ma- 
iorescu, unul l-a văzut înalt, altul de 
statură mijlocie, iar cel din urmă, 
scund. în cine să te încrezi?

ORICINE a văzut, în original 
sau în facsimil, scrisul lui Emi
nescu, a rămas în admirația 
splendidei lui caligrafii. Așa 

era în redactarea finală. Ciornele din 

manuscrisele de la Biblioteca Acade
miei sînt însă adeseori aproape indes
cifrabile (același dublu fenomen și la 
Caragiale!).

Multora le place și semnătura lui, 
armonioasă, îngrijită pînă la răsfăț, 
cu parafa în formă de fundă. Aci fac 
opinie separată și-mi mărturisesc de
cepția, mai ales cînd ea se etalează în 
prea multe reproduceri și variante pe 
tot întinsul unei pagini, amintindu-mi 
adagiul francez : „le nom du fou se 
trouve partout" (numele nebunului se 
găsește peste tot). Uneori inițiala E se 
întinde protector ca un arc peste nu
mele întreg, afirmîndu-și și conștiința 
de sine la modul altruist. •

Un alt autograf care-mi displace 
este așa-zisul exercițiu de cvadratură 
a cercului, pe care unii comentatori îl 
cred un.preludiu al întunecării, dar nu 
aceasta este și părerea lui G. Muntea- 
nu, căruia pagina i-a inspirat, prin ex
cesivă simpatie. o prea frumoasă in
terpretare, în al său Hyperion (1973).

Pentru că sîntem la interpretarea au
tografelor, voi mai spune că putea 
lipsi o anumită scrisoare a lui Mihai 
către Veronica, cu penibile precizări 
ale intimităților lor. Diminutivele cu 
care se congratulează reciproc ni se 
par ridicole. La cîte prostii nu duce co
respondenta amoroasă !

Din scrisoarea Liviei Maiorescu către 
sora tatălui ei, Emilia Humpel, reți
nem un detaliu, pe care G. Călinescu 
nu l-a cunoscut : furios pe tipograful 
de la „Timpul", care-i făcea dificultăți, 
Eminescu i-a pus revolverul în piept, 
intimidîndu-l. Poetul, mai aflase Livia, 
cumpărase arma, „voind să plece la 
Botoșani". N-am înțeles legătura din
tre revolver și pașnica urbe din țara 
de sus a Moldovei. Era, se vede, aceeași 
armă cu care dinasticul din ajun, a- 
tunci surescitat, voia să-l suprime pe 
rege, ca suprem vinovat de relele din 
țară.

O altă scrisoare, a lui Eminescu că
tre Creangă, în care-1 sfătuia să trimi
tă bani fiului său, pentru încălțăminte, 
ne surprinde prin răceala tonului. So
licitantul îl strîngea probabil cu ușa, 
să-i remită cît mai iute misiva, s-o tri
mită la poștă neîntîrziat. Este în defi
nitiv stilul sec al scrisorilor de inter
venție, între buni prieteni, fără paradă 
de sentimente.

în concluzie, cine nu știe va fi sur
prins să afle dintr-o scrisoare a lui 
Maiorescu, că' Ia înmormîntarea lui 
Eminescu au asistat 600 de elevi și de 
studenti, iar dintre oamenii mari ai 
țării, trei foști prim-miniștri : M. Ko- 
gălniceanu, Lascăr Catargiu și Theodor 
Rosetti. Cine mobilizase tineretul ? Fu
sese însă nevoie de așa ceva î Moartea 
nefericitului geniu a răscolit inimile 
tineretului, care a sărit ca un singur 
om, să ducă la ultimul sălaș pe cel 
ce nu-șl găsise odihna în viață. Drep
tatea cu titlu postum este parcă mai 
strictă decît cea imanentă.

Șerban Cioculescu
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CULTURA VIE
_ - EZBATERILE contemporane

I A despre „cultură" și „civilizație"
■ V sînt o altă mărturie a trans

formărilor prpfunde care au 
loc în sensibilitatea și gîndirea oame
nilor de azi. Sînt aduse în discuție ati
tudinea față de moștenirea trecutului, 
raporturile dintre variatele sectoare 
de activitate umană, proiectul existen
țial cel mai potrivit pe care-1 poate 
elabora o societate. Ca în orice etapă 
de hotărîtoare mutații, apare întreba
rea ce este necesar să fie reținut din 
experiența intelectuală a generațiilor 
trecute și ce poate fi trecut într-un 
fond pasiv; cum trebuie să funcțio
neze, adică, „tradiția Selectivă", aceea 
care a orientat pe medievali spre sur
sele gîndirii din Orientul Apropiat, pe 
oamenii Renașterii spre Antichitate, pe 
protagoniștii Romantismului spre un 
Ev Mediu care părea să fi fost epoca 
Înfloririi fanteziei. Mutația din zilele 
noastre aduce, la rîndul ei, în prim 
plan, problema „aliaților" ideologici și, 
totodată, problema raporturilor din
tre cunoaștere, imaginar, comportare.

Sub acest prim aspect, este clar că 
discuțiile purtate în jurul conceptu
lui de „cultură" ne introduc direct în 
fenomenele cele mai vii ale vieții in
telectuale din zilele noastre. Ale 
unei vieți intelectuale autentice care 
nu este limitată la exigențele ime
diatului, ci este angrenată în exi
gențele majore umane, unde se în
scrie nevoia de a fabula sau ne
voia de a te dărui unej cauze ; deoa
rece o viață intelectuală axată doar pe 
imperativele biologice nu redă autenti
cul uman și, ca atare, provoacă, mai 
devreme sau mai târziu, reacția ne
cesară, aceea îndreptată împotriva 
unei condiții de viață improprie, inu
mană. Rolul imaginarului în viața con
temporană constituie o chestiune din
tre cele mai acute; pe de o parte, 
imaginatul revine la matca din care 
s-a revărsat sub impulsul romantismu
lui, conferind literaturii și artei un loc 
în viața cotidiană pe care nu-1 mai ocu
paseră în trecut, așa cum, pe de altă 
parte, reacția spiritului pozitivist caută 
să elimine imaginarul din viața con
temporană, soluție evident absurdă.

Pe un al doilea plan, raporturile din
tre diversele cîmpuri de cunoaștere, 
dintre „discipline", încep să se per
turbe, după cum ne indică apariția 
„disciplinelor de frontieră" și degra
darea vizibilă a unor discipline cu 
vîrstă venerabilă. într-un asemenea 
moment, punctul de referință nu-1 
poate oferi decît activitatea intelec
tuală desfășurată în domeniul aspecte
lor celor mai sintetice ale vieții umane, 
deci în domeniul istoriei formelor de 
gîndire și acțiune umană și a princi
piilor lor, al „culturii".

în sfîrșit, proiectul existențial pe 
care-1 adoptă o societate cuprinde în 
sine nu numai obiectivele, mai apro
piate sau mai îndepărtată, dar și o anu
me viziune despre lume și despre om 
pe care numai cercetarea aplecată a- 
supra fenomenelor culturale o poate 
aduce la lumină. Cu alte cuvinte, ni se 
pare că dezbaterile care au loc, la noi 
și în străinătate, asupra „culturii" și 
„civilizației" ne vorbesc despre cele 
mai arzătoare laturi ale vieții noastre, 
despre relațiile dintre oameni, despre 
aspirația permanentă a omului de a-și 
dezvolta personalitatea, întâmpinată 
de noi întrebări într-o vreme în care 
depindem tot mai mult imul de celă
lalt. Cultura aparține vieții, în gene
ral, și existenței cotidiene, în special; 
studiul ei ne învață cum să interve
nim cît mai adecvat în rezolvarea pro
blemelor celor mai importante legate 
de viața fiecăruia și a tuturor. Dar 
studiul este dificil, deoarece este făcut 
„pe viu", într-o lume în permanentă 
mișcare, care cuprinde cultura în fibrele 
ei. Și de aceea, cum remarca Ray
mond Williams, nu mai punem azi în
trebarea „ce relații există între acea 
artă și acea societate", deoarece arta 
este o parte din societate și nu avem 
de a face cu două elemente sepa
rate; „pentru a studia adecvat relațiile 
dintre activitățile umane, e necesar să 
le studiem activ, ca forme ale energiei 
umane". Nu există precept mai trist și 

mai fals ca cel adeseori rostit „mai 
întâi trăim și după aceea filosofăm", 
deoarece a trăi fără a gîndi nu apar
ține firii umane.

ACESTE probleme fundamentale 
și alte aspecte legate de istoria 
și semnificația culturii au stă
ruit în atenția lui Alexandru 

Tănase care a căutat să îmbrățișeze 
fenomenele în totalitatea lor. Cartea 
lui recentă : Cultură și civilizație (Edi
tura Politică, 357 p.), reia aspecte 
dintre cele mai semnificative ale fe
nomenelor intelectuale contemporane 
și într-o manieră care marchează pro

gresul pe care l-a făcut gînditorul ro
mân de la o carte a sa la alta. Ale
xandru Tănase este un cititor pasio
nat și un cetățean angrenat în viața 
societății în care trăiește; lectura lui 
se transformă în reflexie asupra lumii 
contemporane, comunicată în termeni 
stimulanți care reușesc să atragă citi
torul pe terenul dezbaterii filosofice. 
Ca atare cartea lui Al. Tănase consti
tuie un act de cultură. în același 
timp, însă, efervescența autorului îl 
face să consemneze opiniile cele mai 
diverse și să neglijeze unele laturi ale 
fenomenului, tocmai din dorința de a 
surprinde esențialul și a închega rezul
tatele unei ample incursiuni. Ca în
totdeauna autorul își desfășoară ar
gumentarea cu o desăvîrșită eleganță, 
chiar atunci cînd are o opinie con
trară ’ celei discutate; această ținută 
intelectuală este completată în cartea 
de față de o mai vădită tendință spre 
sinteză ca în cărțile anterioare, fapt care 
ne face să întrevedem o apropiată lu
crare în care comentarea opiniilor cu
rente să treacă pe al doilea plan pen
tru a lăsa loc liber demersului istoric 
și filosofic al autorului.

Alexandru Tănase prin această îm
binare a istoriei cu filosofia ne cîștigă 
în cartea de față : prin discuția purtată 
asupra unor concepte-„cheie" astăzi și 
prin referirile frecvente la etapele par
curse de gîndirea română. Cartea este 
echilibrată și erudită, oferind, în prima 
parte, o analiză suplă și plăcută la lec
tură asupra „conceptului de cultură", cu 
delimitarea clară a momentelor prin 
care trece fenomenul cultural — mo
mentul cunoașterii, momentul valoriză
rii și momentul creației, cu un pragraf 
extrem de interesant: Karl Marx de
spre misterul profan al creației —, mo
mentul comunicării completând acest 
spectru al activităților mentale cu re
liefarea legăturii intime dintre acțiunea 
culturală și activitatea socială. Cultura 
este, evident, informare în sensul că 
„formează" oamenii, „cultura în acțiu
ne" este civilizația, și despre acest con
cept autorul vorbește într-o a doua par
te insistând asupra unui aspect foarte 
actual, acela al raportului dintre știință 
și cultură, privit,atât de la un capăt, cît și 
de la celălalt, urmărind adică deformări
le care au împiedicat stabilirea unui ra
port firesc, întrucît au exagerat virtu
țile științei sau au exaltat meritele tra
diției nonștiințifice. Autorul vorbește 
(la p. 26—27) despre o mișcare centri

petă care a condus mintea umană din
spre fenomenele lumii înconjurătoare 
la cele umane, de unde constituirea cul
turii „abia în epoca modernă" ; perso
nal cred că apariția problemei culturale 
în Renaștere și cristalizarea ei la finele 
perioadei umaniste, în epoca Luminilor, 
este consecința unei mutații în viziunea 
asupra lumii și a omului, deoarece pro
blema culturii a fost tratată și de an
tici și de medievali, dar în termeni 
care ne-au devenit străini.

CEA mai interesantă parte a 
cărți; este cea consacrată ^pro
blemelor culturii și civilizației 
în gîndirea românească", unde 

autorul se ocupă de umanismul român, 
de iluminism, de opiniile lui Eminescu 
despre cultură și civilizație, despre po
lemica Titu Maiorescu-C. Dobrogeanu- 
Gherea. Pășind în secolul nostru, auto
rul se oprește la E. LovinesCu, la P.P. Ne- 
gulescu, pune în lumină contribuții ui
tate și, totuși, foarte interesante la pro
blematica culturii datorate lui Alexan
dru Vianu, fratele distinsului academi
cian, și doctorului Cantacuzino, încheie 
cu activismul lui Tudor Vianu. După 
cum se vede, evantaiul este larg des
fășurat ; cred, însă, că lipsa oricărei 
referiri la opiniile lui Pompiliu Eliade, 
despre influența-franceză asupra spiri
tului critic român, este în detrimentul 
expunerii, în cadrul căreia un loc spe
cial ar fi trebuit rezervat lui G. Ibrăi- 
leanu, cu „spiritul critic". Teoria pe
rimată a lui P. Eliade ne ajută să în
țelegem mai bine „sincronismul" lui E. 
Lovinescu, evident aflat pe o treaptă 
superioară ; autorul constată, cu perti
nență, că Lovinescu a pus excesiv ac
centul asupra „unuia din principiile 
care călăuzesc orice mișcare progresivă, 
orice trecere de la un sistem socio-cul- 
tural la altul — principiul revoluției" 
(p. 269), din necesități polemice. Dar 
readucerea în discuție a teoriei lui P. 
Eliade ar fi reamintit cititorului pon
derea uimitoare acordată „modelului 
cultural" francez de către cei care au 
făcut cultură comparată în prima parte 
a secolului nostru. Or, este de domeniul 
evidenței astăzi că în Europa nu a 
predominat un singur model cultural, 
în epoca modernă, și că nu se poate 
vorbi despre cultura română fără să fi 
măsurat, mai înainte, ponderea civili
zației bizantine (atât de defăimată de 
promotorii cîte unui alt model cultu
ral) asupra istoriei continentului nos
tru. Al. Tănase vorbește despre ,,mode
lul intern cultural" (p. 32), ca și despre 
„modelul personal" (p. 84), dar fără să 
insiste. Am convingerea că studiul sche
melor mentale din civilizația unei socie
tăți în comparație cu studiul scheme
lor din alte civilizații poate pune 
în lumină „modele culturale" care co
munică pe căi mult mai subtile decît prin 
relația mecanică influență-receptare. 
Un asemenea studiu ar putea desprinde 
cercetarea română de obsesia sincro
nismelor care regăsește în umanismul 
român, afirmat fără Renaștere, struc
tura unui umanism „de tip renascen
tist", sau care, la celălalt capăt, desco
peră „protocronisme" irelevante. Un alt 
raport om-natură și om-societate ca
racterizează umanismul român. Dar pe 
această temă poate fi organizată o dez
batere specială.

Ultimul capitol este Inspirat de rea
litățile din România socialistă și le in
terpretează din unghiul progresului 
cultural care integrează toate mani
festările într-u» proces menit să asigu
re permanenta dezvoltare a societății 
și personalității. Personal nu cred că 
va rezista uzurii conceptul, preluat de 
autor : ,,calitatea vieții", pentru a reda 
întregul ansamblu al activităților uma
ne, ridicat pe un plan superior. Ne pu
tem folosi liniștiți de conceptul „civili
zație",' înzestrat cu un adjectiv lămu
ritor.

Stimulantă și instructivă, cartea lui 
Al. Tănase redă reflecția unui gînditor 
atent la evoluția vieții intelectuale con
temporane, din care experiența română 
se dovedește a fi o parte constitutivă, 
cu virtuți dinamice. Cartea se înscrie în
tr-o dezbatere dintre cele mai pline de 
consecințe asupra existentei noastre.

Alexandru Duțu

Prepoziții și 
istorie literară...
INTR-O discuție cu un tânăr amic, 

asistent universitar de literatură 
română, în jurul versurilor roman
ței Să-mi eînți, bătrîn cobzar, ceva 

- (pe care el le atribuia lui... Octavian 
Goga !), am ajuns la secvența Și vin ți-oi 
da /Și bani ți-oi da / Și haina de pe 
mine, în care interlocutorul nostru lăsa să 
se pronunțe și haina după mine, asigu- 
rîndu-ne că astfel ar apărea în textul ori
ginal. Această siguranță a afirmației ne-a 
îndemnat a controla adevărul ei. Dar vai'. 
nici textul romanței nu aparține nWv 
poet din Rășinari, nici Octavian Goga nu 
confundă prepoziția compusă de pe cu 
după 1 Iată, spre convingere, versuri ale 
lui O. Goga din In țintirii» : Și-n vreme 
ce, șfîrșiți de zile / Noi, lingă cruci, ne' 
tinguim / Ei pasc la flori de pe movile.

Și totuși tânărul nostru amic avea drep
tate ! In vorbirea populară din Muntenia 
și Oltenia, de pe, prepoziție indicînd su- 
perpoziția, se confundă cu după (chiar 
dupe), prepoziție indicînd situația în spa
țiu plan. Gramatica Academiei, p. 358 
citează secvența plîngi și plingi de sărea 
cămașa după (= de pe) ea. (Rădulescu- 
Codin ; Oltenia, Muscel). Dicționarul Aca
demiei, s.v. de, menționează construcții 
de tipul vara umblă in cămașa după 
(— de pe) trup sau mi-1 luară după 
(■= de pe) cap, precum și construcția in
versă a nu avea de pe (~ după) ce bea 
apă. Să adăugăm și noi excerpte din Gra
iul nostru, I (jud. Ilfov) : cîinele dîpă 
prispa casei (p. 197).

Construcțiile de acest tip par a fi mai 
vechi în regiunile despre care vorbim. 
H. Tiktin, Deutsch-Rumănisches Worter- 
buch, s.v. de. înregistrează. în Biblia de 
la 1688, au perit toți după fața pămintului.

Este vorba așadar de o echivalare func- 
. țională a unei prepoziții originar latinești 

(DE POST, cf. it. dopo, fr. depuis. 
prov. depos, pg. depots) cu o pre
poziție compusă, relativ recent creată în 
limba română,- de pe, cu o întrebuințare 
mai limitată (exprimă precedența în timp 
[cf. de pe timpuri] sau superpoziția în 
spațiu (casa de pe deal] a unui obiect 
determinat). în asemenea construcții, din
tre toate limbile romanice, numai româna 
utilizează prepoziția de ; fr. la maison sur 
la colline, it. la casa sulla collina, sp. la 
cas*  sobre la colina, în schimb rom. casa 
de pe deal.

Iată însă că, in română, în graiurile 
dacoromânești din Muntenia și din Olte
nia, după preia funcțiile lui de pe. Uti
lizare „incultă", „neliterară", ne averti
zează, pe bună dreptate, instrumentele 
de control academic. Dicționarul și Gra
matica Academiei, recomandînd evitarea 
ei. Dar de ce a fost posibilă o aseme
nea identificare funcțională ? D e c e, 
cu alte cuvinte,- în unele graiuri româ
nești, prepoziția superpoziției unui obiect 
determinat tinde să dispară în favoarea 
unei prepoziții indicînd locul în spațiu 
plan? A vorbi, în aceste cazuri, de o con
fundare fonetică între de pe și după nu 
mai este suficient (gramaticile noastre isto
rice consideră că, în Muntenia, de pe, pro
nunțat dă pă, devine dîpă și, apoi, după 
sau chiar dupe). Identificarea de pe = 
după, în Muntenia și în Oltenia, dove
dește mai degrabă că prepoziția compusă 
de pe, de dată relativ recentă, de origine 
literară, cultă, nu a fost asimilată 
în vorbirea populară, nu a fost adică in
tegrată în sistemul de prepoziții din limba 
vorbită. Alături de după = de pe mai pot 
fi înregistrate în vorbirea din regiunile 
mai sus menționate și dupîn, duprin = 
de prin, ba chiar și dupîngă «= de pe 
lingă, dupăstă =. de peste, contrageri în 
care după este elementul principal al 
compunerii. Se vede, astfel, că după, mai 
vechi, este preferat lui de pe, cult și, re
lativ, nou.

Astfel de construcții rămîn însă la pe
riferia limbii culturii noastre, care utili
zează construcția compusă de pe. Unele 
abateri sau ezitări popularizante care 
apar, uneori, în operele lui B. Delavran- 
cea sau P. Ispirescu își au originea în 
limba vorbită din Muntenia. Nu 
este însă cazul romanței Să-mi eînți, 
cobzar bătrîn care, după cum ne in
formează muzicologul prof. Viorel Cosma, 
are, ca autor al textului, pe V. Mihailescu 
(muzica de Nicolae Pascu, aranjament 
Josef Paschil). în textul tipărit, la Bucu
rești, de S.T. Tzvetanovici, versul în dis
cuție este șl haina de pe mine ! Autorul 
este un obscur poet, din epoca 1895—1914. 
precum obscur este și compozitorul me
lodiei. Textul tipărit respectă însă nor
mele limbii culte românești.

Această constatare ne face să reflec
tăm, în schimb, asupra redării periferice 
și lăutărești a textului scris de V. Mi
hailescu. Utilizarea prepoziției după, în 
versul și haina după mine aparține, așa
dar, nu autorului, ci celor care, cîntînd 
romanța, introduceau forma populară din 
propriul lor grai.

Atunci cînd istoria literară tace, 
lingvistica poate aduce lumini clarifica
toare. Textul oral,paralel cucei scris.are 
structura, viața și soarta sa : literatura și 
lingvistica se unesc în căutarea adevăru
lui ultîm al textului, lată de ce discuția 
noastră cu tânărul asistent universitar de 
literatură română s-a dovedit, pînă la 
urmă, a fi fost fructuoasă.»

Alexandru Niculescu



Eseistica lui Mihai Ralea
A FOST Mihal Ralea un critic ?

Iată o întrebare ce s-a pus de 
Ia început. Pompiliu Constan- 
tinescu, bunăoară, în 1927, îl 

credea pe tînărui autor al Interpretă
rilor doar „un eclectic publicist și un 
nobil colportor de idei generale* 11, cars 
„lucrează în arbitrarul pur", fiind do-, 
•...t cu o percepție estetică „mai mult 

„periferică". în 1944, același devenea 
mai indulgent (polemica „Sburătoru- 
lui“ cu „Viața românească" se ate
nuase) și găsea plăcut volumul Intre 
două lumi, prin „jocul inteligenței 
ee-și -propune o mică beție de idei pe 
axa unui punct de vedere". Nu e chiar 
definiția criticii. în Istorie, G. Căli- 
nescu nu se deosebește prea mult, în 
ciuda aparențelor : deși „alunecă ade
sea peste adevăratele probleme lite
rare și dă verdicte care azi nu se mai 
pot susține", apartenența la critică a 
operei lui Ralea nu se poate tăgădui ; 
dar autorul ar fi un epicurean „pem 
ru care produsele spiritului sunt o 
rană subtilă, după o masă bună", li- 

teratura servindu-i „nu atît ca obiect de 
contemplare cit ca pretext pentru o 
lungă plimbare ideologică", el scrie 
exclusiv despre cărțile care-i plac, e 
deci capricios etc. Mai încoace, Ov. S, 
Crohmălniceanu îl trece pe Ralea cu 
justețe printre eseiștii epocii interbe
lice, alături de Paul Zarifopol, Petre 
Pandrea și alții, luînd însă o clipă în 
considerare și prepararea discipolului 
lui G. Ibrăileanu la „Viața româ
nească" pentru „critica de direcție". în 
sfîrșit, N. Tertulian, editorul de azi al 
Scrierilor (strîngînd în volumul al doi- ‘ 
■ea aproape toată eseistica), își intitu
lează foarte serioasa prefață Mihai Ra
lea — critic și estetician literar, ceea 
ce îi clarifică, din capul locului, pozi
ția. Nu-i mai puțin adevărat că, atunci 
cînd se referă la eclectismul formației 
intelectuale a lui M. Ralea (în care își 
dau mina bergsonismul și raționalis
mul, prin filieră neokantiană, sociolo
gia marxistă și aceea a lui Durkheim, 
Nietzsche și psihologia lui W. James, 
și P. Janet), nu simte nevoia să citeze 
vreun critic.

■ ÎN cartea sa, Grigore Smeu re-de- 
monștrează — noutatea este de perspecti
vă, în primul rînd — că socialul nu este 
un adaus al operei, șl că tema (inclusiv, 
cea socială, dacă nu în primul rînd a- 
ceasta) aparține artei nu ca fapt exterior, 
ci ca „artisticitate tematică” (p. 104), cum
ii spune el, „atribut al semnificantului", 
cum mai adaugă, vrind să sublinieze că 
ea impregnează pînă și substratul materia) 
al operei. Ideea este, în prima dintre 
formulările evocate, corectă, și aș spune 
chiar că are meritul de a fi devenit, da
torită tuturor discuțiilor pe care le-a pri- 
îejuit printre esteticienii marxiști, un loc 
comun al acestei estetici, în sensul că ea 
și-a însușit adevărul , că opera de artă se 
justifică și se legitimează ca fapt estetic 

primul rînd. indiferent de subiectul ei.
Cartea pe care o prezentăm, refleetînd 

- u numai efortul cercetării documentare 
ci și pe acela al unor reevaluări oneste — 
ca racteristică a activității de estetician a 

n Grigore Smeu — interesează, cred, mai 
s ca mod de argumentare, deci din 

perspectivă metodologică. Siguranța de
monstrației este certă, autorul plasează 
tema în perimetrul confruntării de natură 
filosofică și operează urmărind dialectica 
proceselor la care se referă (exemplifi- , 
cînd, fericit, din perimetrul artei și lite
rs, tarii române), Grigore Smeu observă

O cauză a rezervei vine desigur și 
clin „diletantismul" aparent al lui Ra
lea. El nu e nici un observator siste
matic al literaturii, nici un cunoscător 
al istoriei literare, citind pe toată lu
mea și pe nimeni. Și apoi : nu anali
zează decît rareori o carte. într-o efe
meridă din Valori, distinge chiar între 
iluzioniști și realiști, unii atrași de sin-

Mihai Ralea, Scrieri, 8, ediție și studiu 
introductiv de N. Tertulian, Editura Mi- 
rx-rva, 1977.

teză, alții de analiză și adaugă : „Ana
liza e aproape totdeauna o operă de 
înjosire". Să fie o motivare pro-domo T 
Literatura îi furnizează de obicei pre
textul pentru sclipitoare considerații 
sociologice, psihologice, politice, reli
gioase, istorice, estetice, într-un spirit 
divagant și asociativ. Dar oare Reflec
țiile asupra literaturii ale lui Thibau- 
det nu au adesea același caracter 7 
Cartea cea mai tipică din acest punct 
de vedere pentru Ralea rămîne Valori 
din 1935, care, fără să fie una de cri
tică în sens strict, Interesează foarte de 
aproape critica. Nu-1 vom descoperi pe 
Ralea preocupat de examenul estetic 
(al funcționării operei) și nici de ju
decata de valoare : ceea ce nu înseam
nă totuși că eseurile lui, indife
rent de unghiul din care privește 
literatura, nu sînt tot operă de critic, 
în genere, la noi, clasificările acestea 
sînt prea tranșante. Criticul e un om 
care scrie despre literatură și nimic 
mai mult. Ce are a face că Ralea e mai 
cu seamă speculativ, om de idei, in
format și inteligent, și mai puțin co
mentator aplicat ? Eseistica aparține 
criticii literare cînd are în vedere lite
ratura.

„.Diletantismul" lui poate fi înlăturat 
din discuție și pe altă cale. Un dile
tant, ne spune Ralea însuși, e un om 
care-și schimbă ideile, ca îmbrăcămin
tea, după anotimpuri; diletantismul e 
o continuă metamorfoză. însă la Ralea 
există cîteva constante ale gîndirii, care, 
dacă nu fac din el un estetician, căci 

- disprețuiește sistemul, îl așează între 
criticii serioși. Ele nu se văd cu ochiul 
liber, dar pot fi relevate de o lectură 
atentă. O ediție ca aceea de față are, 
între altele, meritul de a facilita ope
rația .Preocupat să indice unitatea ideo
logică, după ce s-a remarcat mai ales 
mobilitatea spiritului lui Ralea, N. Ter
tulian consideră că se poate aplica ese
istului definiția pe care el însuși a fo
losit-o în legătură cu Ibrăileanu „es
prit carrefour". Ideoldgul se află între 
două luipi. Mentalitatea lui e una de 
răspîntie. Limitîndu-ne la atitudinea 
estetică, descoperim ușor constantele. 
Întîia este antiestetismul. Eseistul a 
pierdut puține ocazii de a combate pu
rismul estetic, în care vedea, în ce pri
vește cultura română, un epifenomen 
crescut paradoxal pe înapoierea civi
lizației, ca un fel de expresie a parve
nitismului spiritual. Ralea spunea plas
tic : estetomania e la noi o formă de 
mitocănie : „Acești critici consideră es
teticul ca o substanță. Ea trebuie 
izolată, ferită de orice atingere. E a- 
proape un cult, o consacrare religioasă 

. a unui principiu. în faza totemică, anu

mite obiecte sînt considerate de către 
primitivi tabu. Ele nu pot fi atinse cu 
nimic, fiindcă își pierd însușirea de a 
fi imaculate. Printr-un proces de teri
bilă simplificare în gîndire, esteticul a 
ajuns la o situație analogă". Legată 
oarecum de aceasta este ideea integra
lității actului spiritual. Viața sufleteas
că e o unitate de funcțiuni interdepen
dente. Omul nu se poate separa de ar
tist, nici opera de viață. Esteticul im
plică socialul, etnicul, celelalte valori : 
„Producțiile sufletești sînt opera între
gului suflet, a totalității noastre psihi
ce". La origine ideea este în G. Ibrăi
leanu, dar Ralea o dezvoltă în sensul 
psihologiei lui Janet și al sociologiei 
lui Durkheim. Al treilea la rînd vine 
anticlasicismul, înțeles ca atașare de 
actualitate. Ca și E. Lovinescu sau Paul 
Zarifopol, Ralea denunță ipocrizia cla
sicistă, ce transformă orice operă veche 
într-un element de cult și reduce ati
tudinea critică la pioșenie. Noi trăim 
în prezent, afirmă Ralea, și criteriul 
nostru este exclusiv actualitatea. El iro
nizează conformismul celor care prefac 
capodoperele trecutului în moaște scoa
se la iveală de sărbători spre reconfor- 
tarea simțului național. Crede nu nu
mai că operele adevărate sînt citite me
reu prin altă prismă, așadar mereu mo
dernizate, dar și că gustul nostru e mai 
cu seamă atras de operele moderne. 
„Urmează că singur prezentul importă 
în artă, ca în toate", conchide el.

Anticlasicismul stă la baza unui eseu 
admirabil intitulat Arta și urîtul, în 
care Ralea explică pe larg felul în care 
au evoluat noțiunile estetice, o dată cu 
timpul, și militează pentru moderni
tate. Dar oare nu e relevabilă o compo
nentă clasică în scrisul — șl, desigur, 
în gîndirea — lui Ralea ? G. Călinescu 
afirmă că temperamentul epicurean îl 
împinge pe Ralea spre literatura ste
nică, remediu al proastei dispoziții și 
superior amuzament spiritual. Posibil. 
E însă exagerat să bănuim aici o vi
ziune „hlgienică" a unei arte așa-zis 
„sănătoase", cum face Ov. S. Crohmăl
niceanu, citat și de N. Tertulian, și să 
ne mirăm apoi de predilecția pentru 
Amiel, Gide sau Arghezi. în realitate 
există la Ralea un conflict între tem
perament și cultură, între fire și edu
cație. Ralea s-a silit să adopte o filo- 
sofie anticlasică, înțelegînd evoluția 
gustului și a literaturii, a iubit în Amiel 
pe precursorul unui anumit modernism 
și în Anghezi revolta estetică. Dar nu 
e greu de remarcat că stilul lui Ralea 
rămîne în fond unul clasic, bazat pe 
litotă (ca să reiau definiția gidiană), 
făcut din claritate rațională și transpa
rență de ideii. Nimic zgomotos, inform,

neliniștitor : o aplecare, din contra, 
spre idee și generalitate, spre schemă, 
expresie lapidară și aforism. Ralea nu 
e un moralist ca Ibrăileanu, aforismele 
lui, risipite, pretutindeni în eseuri, fiind 
ideologice, nu etice, însă ținuta gene
rală e tot de secolul XVIII și tot fran
ceză. Ca și refuzul sistemului, erudiției 
fastidioase, aparatului, citatului preten
țios. „Diletantismul" lui Ralea e o afec
tare a simplității, o sinceritate ideolo
gică. Eseistul preferă vorba de spirit 
complicației metodologice. Eseurile par 
descusute, conversaționale („el e un mic 
Fontenelle al nostru", spune G. Căli
nescu), fiind totuși destul de bine con
stituite și cu o plastică a expresiei ce 
nu se adresează numaidecît urechii, ci 
și ochiului. Multe afirmații sînt para
doxale ori par simple butade. Sînt ade
sea profunde și memorabile. Ralea nu 
e cu nimic mai puțin erudit și temeinic 
decît, de exemplu, Vianu, care pare așa 
de deosebit de el prin seriozitate și me
ticulozitate. Ralea e un Vianu francez, 
dacă pot spune așa, urmărind să și de
lecteze, nu numai să producă convin
geri, neignorînd valoarea jocului și a 
efectului de vocabular. Figura stilistică 
a lui Ralea e sinecdoca : partea în lo
cul întregului, singularul în locul plu
ralului. Sinecdoca e o simplificare ex
presivă și ține de un stil al ideii, pe 
care o face netă, tranșantă, stil logic 
al conturului, care sacrifică nuanța 
pentru motive de precizie intelectuală. 
De aici se naște aforismul. Fie că-1 fo
losește ca să definească o operă, un 
personaj, un autor, fie că-1 presează 
printre rînduri, inutil, ca pe o floare de 
munte, aforismul e modul cel mai obiș
nuit al lui Ralea de a fixa o impresie 
sau de a construi un raționament. E- 
xistă două feluri de critică, deopotrivă 
de legitime : una care documentează 
minuțios o Idee, alta căre o afirmă la
pidar. A lui Ralea intră în a doua ca
tegorie. Greșesc cei care văd aici deo
sebirea dintre seriozitate și superficia
litate. Totul depinde de calitatea ideii. 
Ralea nu e neștiințific sau superficial, 
ci sintetic, și de aceea scrie eseuri și nu 
laborioase studii. Nu spunea Gasset că 
eseul e știință fără dovezi explicite ?

Nicolae Manolescu

Grigore Smeu
„Relația social- 

autonom in artă"
(Editura Academiei) 

caracterul social determinat al autonomiei 
artisticului („sociali ta tea autonomiei" — 
iată o expresie care poate face școală), ca 
și „omologia unor structuri ale universu
lui operei cu structurile mentale ale anu
mitor colectivități sociale" (p. 143).

Sigur nu toate aserțiunile sînt lesne 
demonstrabile — lată una deosebită, care 
ar necesita un plus de argumentație : 
„Socialul, în înțelesul cuprinzător al cu
vin tului, este consubstanțial structurilor 
artistice" (142) —, dar este un evident cîș- 
tig de principiu acela prilejuit de expri
marea fățișă a problemei.

Nu toate susținerile lui Grigore Smeu 
vor putea fi acceptate. Ar fi excesiv să 
reiau aici discuția privind determinarea 
estetismului (74-75), factorii conceptuali, 
„teoretizanți" cum îi denumește, nclipsind 
deloc. „Conștientizarea unor diferențieri” 
— cum se exprimă el ușor inflaționist 
(sub raportul verbal) — între autonomism 
și estetism îi prilejuiește tocmai evoca
rea factorilor conceptuali, așa că pro
blema pare mai curînd inventată. Ceea ce 
se întîmplă și în cîteva alte cazuri, în 
dauna progresului ideii. Polemica de 
acest fel este mult prea căutată pentru a 
ajuta efectiv, fie chiar și ca accent sti
listic, demonstrația.

Se pot da destule exemple. Fără a se 
putea spune că valoarea de ansamblu a 
studiului sau concluzia lui sînt afectate. 
Grigore Smeu, de atîtea ori judecat aspru 
fără Îndreptățire, își continuă perseverent 
programul de cercetare, dovedindu-se cel 
puțin un bun metodolog. Evident, riscul 
punctului de vedere original este mai 
mare și nu se rezumă la introducerea 
unor termeni noi pentru a rezolva pro
bleme vechi. În spatele nesiguranței lui 
Grigore Smeu se află timorarea în fața 
unor prestigii mai mult sau mai puțin 
autentice. Poate că, uneori, cel care face 

astăzi estetică ar trebui să-și reaminteas
că faptul că esteticienii în viață (l-am ci
tat) sînt cel care se confruntă eu proble
mele domeniului și astfel, pe baza contri
buțiilor aduse. își merită, sau nu. stima 
publică. Timorarea, care nu trebuie con
fundată cil modestia, nu a fost niciodată 
creatoare.

Mihai Nadin

George Timcu 
„Veghe nocturna' 

(Editura Eminescu)

■ ÎN prima secțiune a volumului. Dom
nitori, poetul își justifică în termeni dis
tincți -opțiunea : „Pe buze îmi cîntă un 
Imn, / O veche legendă de domni, domni
tori / Purtațl înspre noi de cronici, / De 
hrisoave păstrate cu sfințenie. / Pentru că 
trebuie să știm fiecare, / De ce rămas-am 
și azi pe aceste meleaguri, ... / Toată is
toria noastră e un poem de copaci f Care 
au făcut pădurea ce sintem". Asociind is
toria cu „un poem de copaci", poetul ilus
trează sensibil și convingător vechimea 
și unitatea de, neam a românilor. Lumea 
contemporană sau „pădurea ce sîntem" 
este debitoare a istoriei, a jertfelor ce au 
caracterizat exercitarea năzuințelor către 
libertatea socială șl națională. George 
Timcu detașează dintre piscurile eveni
mentelor naționale cîteva portrete de 
domnitori care au reprezentat perfect, 
prin gîndul șl făptuirea lor, ideea neatîr- 
năril, a independenței. Asemenea portrete 
se remarcă prin tușe nu atît noi, cît per

sonal trasate. Astfel, Brâncoveann, „Totul 
chibzuise și gospodărise / Afară de moar
tea sa năpraznică / Și-a fiilor săi. / Aici 
greșise el, / Uitîndu-se pe șine", D. Can- 
temir : „A făcut mai mult decît o oaste, 
/ Pentru că vorbele lui așternute pe hîrtie 
/ Au fost oaste a înțelepciunii noastre / 
Care a învins neîncrederea altora /'Că 
n-am fi neam de condei", sau Avram 
Iancu : „El a știut că după ce arma / Nu 
mai are gloanțe / Fluierul are un cîntec 
/ Și cintecul acesta de jale și speranță f 
O să-l îngîne toți după el / Pînă vor lua 
din nou armele..."

Însă George Timcu scrie cu simplitate, 
și o poezie de dragoste suavă; vag melan
colică și discret parfumată : „Te-am aș
teptat prin toamne de romanțe / Triste și 
ușor de melodramă, / Și ce puteam să 
înțeleg / Cînd mă înșelau atîtea vise / Ce 
se dădeau a fi drept TU / Și n-ai venit 
nici pînă azi / Deși știai că te aștept. / 
Sau ai venit, și eu / — Cum sînt mereu 
nemulțumit — / Nu știu că-mi ești acum 
alăturea" sau „Iubirea-mi pentru tine este 
ziuă, / Frumoasă ca zîmbetul ce tu mi-1 
dăruiești / Și care nu se termină nicio
dată... / Deci va fi o zi veșnică / Viața mea 
cu tine...". îmbrăcată într-un aer ceremo- 
nios-dldactic, Veghe nocturnă este o me
taforă justițiară, a chibzuințe! și a auto
controlului etic : „Știu că nu tot ce fac 
este drept ! Nu o dată pașii-mi ezită, bui
maci, /Mă mai clatin la ceas de amiază 
! Dar noaptea gîntțesc, mă-ndoiesc. 7 La 
ceasul de veghe nocturnă / Pot vedea și 
flori, ca și spini, / Rămîne doar ca alege
rea / Să nu mă înșele chiar mîine... t Căci 
veghea nocturnă mi-e far. / Mi-e aripa 
ce mă ține în zbor, / Mi-e gînd și speran
ță șf vis, / E încredere în fapta-mi de 
mîine".

Mircea Constantinescu



Poezie militantă
A N PRESA noastră literară are 

loc o discuție aprinsă, consacra
tă poeziei patriotice, tematicei 
si mai ales modului cum aceas

tă tematică se transfigurează sau nu. Se 
vorbește despre o poezie publicistică, 
festiv ocazională, efemeră și lipsită de 
interes estetic, dar și de o poezie a 
pămintului și a istoriei, o poezie de 
meditație sau de entuziasm, repartizată 
de comentatori sferei esteticului.

Volumul lui Nicolae Dragoș, cu un 
titlu semnificativ ♦), devine un argu
ment și o ilustrare pentru cea de a doua 
categorie a poeziei patriotice de care 
vorbeam mai sus. Meditații, manifeste 
sau mărturii lirice, poemele lui Nicolae 
Dragoș sînt o răzvrătire împotriva unei 
poezii leneșe, împotriva unor jocuri de 
cuvinte care și-au părăsit ideile. Poetul 
vrea să exprime „neliniștea și adevă
rul" istoriei, să fie o pădure care plîn- 
ge sau un izvor care cîntă : „Adună-ți 
lin urechea vremii / vorbele / Și du-le 
către ! Rădăcina faptei lor ! Acolo unde 
se contopesc / cu sîngele / Din care s-au 
născut".

în acest mod de abordare e definită 
mai întîi istoria, care nu mai e nici 
„mirific joc“ al hazardului, nici „prea 
simplă compunere de școală" ci „sînge 
scurs la rădăcini de flori amare". De
finiția e patetică, solemnă ca și-n vechi
le ode, dar compusă pe un portativ mo
dern : „Ca niște pietre — crini zidiți / 
Sub ierbile fără hodină > Cu bărbile- 
mplîntate-n sciți ! Strămoșii drumul 
ni-1 lumină". Tainele lutului românesc 
sînt încă „necercetate de poeți", istoria 

„nu-i doar un sarcofag", ci mai exact 
„un drum de nume proprii". Un vis e 
dedicat lui Mihai Viteazul, o elegie lui 
Tudor, un cîntec Dunării, o inscripție 
unui nou oraș, Orșova (1974); noul oraș 
al luminii de la Porțile de Fier a consti
tuit subiectul a cel puțin o sută de 
poeme aparținînd poeților contem
porani, dar cel mai frumos poem < al 
orașului e semnat de Nicolae Dragoș : 
„Zvelt, răsare pe zare orașul cel nou.../ 
Celor ce sînt chipul îl spune din ferestre 
deschise / Poetul urcă-n cetatea luminii 
cu luna ascunsă-n stilou / în numele a 
o mie și una de vise".

Vorbeam la începutul acestor comen
tarii de o componentă estetică modernă 
a poeziei patriotice; Nicolae Dragoș 
scrie poeme cu tematică politică în ver
suri albe sau utilizează o prozodie cla
sică ; ambele modalități îi sînt la în- 
demînă. In volumul Cu inima curată 
sînt cuprinse cîteva remarcabile poeme 
în vers alb. repartizate unui ciclu di
namic, intitulat Manifeste. Tonul „ma
nifestelor" e ironic ; cu o maliție sim
bolică poetul se ocupă de atmosfera 
prorăzboinică a unor cercuri : „Vai ce 
blinda soartă / Ne oferă secolul nostru 
rotund ! / Se consumă cu kilogramele / 
Droguri de hîrtie tipărită / Cu «suveni
ruri» și jurnale eliptice / Despre al doi
lea război mondial / Semnate de nume 
celebre".

Manifestul se adresează oamenilor ce 
cred în istorie și în salvare ; în tonali
tatea versurilor, dincolo de ironia bine 
dozată, se reține, în mod evident, și 
sensibilitatea mesajului transmis, emo
ția celui ce trase cu sinceritate patetică 
un semnal de alarmă : „Vă implor, vă 
atrag atenția, vă ordon / Aruncați de 

pe ochi pînza delicată / A marasmu
lui ! / Nu pierdeți din vedere adevărul 
că / îmbrățișarea tandră poate fi de 
Adio / (adică ultima, definitivă) i Că 
surîsul fiului / V-ar rămîne doar / în- 
tr-o fotografie / Atîta vreme cît nebu
nii / Călăresc tabla de șah a planetei / 
Nepăsători la soldații de rînd, / La tur
nurile de apărare / Ori la regii ce de
vin / Pe zi ce trece / Mai anacronici".

Manifestul se încheie cu un strigăt: 
„Nu citiți captivați și impenetrabili / 
Amintirile altora despre un război / Ce 
poate fi al vostru 1".

Aceeași luciditate cursivă, gîndită în 
mod deliberat necaligrafic, ne-o oferă 
poemul intitulat Pamflet, adresat ace
lorași personaje fascinate de drogul 
bombelor atomice. Apelativul e con
struit după aceeași formulă : „Domni
lor, pămîntul și-a ieșit din țîțîni / Și nu 
mai are răbdare / Pentru capricii ele
mentare".

Contuzia existentă în lume e definită 
simbolic printr-un apocalips bizar, 
printr-o alienare tradusă ironic, prin
tr-un joc de paradoxuri infecunde : „Se 
pare că mătușa vicontelui / A visat 
bazaconii, / Soacra primului solist / Doi 
copii gemeni / Chiar poetul curții / 
Vestit bard de talent / Dar fără chitară 
electronică / A traversat un fel / De 
criză de blazare. / Verbele s-au încovo
iat / Spre nume de ființe, / Pronumele 
au devenit lingușitoare / Și conjuncțiile 
un fel de înjurături / De legătură. / Se 
pare că subiectul și predicatul / Și-au 
visat drept semn de unire, / O virgulă 
despărțitoare, / împotriva tuturor Gra
maticilor / Solemnelor Academii"

Un manifest este adresat prietenilor 
poeți care au toți o deviză egală cu un

principiu deopotrivă politic și estetic : 
„Nici o clipă rănită !“. Poemul lor, rea
lizat ca niște taine călătoare, ca-n plin 
simbolism, spre toate punctele cardina
le, trebuie citite în șoaptă „spre a nu 
tulbura / Veșnicia din ele

într-un poem cu care se închide car
tea, Poetul e definit ca o întrebare a 
lumii, ca un căutător de sensuri ale 
existenței : „Rob veșnic la cuvinte și 
iscodind în jarul / Ce-așteaptă din vo
cale să fie dezlegat / El știe că natura. 
își află-n vers tiparul / Ce trece-n 
chipul vremii cu visul împăcat".

Iată cum o poezie despre cunoaș
terea poetică și despre necesitatea sti- 
huitorului în istorie și existență poate' 
deveni subiect din categoria celor pa
triotice. în volumul Cu inima deschisă 
nu toate poemele au aceeași densitate, 
dar tonul cărții este elevat, iar cîteva 
din poezii pot figura în oricare 
antologie. Sînt poezii dinamice, 
de-un militantism realizat dincolo de 
retorică, de-o emotivitate firească și 
directă ; poezia politică n-are nevoie de 
contorsiuni și scheme, n-are nevoie de 
meandre și digresiuni. Nicolae Dragoș 
ne convinge că poezia politică e discurs 
exprimînd neliniștea și adevărul îsto- 

■riei, dar exprimînd întotdeauna aceste 
valori cu inima deschisă.

Emil Mânu

Orfeu și
„bucuria cunoașterii"

PILOSOFIA, din trunchiul căre
ia s-au desprins toate științele, 
se găsește astăzi în ciudata si- 
" tuație de a fi contestată de fie

care din ele. Disciplinele cărora le-a 
pus bază au jefuit-o de concepte, prin
cipii, categorii, mai ales de acel unic 
instrument de cercetare care este logi
ca ; și — în locul recunoștinței, îi pun 
acum sub semnul întrebării pînă și 
dreptul la existență". Așa își începe 
cartea sa*)  Ion Maxim. O carte vădit 
polemică. O carte menită — prin subiec
tul și demonstrația ei — să reabiliteze, 
precum se vede, condiția filosofiei și 
mito-poeziei. O carte care, prin simbo
lul mitologic al lui Orfeu, sub zodia 
căruia se situează pledoaria autorului, 
și prin analiza spiritualității eline, a 
sufletului grec, încearcă să propună lu
mii moderne un prilej de meditație a- 
supra sensului cunoașterii, asupra ca
pacității și superiorității ființei umane.

* Nicolae Dragoș, Cu inima curată. 
Editura Eminescu, 1977

„Cîndva, într-o primordială și mitică 
unitate cosmică, cuvîntul și gîndul a- 
veau puteri nebănuite" — observă Ion 
Maxim în capitolul intitulat Orfeu și 
sensul poeziei. „Rostirea se făcea rar și 
cu mare grijă, prin ea realizîndu-se 
contactul cu realitatea ultimă a exis
tenței". De aceea, „Orfeu nu făcea alt
ceva decît să surprindă în sunetul li
rei sale Cîntecul, cîntarea existenței, 
zbuciumul stihiilor, vocile mării, poe
mele pădurii, rugăciunea pietrei, cînte
cul cosmic" — precum notează, cu vă
dită inspirație lirică, autorul. Și „cum 
în concepția grecilor funcțiunile este
tice, cognitive și etice erau echivalen
te, Poetul (și Orfeu este Poetul) pune 
piatra de temelie artei, filosofiei și re
ligiei", Spre argumentare este chemat 
în ajutor Socrate care în dialogul Lysis 
îi considera pe poeți „părinți ai înțe
lepciunii și călăuze". Așadar, la început 
au fost poeții. Și nu numai la început, 
ei totdeauna, pretutindeni. Poezia stă 
la baza cunoașterii. Și ea trebuie deci 
să-și recapete gravitatea și orfismul 
inițial. Prin „înțelepciunea" pe care o 
invocă, prin „purificările" pe care le 
provoacă (vechiul catarsis — adică), 
prin „inspirația" revelatoare pe care o 
întreține și prin „metafora cosmogoni
că" pe care o cultivă, în deplină inter-

♦) Ion Maxim, Orfeu. Bucuria cunoaște
rii, Editura Univers, 1977. 

ferență cu mitul specific gîndirii primi
tive, poezia — ca și simbolul ei mitic 
(Orfeu) — rămîne o „expresie deplină 
a celor trei fețe într-o singură realita
te, înfățișări variate ale unei esențe 
unice, proiectare în același timp a unor 
aspirații deopotrivă dispersate și unite 
pe planurile aceleiași cuprinzătoare 
conștiințe". într-o frază apoftegmatică, 
și G. Călinescu spunea că „arta nu are 
un obiect deosebit de al filosofiei, obi
ectul ei neputînd fi decît tot ideile, dar 
în chip mai obscur". Și, de altfel, sta
tutul filosofic al poeziei a fost adesea 
invocat deopotrivă de critici și esteti
cieni, dar și de filosofi și poeți înșiși.

Dar cartea lui Ion Maxim — prea so
bră și prea „științifică" pe alocuri față 
de premisa de la care, prin urmare, 
pornește — îmbrățișează toate formele 
„filosofiei" vechi grecești. E drept că 
totdeauna autorul își păstrează o con
stantă simpatie pentru fenomenul poe
tic — nu numai cînd abordează teme 
precum „Okeanos și semnificația miti
că", „arhitectonica gîndirii", „Ulise, lim
ba cu două rosturi", „de la metaforă 
la concep" ; nu numai cînd studiază 
„modelul socratic", „armonia sferelor și 
matematizarea lumii", versurile pitago
reice (pe care Ion Maxim le-a și tradus 
și publicat, în parte, odată, în „România 
literară"); nu numai cînd se ocupă de 
poeți în sens generic (Eschil, Pindar, 
Sofocle, Aristofan, Euripide) —, însă 
meditația sa se extinde asupra întregii 
sfere a gîndirii antice grecești. De a- 
ceea studiul său ajunge în cele din 
urmă să fie o acută analiză a sufletu
lui grec și a posibilităților lui de cu
noaștere, o analiză a — cu precădere 
— filosofiei antice și formelor sale de 
expresie. Ceea ce îi conferă o amplă 
perspectivă, dar, în același timp, îi re
duce cumva elanul demonstrativ și, im
plicit, interesul din punct de vedere li
terar și estetic. (Inclusiv în ceea ce 
privește stilul.) Parcă, de la un timp, 
absorbit de scientismul demonstrațiilor 
sale, Ion Maxim își uită premisele de 
la care a pornit și textul său devine, pe 
alocuri, o restrînsă rezumare a filoso
fiei antice, iar stilul își pierde persona
litatea împiedicîndu-se cîteodată în
tr-un limbaj arid, cenușiu, mai puțin 
adecvat aventurii la care s-a angajat 
autorul. Se întîmplă un fenomen ciudat 

cu Ion Maxim. Probabil, dintr-o exce
sivă precauție, dintr-o inexplicabilă 
teamă de cuvînt, intuiții solide, excep
ționale se pierd într-o „cercetare știin
țifică" rece, fără orizont, după cum se 
întreprind ample și laborioase cercetări 
pentru unele fenomene axiomatice ce" 
n-ar mai merita atîta osteneală. Cred 
că lui Ion Maxim îi lipsește uneori toc
mai o anume detașare, relativismul și, 
de ce nu, umorul necesar explorări
lor de mare anvergură, o mai plenară 
„bucurie a cunoașterii". Scrisul lui de
notă o rigoare dusă cîteodată dincolo 
de limitele „normale". Pentru că, dacă 
a pornit de la poezie, oricît s-ar depăr
ta de ea, filosofia nu se poate dispen
sa de absolut orice amprentă lirică. 
Au demonstrat-o nu numai filosofii an
tici — precum sugerează însuși Ion Ma
xim — sau moderni (Nietzsche, Berg
son, Blaga, Pirandello, Unamuno, Ca
mus, Sartre, Heidegger) care, fie au fost 
ei înșiși poeți, fie au pus la baza sis
temelor lor o idee lirică (de pildă, aus- 
cultația simpatetică la Bergson, mitul 
lui Sisif la Camus), fie — în fine — au 
privit cu bucurie și înțelegere creația 
artistică ; a afirmat-o și Marx, pentru 
care imaginația era un „mare dar" 
pentru „dezvoltarea omenirii" ; dar o 
spun și oameni de știință și tehnică de 
azi (vezi în acest sens interviurile acor
date lui Romulus Rusan în volumul 
Convorbiri subiective sau O discuție la 
masa tăcerii), un Henri Coandă, un 
Grigore C. Moisil, un Octav Onicescu,

• 31.Vm.191S — s-a născut Andrei LUlln
• 31.VIH.1927 — s-a născut Dan

Deșliu
• 31.VIII.1974 — s-a născut Victor 

Vlad Dclamarina (n>. 1896)
• Se împlinesc 300 de ani de cind 

Miron Costin (1633—1691) a redactat, 
în limba polonă Cronica firilor Mol
dovei ți a Munteniei (1677), lucrare 
ce se caracterizează prin viziunea u- 
nitară asupra teritoriului și istoriei 
naționale, precum și prin ampla de
monstrare a latinității limbii și po
porului român.
• 1.IX.1894 — s-a născut N. Geor

gescu Tistu (m. 1972)

un Nicolae Topor, un Romulus Cristes- 
cu, un Octavian Fodor și alții care nu 
concep gîndirea tehnică, specializată 
într-un domeniu sau altul, fără o largă 
perspectivă filosofică și fără un dram 
de inspirație poetică, fără o minimă 

' arhitectură inefabilă, fără o oarecare 
voluptate, specifică, de altfel, oricărei 
creații. Nu vreau să minimalizez prin ' 
aceste gînduri nimic din meritele rea-, 
le, multiple și deosebite ale unei a- 
semenea cărți, serioase și extrem de 
pasionante. însuși faptul că Ion Maxim 
întreprinde o subtilă și convingătoare 
reabilitare a sofiștilor — care, în loc să 
dizolve gîndirea filosofică, cum li s-a 
reproșat mult timp, au potențat-o —’ 
după opinia lui Ion Maxim — și au e- 
sențializat-o prin întrebările și criticile 
lor, făcînd-o să culmineze prin Socrate 
—, demonstrează convingător că el, au
torul, este, deopotrivă, un bun cunoscă
tor al vastului subiect abordat și un 
fin critic, un dialectician. De altfel, cele 
mai frumoase pagini ale volumului se 
găsesc tocmai în capitolele dedicate mi
tului lui Orfeu, lui Pitagora sau lui 
Socrate.

Fănuș Băileșteanu

• 1JX.1901 — s-a născut Marin Ior- 
da (m. 1972)
• 1.IX.1944 — a murit Liviu Rebrea- 

nu (n. 1885)
• 1.IX.1953 — a murit Th. Capldan 

(n. 1879)
• 1/2.IX.1972 — a murit Anlșoara 

Odeanu (n. 1912)
• 2.IX.1861 — s-a născut Mircea 

Demetriade (m. 1914)
• 2.IX.1895 — s-a născut D. I. Su- 

chianu
• 2.IX.1916 — s-a născut Ion Po- 

topin
• 2.IX.1935 — s-a născut Damian 

Ureche
• 2.IX.1962 — a murit Natalia Ne

gru (n. 1882)
• 3.IX.1912 — s-a născut V. Do- 

brian



O aspră călătorie
LUMILE înalte și lumea noastră, 

întunericul fosforescent și lumina 
orbitoare, drumul anevoios pe lu
me și călătoria in văzduh, dure

rea cumplită și copleșitoarea, dramatica 
fericire, iată fapte, obiecte, fenomene, de 
care poetul se ascunde ca sub un scut, 
dar pe care, in același timp, le atrage 
după sine de la Începutul pînă la sfîrși- 
tul zilelor lui. Poetul trăind drama feri
cirii și nefericirii sale, cîntărețul călăto
rind de la o margine la alta a pămîntu- 
lui, căutând simburele pur al luminii, 
căutînd absolutul in toate faptele si ac
țiunile sale. Un astfel de univers ți se 
dezvăluie deschizînd cărțile lui Dorin Tu
doran •). Greu de purtat harul poeziei, 
frumusețea cu greu se îndură, și cel ce 
este născut sub semnul ei o va purta o 

„viață întreagă ca pe o povară. Iată de 
ce poezia lui Dorin Tudoran pare a fi 
ascunsă, apărată sub semnul unei călăto
rii. Poetul este acel cavaler pe care l-aș 
numi Amărăciune. Nu întâmplător volu
mul Mic tratat de glorie începe cu poe
zia „Ultimul turnir". Ca măsură de apă
rare poetul deschide volumul cu un po
em care ar fi putut să-1 încheie. Ascuns 
intr-un Ev Mediu, purtând armură și 
scut el pornește o imaginară călătorie sub 
aceste semne, apărîndu-și prin ele, par
că, sensibilitatea și sentimentele stufoa
se. Cavalerul „cu braț răbojit și năfra
mă" moare „frumos" încă de la început 
și tot ceea ce urmează este, aș spune, 
povestea călătoriilor și tumirurilor lui pe 
o lume neîndurător de frumoasă, aceea 
imaginată de poet. Toate încercările lui 
par a eșua : ,„..și nimic / nu semăna cu 
pasărea lyră despre care voiați / să știți 
totul și mai cu seamă de ce / cruciada 
eșuase pe o plajă necunoscută". („Pasă
rea lyră"). Dar pe măsură ce înaintăm 
in lectură, prezența aceluia ucis în tur
nir devine amenințătoare : „cei din jur 
trăiau numai pentru a-mi ascunde / că 
eram mort de multă vreme..." („Departe"). 
„In mine natura visa la țări neconfirma
te" ne duce la un nou popas al drumu
lui neobositului cavaler: sfâșietoarea 
mărturisire : „voi mă iubiți pentru fru
moasa vizieră / sub care chipul meu e 
de prisos" („Prisos") este încă o dova
dă că acea călătorie concepută în căuta
rea absolutului este făcută sub semnul 
apărării. Și măsura de apărare este a- 
ceastă „deghizare" cu greu îndurată de 
poet. „Trupul meu odată" este, aș spu
ne, poezia în jurul căreia se țese întreg

•) Dorin Tudoran : Mic tratat de glorie, 
Ed. Cartea Românească. 1973: Cîntec de 
trecut Akheronul. Ed. Cartea Românească. 
1975; Uneori, plutirea, Ed. Eminescu. 1977.

Relația critică
CU EXCESIVA severitate a fost 

privită încercarea critică a lui 
A L Brumaru (Masca Prince- 
pelui. Ed. Dacia). Și mai ne

plăcut, cu vădită superficialitate a lec
turii. E adevărat, sintaxa autorului, 
inutil contorsionată, enervează pe citi
tor, fie el și critic, dar de aici pînă la 
refuzul de a trece dincolo de suciturile 
frazeologice spre simburele de sub
stanță critică al studiului e cale lungă, 
pe care un cititor adevărat, cu atît mai 
mult un critic, se abține s-o parcurgă... 
Alegîndu-și romanul lui Eugen Barbu 
drept obiect al exercițiului critic, A. I. 
Brumaru urmărește, simultan, două lu
cruri : izolarea unui sistem coerent de 
semnificații în magma epică a Prince
peiui și, încă mai ambițios, afirmarea 
unei „relații critice" pe baza unei me
todologii consecvente. Avem a face cu 
o interpretare liberă, în sensul „infide
lității" constructive, ce lasă, totuși, im
presia adecvării la obiect grație con
secvenței metodologice. în mare, me
toda e psihanalitică, în varianta rațio
nalistului Bachelard, cu frecvente de
plasări în teoria mitului și în existen
țialism, Apa și focul, simboluri în 
psihologia abisală, apar criticului ca 
veritabile constante ale romanului cer- 

volumul. Poate că nu întîmplător ea este 
așezată în centrul cărții. Ea cuprinde, în 
puține versuri, într-o formă poetică ele
vată, întregul crez al autorului, motiv 
pentru care o citez în întregime : „Mă 
pustiesc proporții de aramă / ierni tainic 
încălzite la subțiori de orbi / și trupul 
meu odată cu noaptea se destramă / în 
două mii de stele și două mii de corbi / 
o sîngele meu palid așteaptă în fereastră / 
utilul trup îl minte .in zori pierdută-i 
cheia / tu înțelegi iubito ce cumpănă 
măiastră / s-a frint pe fruntea lumii la 
cana galileia 7“ Acel vers „mă pustiesc 
proporții de aramă" cuprinde în el dure
rea poetului copleșit de invazia obiecte
lor, a lumii fenomenale sub care se as
cunde, dar de care este obsedat „Cu o- 
chii roși de semne rare", el este chinuit 
de acea imagine a perfecțiunii pe care o 
zărește în depărtare, dar pe care nu a 
atins-o, îndurerat de faptul că deși a 
găsit calea cea dreaptă, mult va mai fi 
pină la împlinirea misiunii ei : „și dacă 
tot a fost să nu ating / de ce această 
destrămare / în ierni din care încă ning / 
pustiuri veșnic mișcătoare 7“ („Și dacă").

în două din poeziile volumului poetul 
apare în adevărata Iui înfățișare, lepă- 
dindu-și armura și scutul, ivindu-se o- 
chilor noștri „poetul cu trupul rărit de 
erinii". „tulbure și bolnav", clătinîndu-se 
„de porunca pe care o port". Aș îndrăzni 
să numesc aceste două poezii arte poetice, 
prima intitulîndu-se „Rărit de Erinii" și 
a doua" ..Cerere de grațiere". Prima, în 
care poetul e logodit cu „golul" — golul 
sugerînd acea lume pură, diafană, nici
decum haosul, și privește lumea cu ochi 
însîngerați. se continuă in a doua in care 
senzația de sacrificiu este și mai puter
nică. accentuată de imaginea „berbecilor 
/ sacrificați dupâ ce au rodit lina de aur". 
Harul este o pedeapsă, o poruncă greu 
de îndurat, o boală izbăvitoare ; poetul 
se clatină ca fluturele sub povara subți
rilor aripi încărcate cu praf de aur.

DINCOLO de această încordare tul
burătoare. dincolo de chinuri și 
de apăsătoarea, dar salvatoarea 
amărăciune, el poartă cu sine o 

mare puritate. Poetul este privit și visat 
de o pasăre albă, și întreaga lumină, or
bitoarea lumină, cu greu de îndurat toc
mai prin strălucirea ei. ar putea fi înlo
cuită, desigur într-o altă viată, numai cu 
puritatea sugerată de cupa crinului : „e 
semn că alba pasăre-ar visa / cum tru
pul meu e locuit de-un mort / și că în 
goarna unui crin m-aș dezbrăca / să- 
ngrop lumina ce o port". (,.E semn"). în
tunecimea gîndului. adevărul crud în 
blîndețea Iul, venit ca o povară adăugată

cetat, dublînd mereu cu un sens de 
subtext aparent al textului epic. Puse 
în relație ctț natura personajelor din 
prim plan aceste funcții simbolice de
vin un fel de sonde în profunzime, spre 
relevarea tipurilor de predestinare. Ce 
se demonstrează 7 Că „erotica devine 
din situație principiu, minînd nu numai 
istbria individului, ci și pe aceea a co
lectivelor, a întregii societăți de a- 
tunci". Și mai departe : „Mediul încăr
cat de simboluri din Princepele spune 
despre o lungă cădere (însă agonică, 
adică presupunînd mișcare și contra
dicție), o mișcare continuă între stările 
de agregare, indicînd cu asta și un 
spațiu de prefacere". Metoda aplicată 
de critic e, prin natura ei, reductivă. 
De aceea își ia, precaut, cîteva spații 
de retragere, cum, bunăoară, interpre
tarea tipologică și analiza limbajului. 
Numai că dintr-o eroare de logică a 
discursului critic, legătura între capi
tole nu se produce, ceea ce rezultă din 
alternanța metodologică fiind un mix- 
tum compositum, derutant pentru citi
tor și stricător al unității romanului. 
Din hipercorectitudine A. I. Brumaru 
propune o imagine critică eterogenă și 
improbabilă în raport cu realitatea tex
tului comentat. Dacă s-ar fi limitat la 

poruncii pe care o poartă, nu trebuie 
văzută de „cavalerii cei fără de frică și 
fără prihană" ; adevărul, aflat prin firea 
lucrurilor în ființa lor curată ar tulbura, 
chemat pe nume încă o dată, acele su
flete rănite de prea marea bogăție pe 
care o cuprind : „să stingă în ei blinda 
privirilor noapte / pe care cavalerii cei 
fără de frică și fără prihană / nu trebuie 
s-o afle vreodată nu trebuie nu nicio
dată" („Deasupra lor lumea").

Fidel „legii sale morale interioare", 
constant cu sine însuși, poetul nu se va 
abate de la drumul propus, indiferent de 
piedicile ce i se vor ivi în cale. în acest 
sens, volumul Cîntec de trecut Akheronul 
este continuarea primului volum. Și nu 
întîmplătoț, dacă în finalul Micului tra
tat de glorie apar cavalerii „fără de fri
că' și fără prihană", în chiar prima poe
zie a volumului Cîntec de trecut Akhe
ronul ne întîlnim cu „cîntărețul fără de 
frică și fără prihană".

De data aceasta poetul părăsește stra
iele cavalerești, pășind parcă mai elibe
rat ; călătoria începe de data aceasta pe 
mare, o mare de sare, copleșită de sare ; 
sarea este însă, aici, element organic, nu 
mineral ; ea „devoră", nu „roade", (pre- 
figurînd tot mai frecventa ei prezență 
din volumul ce va urma. Uneori plutirea). 
Spuneam că dacă în primul volum călă
toria se făcea sub scut, pe pămînt, aici 
poetul intră în mediul acvatic căutind 
neobosit, deslușind și aici simburele lu
minii și adevărului. „Zăpada vestește 
reîntoarcerea marilor vînători" este un 
vers ce stăpinește întreg volumul. El ex
primă încrederea poetului în cîntecul 
său. in povara pe care o poartă pe u- 
meri de o viață. Călătoria este înșelător 
fabuloasă, fiindcă lumea, oricît de fan
tastică, creată de poet există cu adevă
rat : „unde se mai poate călători cînd 
sîngele-ți urlă / de ecoul atîtor insule 
fabuloase și-ți înflorește brațul / cerșind 
către eleussis iar copilul tău are gura 
plină cu fluturi". Glasul cetății lăsate de 
mult în urmă e ca o poruncă, cerind ce
lui ce a plecat să aducă întreg adevărul 
pe care a fost predestinat să-1 caute : 
„al cui este cîntecul în care se scaldă / 
păsările 7 al cui este cîntecul în care se 
înmoaie săgețile 7 / al cui este pieptul 
deșirat de păianjeni 7 ale cui, ale cui / 
numele și pașii ce răstoarnă cîmpia 7“ 
(„Carnea voastră nedumerită"). Akhero
nul. fluviul infernului, este stavila cea 
mai de preț și în același timp poarta 
deschisă purificării. Căci el nu va fi a- 
ducător de moarte, ci de eternitate, poe
tul fiind nemuritor. Scăldîndu-se în ape
le fluviului, poetul simte cum se apropie 
„timpul absolut", în care „pasărea lyră" îl

interpretatea psihanalitică am fi avut 
o critică parțială față cu diversitatea 
de semnificații a operei, dar coerentă și 
justă față cu ea însăși. Așa, vrînd să 
acopere exhaustiv textul romanesc (in
tenție frumoasă și, în fond, necesară 
unei cercetări particulare), dar neputîn- 
d-o face fără a renunța la metoda ini
țială, găsim o critică mai cuprinzătoa
re, dar nu tot atîta de convingătoare. 
Defect major, datorat însă mai curînd 
grabei criticului decît forței sale inter
pretative, oricum dovedită în paginile 
rezervate demersului prin psihanaliză, 
în fine, un Caiet la Caietele Princepeiui 
ca o anexă de speculație și erudiție, 
fără contact aparent cu obiectul cerce
tării, are, mai în ascuns, rolul unei ex
puneri (teoretice) de motive, așezate la 
urma „acțiunii" critice pentru a-i 
sublinia eventualele accente ce au scă
pat cititorului. Fragmentele care com
pun această anexă ne dau, dacă le ci
tim bine, cheia semieșecului imaginii 
critice : A. I. Brumaru folosește riguros 
terminologia filosofică și, mai cu sea
mă, psihologică, dar nu are încă disci
plina terminologică a criticii literare 
propriu-zise. Chestiune de exercițiu 
dacă nu cumva e vorba de conceperea 
actului critic în vecinătatea meditației 
filosofice și psihologice. Fiindcă s-o 
spunem, descrierea Princepeiui nu im
plică, la autorul nostru, demonstrația 
axiologică. Decît prin pura selecție a- 
fectivă a „obiectului" de studiu. Ceea 
ce poate fi suficient în cazul unei cer
cetări strict impresioniste nu și în a- 
cela (de acum) al unui discurs critic 
ordonat terminologic și problematic.

Laurențiu Ulici

va „prăda / de toate cînteccle neprihăni
te cu care-ai amăgit cetățile !“. („Abia 
murmurată zăpadă"). Pasărea lyră insu
flă zăpezilor cîntecul său pe care 'numai 
poetul îl aude, iar călătoria se configu
rează într-o adevărată artă poetică : „iar 
pribegia mea se intîmplă t într-o limbă 

* de cuvinte visate / unde adevărul se 
naște / la adăpostul zăpezilor cîntătoare" 
(„Poate ochii"). Poetul simte că nu și-a 
îndeplinit datoria față de cetate, pier
zând in drumurile sale „batista in care 
v-aduceam inima pământului", cucerind 
ceva cu mult mai de preț pentru seme
nii săi, nu inima pămintului ci lumina 
pămintului, acea lumină ce dă limpezime 
și claritate tuturor faptelor noastre : 
„pentru că-mi simt ochii recunoscînd 
flori / pe care nu le-am văzut pînă acum 
înflorind vreodată / mărturisesc : da, iu
biți prieteni uneori mi-a fost teamă, 
uneori / mi-am văzut trupul destrămîn- 
du-se și n-am putut țipa ; / eram atît de 
departe de voi incit, țipătul meu vi s-ar 
/ fi părut așteptatul cîntec de lyră ce 
v-ar fi mint uit" („Despre ce cintați ?“). 
Iată-1, așadar pe învinsul de pe scut de
venit cuceritor, purtind lyra în chip de 
„vultur cu aripi rănite de zalele cerului", 

întors din pribegiile sale, cîntărețul 
va afla din gura tovarășului său de drum, 
mândrul cal ce l-a purtat credincios, toc
mai ceea ce el ducea cu sine, tocmai 
ceea ce știa : adevărul despre nemurirea 
frumosului care există peste tot. în apă, 
în aer și pe pămint : „se-aude din nou 
glasul atît de curat care-mi sfârtecă tru
pul : stăpîn de mi-ai fost, află că nu e 
mai mare cinste / pentru un piept de 
bărbat, decît aceea de-a duce intr-însul / 
un adevăr, care să nu-1 lase iubit de altă 
vîrstă ; silă de-ai simțit pentru mine, 
află că sila-i o floare / mirosind frumos, 
precum rănile de care ești atît de mân
dru ; / dragoste de-ai avut pentru mine, 
tu ești cel care nu va ști niciodată / că 
departe de noi este sfîrșitul — patria 
noastră natală, / căci, adu-ți aminte, stă- 
pîne : rămâi ! rămii ! rămîi ! / akheronul 
e mereu lingă tine și încă povestea cu 
apa, / pămîntul. sabia și toate cele pe 
care nu le-ai aflat, nu ți-o pot spune" 
(„N-avem atîta zăpadă pe frunte").

DACĂ în Mic tratat de glorie și 
Cîntec de trecut Akheronul călă
toria „cîntărețului fără de frică și 
fără prihană" se constituia stufoa

să de întîmplări. personaje, obiecte, chiar 
ritualuri, în Uneori, plutirea condiția ar
tistului se apropie de asceză. Călătoria 
are loc de această dată în „pustiuri de 
sare", dovadă a detașării fată de substan
ța poetică ; se simte prezenta unui anu
me grad de abstractizare, lucru impre
sionant la un poet de factura lui Dorin 
Tudoran ; căci în același timp. versul 
este clocotitor, are o aură romantică, a- 
vîntată. tulburată, de Ia care poetul în
cearcă să se îndepărteze, căutînd. parcă, 
numai esențele. Peisajul este arid, nici 
o ființă nu tulbură alba pace a sării, 
sare ce devine copleșitoare, organică, su
gerînd. însă, nu uscăciunea, ci albul, nu 
imaterialul, ci chiar viata. Singura do
vadă a vieții este ea. sarea, în care poe
tul investește totul, lepădînd de la sine 
poate tot ceea ce este trecător, omenesc. 
De aceea iubita (singura prezentă uma- 

„ nă în această temerară călătorie) este, 
de fapt, numai invocată ; există o anu
mită cruzime în această invocare ce tre
ce de la un capăt la altul al volumului 
ca un curent electric : „Oricum s-ar roti 
rana soarelui / deasupra frunții mele 
fierbinți, / eu n-am să pot uita niciodată, 
iubito, / curentul electric ce îți trece prin 
dinți".

Uneori, plutirea, poem ce dă titlul căr
ții, cuprinde toate elementele acestei as
pre călătorii, avînd ca tovarăș de drum 
amintirea unei iubiri devastatoare : „Ur
mele tale mă trimit uneori. / spre pus
tiuri de sare, / de parcă sufletul tău a- 
lunecă / pe un timp sărat, de mare. // Și 
noaptea văd ridieîndu-se / spre ceruri 
oglinzi de alcool. / dar mîna-mi de cată 
spre ochi / găsește găvanul umed și gol". 
Este emoționant de observat cum într-o 
singură strofă se poate condensa întregul 
crez al unui volum : „Prin sîngele-mi de 
treflă acum se-aud tipînd / metropole de 
sare, genunchi, fluturi, muzee ; / tu, haos 
blond și viață ce te mai port în gînd, / 
ascultă : Nemuritor sînt. Doamnă : — tu 
numai o idee". Cîntărețul, ajuns la un 
nou popas, ostenit dar victorios, va putea 
spune : iată, aceea este lumina absolu
tului. o văd cu ochiul liber. Iubita invo
cată în volum devine o idee, ceea ce de
monstrează. încă o dată, gradul de ab
stractizare al poeziei lui Dorin Tudoran, 
în ciuda formei, aș spune, clocotitoare.

Desigur, este un mare curai în acest 
act al cercetării tuturor lumilor văzute 
și nevăzute : acel poet ce are puterea și 
hotărârea să pornească într-o asemenea 
călătorie poartă cu sine, desigur, harul. 
Căci nu oricine poate vedea miezul de 
aur al pămintului. nu oricine poate privi 
țintă, cu ochiul fără lacrimă, la Steaua.

Ioana Diaconescu



CELE 
MAI VII 
AMINTIR
POVESTEAU foștii soldați si 

ofițeri despre care se crezuse 
multă vreme că fuseseră 
uciși, căzuti pradă marșurilor 
lungi și foametei ; povesteau 
muncitori și țărani ieșiți 

la marginile așezărilor cu puști și cu tu
nuri trăgînd la „rasul pămîntului" pînă 
ce mașina blindată a fasciștilor s^a pre
făcut într-un morman de fierărie sfîrte- 
cată. Părea această cumplită mașină de 
război, cu enormele ei guri de flăcări, 
considerată de Hitler invincibilă, un fioros 
transatlantic lovit în coaste, în pîntec și 
în cap de nenumărate torpile ; și, cum 
povesteau, prin spărturile nemiloase se 
vedeau tot felul de aparate de precizie, 
dintre cele mai complicate, oprite și 
mutilate dintr-odată de schijele care pă
trunseseră în ele ca în circumvoluțiunile 
unui creier. Dar creierul fusese dement — 
spuneau oamenii — creierul fusese a] 
unui organism bolnav, avid de putere și de 
singe. In jurul acelei mașinării, ca într-un 
cimitir'de fier vechi, zăceau maldăre de 
bandaje. Mai departe, dacă te uitai, vedeai 
cîmpiile răscolite, case arse, poduri plu
tind pe ape... ; iar, deasupra, asemenea 
unor reptile care cuceriseră aerul, avioane 
cu zvastică neagră căzînd încinse de foc 
și dispărând brusc...

La Deleni, sat din Moldova, un fost ser
gent, Gheorghe Ionașcu, m-a făcut să mă 
simt cuprins de o asemenea emoție încît 
am senzația că e și acum în fața-mi : 
înalt, cu o mustață scurtă, cu mînecile 
cămășii suflecate și cu secera înfiptă 
alături, în stog, (tocmai ieșise din lan). 
El mi-a povestit cum își eliberase propriul 
sat, cum a trecut venind din răsărit 
(făcuse parte din Divizia „Tudor Vladi- 
mirescu") chiar prin livada sa cu pruni, 
apoi cum, din cîteva salturi, a intrat în 
curte, a văzut șopronul, a văzut oile în
grămădite în țairc, dar n-a putut în nici 
un chip să intre în odaie să-și vadă copiii 
și soția. Nemții erau dincolo de deal și 
trăgeau clipă de clipă. S-a întors abia 
după un an, la sfîrșitul războiului. Un alt 
fost combatant, de pe lîngă Giurgiu, din 
comuna Pietrișu, mi-a adus aminte de 
legenda feciorilor Vrîncioaiei străluminată 
acum de o tragică încărcătură : „Noi am 
fost cinci frați — mi-a spus el — și toți 
cinci, că eram născuți unul după altul, am 
fost pe front și ne-am bătut cu hitleriștii 
pînă dincolo de Tisa. Eu am scăpat. Din 

_ tot satul nostru numai eu am venit".
Un învățător de la Buru, de pe valea 
Arieșului, mi-a arătat cantonul de cale 
ferată în care comuniștii instalaseră co
mandamentul de luptă. Calea ferată se 
mutase, trenul trecea acum prin altă parte, 
dar cantonul acela rămăsese acolo spre 
aducere aminte ; îl cunoșteau cu toții de 
la copii la bâtrîni, — aici fusesecentrul" 
întregii văi, de la Turda pînă la Cîmpeni. 
Un muncitor din Chitila îmi spunea : „în 
ziua de 24 august, dimineața, cînd ies eu 
afară — stăteam cu casa la marginea ora
șului — văd dinspre cîmp fîșii de nemți. 
Am dat fuga la Triaj și m-am înrolat și 
eu să nu-i lăsăm". Un fost pilot, pierzîn- 
du-și avionul și neavînd cum să ajungă 
la „bază", a intrat în gărzile patriotice 
luptînd cu pușca, iar un vînător de munte, 
în împrejurări care numai într-un roman 
ar putea fi descrise, a ajuns pe mare, în 
flota de la Tulcea. Cei care fuseseră pe 
vremea aceea copii povesteau mai ales 
despre trenuri, mereu despre trenuri și 
despre avioane. Trenuri germane cu țevile 
verzi ale tunurilor întoarse spre satele 
și orașele noastre și trenuri românești 
pornind spre Ardeal să-i ajungă din urmă 
pe cotropitori... Avioane germane bom- 
bardînd Bucureștiul și Plșieștiul și bate
riile antiaeriene românești doborîndu-le... 
Un inginer, copil pe vremea aceea, își 
amintea : „Stăteam în curte cu o familie 
de ceferiști care avea un băiat plecat vo
luntar pe frontul din Ardeal. într-o zi am 

văzut-o pe mama lui zvîrcolindu-se pe 
toată piatra, de la stradă pînă în grădină. 
Băiatul ei murise in luptele de la 
Sf. Gheorghe". Iar, la Tg. Mureș, 
un om trecut de 60 de ani, Ianoși 
Kovaci, căruia i se spunea lănci 
baci, pensionar, mi-a spus această întim- 
plare de două zile și două nopți : pe cind 
răpăiau afară armele, el și familia se 
ascunseseră într-o pivniță și, deodată, se 
deschide ușa și apare un soidat neamț. 
„Eu așa mi-am zis, că era neamț. Ce m-a 
mirat la el însă, era faptul că nu ținea 
arma ridicată împotriva noastră. Cerea și 
el adăpost. Era îmbrăcat în uniformă 
nemțească, dar vorbea românește. A 
mîncat cu noi și ne-a înștiințat că peste 
puțină vreme orașul nostru va fi eliberat. 
Și să nu mai stăm acolo, să ajutăm și 
noi cu ce putem. Două zile și două nopți 
a zăbovit el la noi și nu numai că nu 
ne-a mai fost frică, dar i-am urmat si 
sfatul. Soldatul era un comunist, mun
citor la „Malaxa“și avea sarcina să mear
gă printre oameni, să ne spună ce-o să 
se petreacă. Nu știu pe unde o fi a- 
cum, dar el ne-a dat atunci o mare 
speranță".

îi ascultam și îmi dădeam seama că 
nicicînd cei care povesteau nu trecuseră 
prlntr-un moment mai zguduitor. Dar în 
urma marilor sforțări venise biruința și 
ei considerau clipa ca fiind Istorică. Așa 
încît, pînă și întîmplarea cea mai măruntă 
se umplea fulgerător de. sensuri dintre 
cele mai adinei. Pe un șantier mi s-a 
povestit un fapt care nu putea avea loc 
decît atunci, imediat după război și ime
diat după revoluția lui August, faptul 
purtînd pecetea speranței și înnoirii. Se 
făcea acolo o cale ferată modernă care 
trebuia să treacă și peste un rîu, cînd 
învolburat, cînd aproape secat, dar cu 
maluri largi. Peste rîul acela fusese un. 
pod. Fierar-betonistul care-mi povestea 
făcuse parte, în timpul insurecției, din 
echipa însărcinată cu dinamitarea lui. 
Podul a sărit în aer iar trenurile germane 
au zăcut răsturnate multă vreme în Lunca 
Budieni. Același fierar-betonist s-a aflat 
mai apoi și în echipa de reconstrucție a 
podului. Podul, acum impetuos, cu mari 
arcuri de beton și fier, se înalță ca un 
simbol al începutului reconstrucției țării. 
Podul, cu mari aripi întinse, ca o pasăre, 
e o imagine a zborului spre anii noștri de 
construcție socialistă și comunistă.

EXISTA în destinul națiunilor 
momente cruciale, evenimente- 
pivot pe care timpul — jude
cătorul ultim și implacabil al 
istoriei — nu Ie prezintă doar 
într-un muzeu al amintirii 

pioase, ci le propune fără încetare medi
tației și analizei. Asemenea evenimente 
luminează ca un far cu focar multiplu atît 
trecutul, chiar foarte îndepărtat, ajutîn- 
du-ne să deslușim în țesătura complicată 
și dramatică a componentelor sale' un fir 
director, o trăsătură esențială a devenirii 
sociale și naționale ; ele constituie, în 
același timp, o cheie a înțelegerii pre
zentului și un îndreptar permanent pentru 
viitorul gîndit ca o rezultantă a unui pro
gram, la a cărui elaborare și traducere în 
viață a fost chemat întregul popor. 
Fiindcă un popor întreg nu urmează nicio
dată o idee sau un partid decît dacă prin 
idee și prin program se exprimă marea și 
înalta sa aspirație : lupta pentru dreptate 
și libertate socială și națională. Pe bărba
ții care l-au reprezentat, cu adevărat, din 
cele mai vechi timpuri, îi unește tocmai 
înțelegerea profundă a acestei aspirații 
supreme. De la Decebal la Mihai Viteazul, 
— cel care a realizat unitatea teritoriului 
pentru o clipă istorică, dar pentru o eter
nitate spirituală. — de la Tudor si Iancu, 
pînă la Bălcescu și Cuza, firul acestui în
flăcărat țel e neîntrerupt. I-a revenit însă 
clasei muncitoare și partidului ei de avan

gardă misiunea istorică de a realiza acest 
ideal, de a-f da-fundamentul teoretic și 
de a iniția și conduce lungul, mărețul și 
de-atîtea ori dificilul joroces de înfăptuire 
concretă, ca unitate a tuturor energiilor și 
întregii forțe de creație a unui popor 
descătușat. în zilele acelea de August, 

.Partidul Comunist Român s-a dovedit îr 
fapt — politic, organizatoric, tactic —, de
pozitarul tradiției de luptă a poporului 
realizatorul vocației sale fundamentale. 
De aceea s-a si numit Revoluția din Au 
gust, moment al Renașterii noastre națio
nale.

DACĂ am nota doar cîteva eve
nimente ce au urmat Revolu
ției populare din România vom 
avea, deîndată, imaginea rîului 
pornit spre fluviu și spre 
mare, fără încetare, 'fără opri

re. Totul ne apare ca un fulger continuu 
ce scapără între creste luminînd văile cele 
mai adinei ; totul ne apare ca un drum 
neînchipuit de lung și de greu, dar absolut 
necesar. Fiindcă nu se putea visa la zorii 
libertății fără distrugerea nazismului. Și 
dacă în întreaga lume se știe că eliberarea 
Parisului a avut loc la 23 August 1944, prin 
insurecția poporului francez, dacă lumea 
admiră eroismul răsculaților din Varșovia, 
care s-au ridicat tot in august împotriva 
ocupanților, așa cum admiră marele război 
de partizani purtat de poporul iugoslav, 
dacă istoria situează exact rostul și am
ploarea răscoalei naționale slovace din 
același august, tot astfel se știe că prin 
victoria insurecției naționale antifasciste 
a poporului nostru s-a creat un cap de 
pod, de peste 1 000 de km pentru trupele 
aliate, s-au făcut indisponibile forțele hit- 
leriste din peninsula balcanică, Marea 
Neagră și de pe Dunăre, s-au deschis căi 
libere pentru.flotele acelorași puteri prie
tene. Și, fapt deosebit, poporul român a 
intervenit în luptă împotriva Germaniei 
hitleriste cu întreg potențialul economic- 
militar-moral al României (să ne amintim 
chemarea Partidului Comunist Român : 
„Totul pentru front, totul peptru victo
rie !“).

Bucurîndu-se azi de un larg prestigiu 
în lume, România este admirată și pen
tru curajul de ieri, fiindcă jertfa de ieri, 
pentru libertate și independență, lumi
nează și mai precis ardoarea cu care își 
rostește cuvîntul în apărarea libertății și 
independenței oricărui popor. Același act, 
23 August, e pentru omenire sublimul do
cument care demonstrează cît de profund 
urăște poporul nostru fascismul și impe
rialismul, și ce tovarăș de nădejde poate 
fi el în lupta de eliberare a popoarelor de 
sub orice asuprire.

Jurnalul acelor momente face, deci, 
parte din istorie, paginile sale vor fi citite 
de zeci de generații viitoare fiindcă, la 6 
martie 1945, se formează guvernul de largă 
concentrare democratică, primul guvern 
din istoria țării în care clasa muncitoare 
are rolul conducător, iar la 9 martie se 
restabilește administrația românească în 
Transilvania. Și vine și primăvara cu Ziua 
Victoriei, cu Ziua Păcii, and se întorc 
acasă ostașii noștri din cel mai mare război 
pe care l-a cunoscut omenirea ; cînd revin 
în satele și orașele lor natale soldați, sub
ofițeri și ofițeri români, însumînd două 
comandamente de armată, patru coman
damente de corp de armată, șaisprezece 
divizii de infanterie și cavalerie, un corp 
aerian, o divizie de artilerie antiaeriană. 
Flotila de pe Dunăre, un regiment de 
tancuri, o brigadă de căi ferate, adică 
aproape 200 000 de oameni. Dar cîți au 
plecat la luptă ? Peste 500 000 ! Adică 
538 536 de militari. Acesta a fost efectivul 
total al armatei române participant la 
războiul împotriva Germaniei hitleriste. 
La Muzeul Militar Central care ne pre
zintă, în mii de obiecte și documente, cele 
mai de seamă momente ale luptelor pur

tate de poporul nostru, de-a Iun 
veacurilor, cu arma în mină, pentru lit 
tate și independență, există pe un 
numărul celor căzuți atunci pentru ‘ * 
rie : 167 525, dintre care 10 000 de ofițe 
suboțiferi. Din alte documente aflăm 
peste 300.000 soldați, subofițeri și 
teri români au fost decorați cu orc 
și medalii de război românești, 
vietice și cehoslovace. Și mai e: 
tă acolo și o fotografie din ziua d 
mai 1945. Se vede de departe și, privim 
ai senzația că e peste tot ; că nu are 
mensiuni. E acolo o mulțime de oamen 
mulțimea aceasta pare să se reverse c 
tinuu într-o extraordinară explozie 
bucurie.

SI casa, care e țara, își dese! 
ferestrele ei fantastice s 
viitor. Vedeam, în depărt; 
invăluită în boarea lumino; 
silueta impozantă a patriei 
itoare, și auzeam frear 

tul codrului eminescian și simțeam c 
tremura, cum vibra în întreaga mea fiii 
tot mai tare, tot mai puternic, ceva subl 
sclipitor, aproape orbitor. Fiindcă peste 
se născuseră șantierele, neuitateie noai 
șantiere de început. La 23 Ianuarie 194t 
publica hotărîrea Comisiei Ministeriale 
Redresare Economică și a Uniunii Tint 
tului Muncitor, prin care se deschJB 
primele cinci șantiere naționale de i/Ț 
strucție : conducta Ceaunu Mare, 1
ferată Bumbești—Livezenl, linia fer
Salva—Vișeu, reglementarea cursului 
ferior al Prutului și pavarea Centurii 
riferice a Bucureștiului. Făceam. așa< 
parte din generația lui August, din 
mai tînără generație a patriei renăsa 
smulsă din copilărie de un război cum] 
și chemată, la sfîrșitul lui, la reconstrui 
și construcția unei lumi noi pe pămîr 
românesc. De cîte ori trec astăzi pe 
Bumbești-Livezeni sau, în nord, pe 
Salva-Vișeu, locurile mi se par legend 
fiindcă acolo ochii au strălucit la fo 
romantic al celui mai real vis. Astfel în 
dacă aș fi întrebat de cînd sînt repor 
aș răspunde fără ezitare : de atunci !

M pornit și drumul s-a în 
dăcinat în noi altfel decît 
amintire oarecare. Cu a 
această aducere aminte, 
neșters, fremătînd mer 
devine tot mai bogată, trăie 

tot mai intens. Fiindcă tot ce avem n 
tot ce apare pe harta economică și soci 
a patriei se leagă și de trecut, de Ma 
noastră Revoluție. Călătorind în acea 
vară cu un tren plecat de dimine 
înspre nordul țării m-am gîndit că i 
reporterii, măsurăm timpul în report; 
Adică în niște popasuri rămase pe drun 
istoriei acestor ani ca niște pietre kilon 
trice. De fapt, niște însemne ale men 
riel sau, mai bine zis, niște documente 
vocatoare, precum scrisorile sau pozele1 
familie, familia fiind țara. Stînd lax
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stra trenului mă gîndeam la drumurile 
icum un deceniu, de acum două dece- 
„iiumuri de zi și de noapte printre 

nii oțelului-si ai campaniilor de pri- 
printre oamenii hidrocentra- 
ai tunelurilor de mină si 

ferată. Și între toate mi-am 
de imaginea unui afiș cuprinzînd 

1 de obiective economice care incă nu 
Atunci nu erau decît pe h’rtie. si 

i erau. Vreau să spun că prinseseră 
chiar de pe atunci. Fiindcă numai 
zi mai înainte mă aflasem pe un 

pe care se săpa o groapă ce urma să se 
ască mereu ca apoi să se umple de 
l acolo fiind unul dintre postamen- 

- marelui combinat de astăzi pentru in- 
: realizarea lemnului. Faptul se petre- 

la Tg. Jiu. Tot atunci, la marginea 
altă a orașului, dincolo de Podul Jiu- 
s e proiecta construirea fabricii de 
nt. Se prevedeau, de asemenea, mo- 
. zarea fabricii de tuburi, deschiderea 
lor de suprafață de la Rovinari, ex- 
rea sondelor petrolifere de la Peștea- 

Țicleni... Acum, toate aceste mari 
Live industrial există. Alături de ele 
ridicat altele. între care și celebra 
a Gorjului", cum au numit construc- 
Termocentrala de la Motru. Și tot 
-a petrecut pe toate drumurile noas- 

.-(•porteri, drumuri in Maramureș și 
>brogea, drumuri intr-un orășel de la 
i.nea țării sau in cutare comună din 

. Și de fiecare dată descopeream 
.■■..‘ir mult mai mare de locuitori, 
xrcani orașe care, cu toate numeroa- 
lor blocuri și bulevarde, aveau să 
ă incă multă vreme un șantier des- 
mereu in construcție și amenajare, 
i tinzînd spre chipul ideal al unui 
j civic înzestrat cu tot ce-i necesar 
așezări moderne. Și tot de atîtea ori, 

:.--o sinceră și sentimentală pornire 
ram edililor ca atunci cînd șantierul 

■ a fi terminat să se păstreze ca piesă 
muzeu măcar o singură uliță cu cocioa- 

și anexele ei „pitorești**,  pentru ca 
areie generații să aibă pe retină ima- 
i vie a modului în care trăiau stră- 

pe aceste meleaguri. Dar buldoze- 
au dat mereu la o parte tot ce era 

rezit, în locul unui pilc de case gata să 
sfărime s-a înălțat un hotel sau un 
'-turn sau un teatru sau o școală, în 
ii străzii strimte și răsucite s-a croit 
mare bulevard. Am fost martor cînd 
deschis șantierul de la Săvinești, astăzi 
te a chimiei românești. Cîțiva oameni 
venit acolo și au dat jos o ladă oare- 

— nici acum nu știu ce-ar fi putut 
. ea (nu cumva o substanță miraculoa- 
r.u cumva ceva care lucrează de la 

cum ar nota un scriitor de povestiri 
astice ?) — și mi s-a părut că acel 

de mărăcini și arbuști pitici s-a 
nat și s-a îngrozit și a încercat să se 
-~1 ca un arici și să se rostogolească, 
constructorii l-au întins la loc ca pe o 

bună de tăbăcit, bătîndu-i, în cele 
colțuri, uriașe piroane de metal. Am 

fost martorul celor dintîi săpături pentru 
întemeierea Combinatului siderurgic de la 
Galați.

MARTOR am fost și la nașterea 
primelor hidrocentrale din țară 
și cum .să nu povestesc măcar 
pe scurt despre acest extraor
dinar noroc de a mă fi aflat 

. acolo unde-și făcea loc. în
lumea noastră, atît de copleșită odini
oară, de bezna unei nopți parcă fără sfîr- 
șit, lumina vie, cînd harta țării prevăzută 
cu becuri se umplea, dintr-o dată, de scli
piri ? Inginerul care mă însoțea și care 
făcuse măsurătorile pentru lacul de acu
mulare, deparțe, în munți, unde umbrele 
pîndeau cît era ziua de mare și unde ar
borii creșteau prea deși, iar trunchiurile 
lor erau prea groase pentru o pădure- 
obișnuită, îmi amintea legenda Meșteru
lui Manole, cauza fiind pusă, de data 
aceasta, pe seama unui izvor de adînci- 
me, o apă freatică mereu amenințătoare, 
ce părea să izbucnească dintr-o clipă 
într-alta, ca un șarpe uriaș, scoțind dintr-o 
dată un miliard de limbi și spărgînd cu 
solzji lui de secure, în așchii, tunelul. Se 
săpâseră — îmi spunea — peste 500 de 
metri liniari, pe sub pămint se crease o 
adevărată autostradă, cu lumini puternice 
și aer condiționat, o mulțime de mașini și 
instalații lucrau fără încetare și peste toată 
această suflare subterană plutea amenin
țarea izvoruiui care nu se arătase -încă. 
Intr-o dimineață, galeria părea că 
trosnește din toate încheieturile. Din stră
funduri s-au auzit chiar sunete înăbușite, 
asemănătoare zgomotului pe care-1 fac 
niște cai în galop. Foșnetul creștea adu- 
cînd cu el din adîncuri o adiere rece, din 
ce în ce mai rece și oamenii și-au căutat 
privirile dar nici unul dintre ei nu și-a 
mărturisit groaza lăsată deodată, ca un 
îngheț, și-n respirație. Au rămas neclin
tiți unul în fața celuilalt pe toată lungi
mea galeriei care, în cele din urmă, s-a 
lungit cu încă 1 000 de metri. în locul iz
vorului amenințător, cum povestea, își 
făcuse loc un alt izvor, de o forță teribilă, 
izvor subteran și la fel de nevăzut : izvo
rul încrederii. Acest izvor a ieșit ia supra
față *și  hidrocentrala a fost terminată. 
Trecînd nu de mult pe acolo, îmi făceam 
acest reproș : cine în această liniște (hi
drocentrala părea un vas alb încremenit 
la chei !), cine în această tulburătoare 
frumusețe se mai duce cu gîndul înapoi, 
la luptele acelea atît de crîncene în care 
constructorii noștri se măsurau. înfruntîn- 
du-se nu numai cu natura, nu numai cu 
munții (era chiar un cjntec : „înfruntînd 
furtuni, spargem munții-n pumni !“) ci și 
cu ei înșiși ? Călătorind prin țară, pe la 
Reșița și Hunedoara, pe la Suceava și 
Bacău, pe la Tg. Mureș și pe la Cluj- 
Napoca, pe la Arad și Constanța, urcînd 
din cîmpie spre munți, trebuie să ne uităm 
și la ape. Fiindcă nu există firicel de apă 
în România al cărui curs să nu fi fost 
străbătut de constructorii noștri de hidro

centrale, cel mai adesea cu pasul. Sînt și 
ei, desigur, încîntați de peisaj. Dar în 
vreme ce noi ne oprim uneori doar la 
atît, închipuirea lor merge la modul său 
de întrebuințare. într-un efort de imagi
nație tehnică și arhitecturală, ei văd 
atunci hidrocentrale, sisteme hidrotehnice, 
baraje și lacuri de acumulare, canale de 
irigație și de navigație, stații de pompare, 
tunele și ecluze. Din suma tuturor acestor 
observații ei, hidroenergeticienii, de-a 
lungul timpului nostru au constatat că 
potențialul energetic al României ar putea 
atinge 36—40 de miliarde kWh pe an. Hi
drocentralele moștenite — cum ne arată o 
statistică — însumau 60 de megawați și 
erau — cum le definesc acum proiectanții 
— ceva în genul morilor de apă. Cea mai 
mare, de la Dobrești, avea 15 megawați. 
Cum s-o pui alături de Porțile de -Fier cu 
cei 1 000 de megawați ai săi ? S-a început 
cu Moroșeni, apoi cu Sadu și au fost 
curînd atacate acordurile grave ale sim
foniei hidroenergeticii românești: Bicazul. 
Au urmat salba de pe Bistrița și. în ace
lași timp, Argeșul. Apoi Lotru și, în 
același timp. Porțile de Fier. Apoi Lotru și 
Someșul și cascada de pe Olt, începînd de 
la poalele Făgărașului, de la Veneția de 
Jos pînă la Dunăre, Sebeșul și încă o 
dată Dunărea, la Gruia, la Turnu Măgu
rele — Nicopole și la Cernavoda. Nume 
noi de rîurl vor intra în limbajul șantie
relor : Rîul Mare și Strei (în Retezat și 
Țara Hațegului). Mureș. Crișul Repede. 
Șiretul, Buzăul, Vișeul, Someșul Mare, 
Timișul. Jiul. In acest timp vor continua 
construcții noi pe Olt, pe Argeș, pe Lotru 
și pe Bistrița... Nume noi din cîmpie și din 
munți se vor impune în onomastica șan
tierelor -unde se întemeiază citadelele in
dustriale ale viitorului, combinate meta
lurgice, țesătorii, fabrici de produse ali
mentare, combinate chimice, mine noi, 
platforme petroliere, combinate de indus
trializare a lemnului, mari șantiere nava
le... Altfel spus, țara întreagă e un șan
tier : acțl șantier, tot mai vast, deschis de 
Congresele al IX-lea, al "X-lea și al 
XI-lea și cuprinzînd plenar toate dome
niile vieții noastre economico-sodale.

SI iată și sinteza făcută re
cent la primul Congres al 
clasei noastre muncitoare, de 
președintele tării. secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd 

magistral corelația statornicită de orîndu- 
irea socialistă pe pămîntul românesc între 
progresul economico-social și creșterea ni
velului de trai. înalta rațiune a politicii și 
activității partidului — slujirea omului, 
crearea celor mai bune condiții pentru o 
calitate superioară a vieții : „Marile 
transformări revoluționare produse in de- 
eursul edificării socialismului in țara 
noastră evidențiază cu putere faptul că 
scopul suprem al politicii Partidului Co
munist Român este ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a Întregului popor, 
satisfacerea nevoilor celor ce muncesc, a

firmarea plenară a personalității umane". 
Aceasta e esența : chipul omului de azi și 
de mîine, chipul moral și fizic, cetățean al 
unei țări libere. Pentru că dacă în acest 
sfîrșit de secol revoluția tehnico-științifică 
tace ca nu numai la noi, ci și peste tot in 
lume să se construiască fabrici gigantice, 
laboratoare, canale, să se mute munți și 
să se nască mări, singură orînduirea so
cialistă și-a propus ca țel construirea 
omului, un om liber, stăpîn. liber de tot 
ceda ce veacuri de asuprire și nedreptate 
au depus în conștiința lui frinînd-o ; stă
pîn pe tot ceea ce face și gîndește ; pe 
trecutul pe care i l-au făurit în sînge și 
sudoare înaintașii, pe prezentul în care 
are responsabilitatea de a trăi, pe ceea ce 
va lăsa în urma lui. Țara cu întinderile, 
cu dealurile și munții ei, cu orașele și 
satele ei e spațiul nostru natal care în
seamnă și Delta Dunării cu flora ei unică 
în lume, și Țara Hațegului cu strălucitoa
rea demnitate înghețată a Retezatului, și 
Țara Orăștiei privită cîndva de ochii lui 
Decebal, rîurile și Marea, Ipoteștii Iul 
Eminescu și Hobița lui Brâncuși. Țara 
întreagă e locul nostru natal care înseam
nă, pe cele 33 de trepte urcate de noi de 
la 23 August 1944, 33 de Românii noi, ba 
chiar 34 fiiindcă, urmare a aplicării nea
bătute a politicii de industrializare socia
listă, industria românească realizează 
astăzi o producție globală de 34 de ori mai 
mare decît în anul 1938. Țara care înseam
nă România anului 1980, cînd venitul na
țional pe cap de locuitor va fi de peste 
27 000 lei ; România anului 2000 cînd. așa 
cum prevede Programul Partidului Comu
nist Român, se va afla pe o treaptă su
perioară a dezvoltării sale, treapta unei 
jumătăți de secol de la Revoluția din 
August, și cînd „în linii generale va fi 
înfăptuită societatea socialistă multilate
ral dezvoltată, creîndu-se o bază trainică 
pentru trecerea la făurirea treptată a so
cietății comuniste în patria noastră". E 
imaginea timpului cînd înaltul nivel al 
forțelor de producție și largul orizont de 
pregătire, calificare și cunoștințe al tutu
ror cetățenilor, cînd înaltul lor nivel de 
conștiință vor face să se întroneze în 
viața noastră principiile comunismului, ca 
o măreață zidire, ca o operă de prim rang 
a poporului, ca fundamentala sa capo
doperă.

Sînt. iată, 33 de ani de la Eliberare, și 
așa cum urcînd spre coroana albă a Cea
hlăului ai sentimentul că vei putea privi 
întregul flanc de piscuri ce conduc munții 
în calea lor spre Porțile de Fier, tot astfel 
de la înălțimea pe care ne aflăm acum, 
vedem în urmă toată zestrea rămasă nouă 
in anii aceștia de construcție socialistă. 
Ani tineri și plini de măreție, ani ce-au 
adus, rînd pe rînd. patriei bunăstarea si 
progresul. Și vedem, totodată. precum 
străbunul poet, și strălucirea tării de mîi
ne, viitorul ei de aur, etern străluminat 
de razele Marelui nostru August.

Vasile Băran
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Drumuri
PLECASEM pe urinele plutași

lor intrați în legendă, dar in
vers drumului apei, deoarece în 
minte se poate orice, și astfel 

am căzut pradă tentației de a poposi 
în orașul de munte ce-și relevă Pietri
cica drept un stindard de dor.

Aici, pe valea Bistriței, unde Ștefan 
își măsoară din turn cu tic-tacuri mo
derne istoria, n-am mai găsit măiestri
tele descrieri ale lui Hogaș și Sado- 
veanu, deoarece timpul își caută alți 
cronicari și rapsozi, pe măsura prefa
cerilor sale.

Astfel, ciobanul moldav de odinioară, 
evocat în balada populară de mare 
sensibilitate, nu-și mai duce turmele la 
munte, obișnuindu-se cu-o altă mioriță 
și mai năzdrăvană ce-o are la Sâvi- 
nești, iar cei puțini, rămași prin tradi
ție, și-au schimbat cavalul sau fluierul 
cu tranzistorul.

Bărbații aceia de curaj și istețime, 
care erau plutașii, s-au metamorfoza! 
în electricieni la hidrocentralele Bistri
ței sau în mașiniști de exploatări și 
prelucrări forestiere, în fabricile de 
cherestea și hîrtie ale orașului. Alții au 
învățat, la Combinatul chimic, secretul 
obținerii prafului miraculos cu care 
grîul crește mai înalt și mai mănos.

Orașul, un vechi tîrg montan, unde 
din cînd în cînd poposeau niște come- 
dianți ambulanți, și-a schimbat arhi
tectura, încercînd o dezvoltare pe verti
cală. Mutațiile sociale survenite aici au 
făcut ca ecranul panoramic să nu mai 
fie o curiozitate pentru pietreni, iar 
liftul cu comandă automată să fie doar 
o completare a existenței lor cotidiene. 
Așa se explică faptul că una'din coor
donatele majore ale timpului a făcut 
să crească aici, la Piatra Neamț, patru 
cartiere mari și modeme, pe care le 
numim Lenin. Dărmănești, Mărăței și 
Precista. în felul acesta ideea de urba-

Constructorii
ÎN SECOLUL douăzeci, geniul 

tehnic românesc s-a afirmat și 
consfințit în lume prin litera 
C. Inițiala numelor lui Coandă 

și Constantinescu.
M-aș hazarda să spun că, nu întîm- 

plător, este vorba de aceeași inițială pe 
care o are și Craiova. Nu atît pentru 
faptul că, în 1905, Ia Segarcea, în bol
țile cramelor se experimenta (cu suc
ces, ca dovadă că rezistă pînă astăzi) 
betonul armat a cărui teorie încolțise 
în mintea lui Gogu Constantinescu, pe 
atunci tînăr inginer de douăzeci și șase 
de ani, practica aceasta ajutîndu-1 și la 
elaborarea originalei sale metode de 
calcul al bolților încastrate. Imensele 
deschideri ale arcurilor de beton armat 
pe care se bazează atît de mult fante
zia, dar și practica arhitecturii con
temporane, își au sorgintea aici, în 
mintea tînărului care-și petrecea ado
lescența în casa de lingă cea care l-a 
găzduit pe Domnul Tudor.

Dar spuneam: nu atît pentru acest 
fapt de odinioară cît pentru prezentul 
Craiovei, care-și înalță miile de apar
tamente ale cartierelor ei elegante, 
confortabile și atît de prestante ca arhi
tectură.

Aici, într-o modernă industrie de 
construcții prin care orașul devine tot 
mai modern, se îmbină răspunzînd ne
voilor noastre contemporane, gîndirea 
de mare anvergură a celor doi mari in
gineri români. Pentru că, celălalt, Coan
dă, este inventatorul prefabricatelor din 
beton, în accepția modernă a acestui 
termen. îmi amintesc zîmbetul buzelor 
sale strînse : modest, glumeț, oarecum 
malițios și inspirat în același timp, cînd, 
nu cu mulți ani în urmă, l-am întrebat:

— E adevărat că printre sutele dum
neavoastră de invenții se află și cea a 
prefabricatelor din construcții ? ...

de dor
nizare cev reprezintă expresia partidu
lui nostru, coincide cu inițiativele pu
blice de înfrumusețare a orașului, și 
astfel Piatra Neamț, se poate numi, pe 
bună dreptate, perlă a Moldovei.

în centrul orașului, alcătuit din 
blocuri cu opt etaje, își înalță fruntea, 
mînguatâ de razele soarelui, impunăto
rul hotel „Ceahlăul" cu încă patru ni
vele măi sus, iar din partea cealaltă îi 
face cu mîna un frate al său mai tînăr. 
Mai încolo, stau de strajă o bibliotecă 
modernă și o casă de cultură nouă, care 
se integrează armonios în peisajul cita
din și*  spiritual al orașului. Tot așa ni 
se prezintă și templul sănătății, unde 
oamenii în alb dispun de ustensile me
dicale ultramoderne. Totul pare să fie 
de domeniul fanteziei, dacă oamenii 
n-ar fi dovada acestui nou adevăr, ce 
are pecetea comunismului.

...înainte de a pleca din acest oraș- 
grădină, îmi aruncam ultimele priviri 
contemplative peste peisajul său de 
paradis, cînd, deodată, am fost scos din 
starea mea de extaz de către un bătrî- 
nel foarte comunicativ :

— Nu sînteți din părțile locului ?
— Nu, nu sînt

«■ — Hei, fiule, altădată pe aici, cele 
mai mari case nu depășeau două nivele, 
iar celelalte erau destul de prăpădite. 
Pe unde se găsește acum Uzina de 
fire și fibre sintetice și Combinatul 
chimic de. la Săvinești, doar greierii își 
struneau viorile. Dar noi, oamenii, am 
sfințit locurile și de aceea vrem, ca în 
viitor, Muntele Pietricica să rămînă ca 
un semn, chiar în mijlocul orașului 
nostru. Dacă o să mai treceți pe aici, o 
să vă convingeți.

— Da, sigur, am să mai trec cu toa
tă dragostea, neuitînd niciodată aceste 
drumuri de dor ale țării.

Dumitru Udrea

— Chiar atît de bătrîn mă crezi ? — 
m-a apostrofat, cu un luciu amuzat în 
ochii care-i luminau fruntea mare, pen
tru ca, modest și științific să explice 
greșeala de terminologie tehnică pe 
care o făcusem. Păi primele prefabri
cate făcut? de mîna omului sînt cără
mizile ; eu m-am născut ceva mai tîr- 
ziu decît primele cuptoare care le-au 
ars...

Da, termenul era altul. în mintea lui 
Coandă s-a născut pentru prima oară 
ideea marilor panouri prefabricate din 
care pop ridica o construcție ca un joc 
de cuouri.

Iată, așadar :. dacă facem să fuzio
neze in imaginația noastră betonul ar
mat și bolțile încastrate ale lui Gogu 
Constantinescu și panourile de mare 
ritm de construcție ale lui Coandă, 
avem imaginea a tot ceea ce înseamnă 
noua știință a construcțiilor pe mapa
mond.

Ce legătură au, însă, acestea cu ora
șul Băniei, în afara casei de tihnă pa
triarhală și de frumos iz craiovean în 
care s-a născut unul dintre ei ?... Pri
viți noile cartiere de blocuri semețe 
din Calea București, Calea Severinului, 
Brazda lui Novac, Craiovița nouă, Va
lea Roșie, Valea Vlăicii, „1 Mai“. Pri- 
viți-le în existența lor frumoasă de 
astăzi, gospodărite de oameni harnici, 
care le îmbracă în flori, în verdeață — 
modeme hiperbole de arhitectură im
plantate în grădinile de tradiție ale 
Craiovei de odinioară. Dar priviți-le și 
cum devin, cum se alcătuiesc, acolo 
unde mai există încă sub zodia mari
lor macarale și a drumurilor nefinisate, 
de șantier. Atunci veți înțelege legă
tura : cînd veți vedea marile platforme 
ale camioanelor cu gabarit mult de
pășit, ieșind în șoseaua aceea largă pe 
porțile întreprinderii de prefabricate

CRAIOVA

Un ansamblu urbanistic modern : Piața Gări:

pentru construcții și luînd drumul tu
turor șantierelor noilor cartiere. E ca o 
pornire la asalt, concomitentă, a zeci 
de care de luptă de dimensiuni neînchi
puite care, după ce și-au parcurs dru
mul pe orizontală, încep să urce ver
tical odată cu orașul, ridicîndu-i, la fie
care 5 zile, un nou bloc de 20 de apar
tamente, de la fundație și pînă la cor
nișe.

Da, un apartament se alcătuiește în 
360 de minute și un bloc întreg în 
50—60 de ore de lucru. Uluitor ritm, 
pe care nu-1 putem pune numai pe 
rapiditatea de mișcare a craiovenilor 
ci, seriozitatea științifică a epocii pe 
care o trăim ne obligă să recunoaștem 
și acel foarte important coeficient de 
„progres tehnic", de profesie ajunsă 
pînă la cea mai înaltă cotă de perfec
ționare, de dotare modernă, de gîndire 
și mai modernă. Cu căștile lor de pro
tecție pe cap, cu mănușile de toval 
care-i ajută să strunească mai bine fie
rul și betonul, muncitorii de pe întinsa 
platformă a întreprinderii de prefabri
cate, nu mai fac de multă vreme pa

nouri, ca-n proiectele lui Coandă. Ei 
îmbină acolo, pe ștandurile meseriei lor 
de mari dimensiuni, camere întregi. Cu 
uși, cu ferestre, cu instalațiile încastra
te și montate pe care, la locul unde 
vor deveni locuință, macaralele nu vor 
face decît să le așeze unele peste al
tele, iar sudorii să pecetluiască prin 
flama lor, legătura dintre mustățile de 
fier-beton, care va dura decenii. Aici 
s.-a experimentat și s-a extins, pentru 
prima oară în țară, acest sistem de 
construcții de mare anvergură, care nu 
se mai desfășoară pe planuri, ci direct 
în spațiu. Și, din pricina aceasta, ieși
rea în șoseaua largă a marilor plat
forme ce transportă camerele gata fă
cute, seamănă cu un asalt dirijat temei
nic, într-o strategie de mare anvergură.

E strategia ritmului rapid a dezvol
tării acestui oraș a cărui inițială, nu 
întîmplător, stă lîngă cea a numelor 
celor mai celebre pe care România le-a 
dăruit gîndirii tehnice moderne.

Corneliu Leu
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E MULTE ori îmi vio în 
minte cuvintele unui mare 
prieten al meu, regretatul 
profesor academician Octa
vian Fodor, urmașul cele
brului Hațieganu în galeria 

de strălucite figuri ale școlii medicale 
clujene : „Din cît am cutreierat prin 
lume, spunea ilustrul profesor, numai 
de două orașe m-am simțit legat cu a- 
devărat: de Cluj și de Florența. Flo
rența îmi plăcea s-o văd (profesorul era 
unul dintre cei mai rafinați degustători 
de artă din cîți am cunoscut), dar orașul 
în care îmi place să trăiesc e ClujuL 
Urcați-vă după-amiaza pe Cetățuie și 
priviți orașul prin pulberea de aur a 

-soarelui plecat spre crepuscul. Este ai
doma Florenței. Și totuși e o priveliște 
unică, a singurului oraș cu care viața 
mea s-a confundat întrutotul".

Și nu numai eu îi urmez îndemnul, ci 
■•Cile de mii de clujeni, și nu numai 
după-amiezile, ci în toate orele zilei, 
Cetățuia fiind locul preferat de prome
nadă, ea dezvăluind farmecul într-ade- 
văr unic al bătrînului și mereu întineri- 
tului oraș.

De cealaltă parte, dincolo de Someș, 
arcada enormă a Feleaeului, de după 
care, cînd vii dinspre Alba Iulia pe șo
seaua Europa 15, dacă te nimerești la 
ceas de seară, orașul îți apare, feerică 
surpriză, galaxie de lumină revărsată la 
picioarele tale într-o viziune superb 
eminesciană :

Un cer de stele dedesupt, 
Deasupra cer de stele—

Dar Cetățuia și Feleacul, aceste două 
înălțimi ce domină orașul, nu sînt nu
mai fermecătoare zone turistice, ci, în 
același timp, zguduitoare repere ale 
unei zbuciumate istorii. Pe Cetățuie a 
fost împușcat la 1848 învățatul german 
Stephan Ludwig Roth, pentru „yina" 
de a fi susținut drepturile românilor 
din Transilvania. Pe Feleac trec mereu, 
obsesive, într-o baladă ce nu conte
nește să ne înfioare inimile, carăle lui 
Avram Iancu încărcate de toate doruri
le noastre. Și

Boii au coarne de ceară 
Om ca Iancu nu-i în țară 
Boii au coarne de spume 
Om ca Iancu nu-i in lume.

Mi se pare simbolică așezarea Cluju
lui între două dealuri intrate în istoria 
națională. Pentru că această așezare din 
îngusta luncă a Someșului e o vatră în 
care, încă din zorile apariției omului pe 
planetă, urmele vieții acestuia s-au de
pozitat aici fără întrerupere ca Intr-un 
emoționant osuar.

în urmă cu mai bine de două mii de 
ani. aici se găsea cetatea dacică Napoca. 
După cucerirea romană ea cunoaște o 
nouă epocă de înflorire și noi, cei de azi, 
ne mîndrim cu faptul că cea dintîi a- 
xestare a latinității sale, o inscripție 

-săpată pe o bornă militară, îi alătură 
.numele marelui nostru strămoș :

„IMPERATOR CAESAR NERVA 
TRAIANUS AUGUSTUS GERMANI- 
CUS DACICUS, PONTIFEX MAXIMUS 
TRIBUNCIA POTESTATE XII, CON
SUL V, IMPERATOR VI, PATER .PA
TRIAE FECIT PER COHORTEM I 
FLAVIAM ULPIAM HISPANORUM 
MILLIARIAM CIVIUM ROMANORUM 
EQUITATUM A POTAISSA NATOCAE 
MILIA PASSU UM X".

Născut pe aceste locuri, din daci și din 
romani, poporul român a continuat să 
rămînă și să-și ducă viața legat de pă- 
mîntul patriei sale, de limbă, datină și 
port, înfruntînd vicisitudinile multor 
secole potrivnice, păstrîndu-și ființa 
sub năvala dură a popoarelor migra
toare. în vecinătatea Clujului a căzut 
eroic, după lupte crîncene, voevodul 
Gelu, Dar setea lui de libertate a ră
mas moștenire urmașilor. Iată testa
mentul său în viziunea marelui poet 
George Coșbuc:

Și poate sosi-va o vreme 
Cînd munții vor fierbe, vor geme 
Cu hohote mamele-n praguri, 
Vor trece bărbații-n șiraguri 
Cînd bucium suna-va să cheme 

Pe tineri sub steaguri.
Iar tu de-i trăi, frățioare, 
Să-mi vezi luptătorii-n picioare, 
Atunci cind sosit va fi ceasul 
Abate-ți pe-aicea tu pasul; 
Neehează-mi, și-atunci eu din groapă 

Cunoaște-ți-voi glasul !
Și-armat voi ieși eu afară 
Și veseli vom trece noi iară

Prin suliți și foc înainte 
Să ție protivnicii minte 
Că-s vii, cînd e vorba de țară.

Și morții-n morminte 1

în biserica-monument-istoric Calva
ria a fost semnat Pactul dintre răsculați 
și nobili' în prima mare răscoală țără
nească de pe întreg cuprinsul țării, la 
1437.

Clujul e legat de marea familie a 
Huniazilor, regele Matei născîndu-se 
chiar aici, într-o casă păstrată și azi. 
în timpul domniei acestuia, legăturile 
dintre Transilvania și celelalte provin
cii românești au însemnat, ca și pînă 
atunci și ca și mai tîrziu, o continuă

CLUJ-NAPOCA

Vedere de pe dealul Cetâțuiei

osmoză a fraților de o parte și de cea
laltă a Carpaților, Ștefan cel Mare, slă
vi tul domn al Moldovei, ctitorind aici, 
la Feleac, o biserică de asemeni rămasă 
pînă azi.

în Cluj a poposit, după intrarea tri
umfală în Alba Iulia, marele întregitor 
Mihai Viteazul, cel ce se intitula pen
tru întîia dată după căderea regilor 
daci, „Domn al Țării Românești, al Ar
dealului și a toată Țara Moldovei". în 
zilele acestei ierni, urmașii recunoscă
tori, cu un fast ce aducea a legendă, au 
dezvelit aici, la Cluj-Napoca, în inima 
Transilvaniei și în nemurire, o uriașă 
statuie ecvestră a Viteazului.

Clujul a trăit marile convulsii ale 
răscoalei conduse de Horea, Cloșca și 
Crișan, nemuriți și ei în bronz de inspi
rația sculptorului Ion Vlasiu, ca și dra
matica epopee a revoluției de la 1848, 
sau zilele de maximă tensiune a Pro
cesului memorandiștilor, luptători pînă 
la sacrificiu pentru drepturile poporu
lui lor.

Dorit cu ardoare de-a lungul tuturor 
secolelor, istoricul act de la 1 decem
brie 1918, care venea să desăvîrșească 
unitatea de stat a României, a înscris 
Clujul într-o nouă eră de înflorire și 
lumină, care avea să capete noi și stră
lucite dimensiuni odată cu Eliberarea 
din august 1944.

EVENIT, după marea Unire, 
și cu atît mai intens în 
anii noștri, o puternică ceta
te industrială, ale cărei di
mensiuni cresc miraculos 
sub ochii noștri, Clujul se 

mîndrește cu produsele sale, începînd 
cu renumitele articole de încălțăminte 

și îmbrăcăminte, atribute ale celei mai 
rafinate eleganțe, și pînă la cele mai 
moderne tipuri de mașini și aparate, 
competitive și solicitate în multe zeci 
de țări ale lumii.

Firme ca „Tehnofrig", „Carbochim", 
„Unirea", „Clujeana", „Iris", „Flacăra", 
„România muncitoare", „Farmec", ca 
să enumerăm numai cîteva din zecile 
ce ar putea fi amintite, sînt prezențe 
obișnuite nu numaj în peisajul indus
trial al țării, ci și departe, pe toate me
ridianele. Puternicul proces de indus
trializare pe care-1 cunoaște România 
socialistă își face simți tă prezenta si în 
bătrînul oraș, Clujul fiind el însuși încă 
un argument peremptoriu pentru modul 

în care Partidul Comunist Român apli
că in practică acea fericită con
cepție de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor țării. Și se ma
terializează aici Și un alt major 
deziderat al societății noastre, acela 
de a pune cercetarea științifică în slujba 
producției materiale, prestigioasele in
stitute de cercetări și de învățămînt 
superior fiind direct și fecund implica
te în acest impetuos marș al industria
lizării. Un simbol înălțător al devenirii 
venerabilei Napoca în următorii ani e 
întreprinderea de utilaje grele, cea mai 
mare cu acest profil din întreaga țară, 
în curs de geneză, la temelia' căreia 
însuși președintele Republicii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pus pri
ma mistrie de ciment.

Glorioasele tradiții spirituale clujene 
se pot urmări și ele pînă departe în a- 
dîncul istoriei. în Evul Mediu a activat 
aici unul din cei mai mari umaniști ai 
Europei, Nicolae Olahus, descendent 
din familiile domnitoare ale Țării Ro
mânești, prieten bun al lui Erasmus 
din Rotterdam, cu care a purtat o pro
digioasă corespondență, după cum un 
magnific monument datorat lui Romul 
Ladea amintește că între aceste ziduri 
au ars flăcările vizionare ale corifeilor 
Renașterii ardelene: Samuil Micu, 
George Șincai, Petru Maior.

Centru academic de largă reputație 
internațională, cu atît de străluciți pre
cursori, orașul de pe Someș a înscris 
pe firmamentul său spiritual numele ’ 
unor mari savanți, scriitori și artiști, 

dintre care, neputîndu-i aminti pe toți, 
să pomenim doar pe naturalistul Emil 
Racoviță, creatorul unei noi științe, 
speologia, medicii Victor Babeș și Iuliu 
Hațieganu, matematicianul Bolyai, is- 
toricii Vasile Pârvan, Ion Lupaș și Con- 
tantin Daicoviciu, scriitorii George Coș
buc, Octavian Goga. Ady Endre, Lucian 
Blaga, Ion Agârbiceanu, cîntăretii de 
faimă mondială Traian Grozăvescu și 
Ana Rozsa Vasiliu, mari actori ca soții 
Bârsan și Ștefan Braborescu. pictorii 
Tase Demian și Catul Bogdan, sculp
torii Romul Ladea și Ion Vlasiu. ca și 
multi alții din generațiile mai noi, cu- 
noscuți și ei pînă departe, dincolo de 
hotarele țării.

O sumă de instituții de artă, între 
care trei teatre, două opere, filarmoni
ca, muzee, case de cultură, renumite 
biblioteci, coruri, formații camerale, an
sambluri folclorice, deținătoare a ne
numărate trofee cîștigate pe mari scene 
răspîndite pe toate continentele, la care 
trebuie adădgate revistele literare și 
științifice, Editura Dacia, publicațiile 
cotidiene și Studioul de Radiotelevizi- 
une, în toate acestea, creația, îmbrăcînd 
firesc, într-dn chip armonios, limba 
română sau cea maghiară, printr-o în
țeleaptă și dreaptă politică a statului 
român, se manifestă liber și deplin.

Ca un foc nestins, ca o flacără-șta- 
fetă, generațiile tinere, în zeci de școli 
și facultăți, preiau de la iluștrii înain
tași mesajul unei activități fecunde și 
dinamice. Dacă vom spune că în acest 
an universitar, pe lîngă cei peste 25 000 
de studenți autohtoni, în institutele de 
învățămînt superior clujene învață 2 000 
de studenți străini proveniți din peste 
70 de țări, vom avea imaginea presti
giului de care Alma Mater Napocensis 
se bucură în toate colțurile lumii.

Cluj-Napoca. Imperechiere de cuvin
te ce exprimă trecut de glorii și pre
zent luminos, o dinamică expansiune 
economică și înflorire a spiritului în
tr-o fabuloasă împletire de lumini, de 
focuri nestinse, trimițîndu-și jerbele ge
neroase departe, pe meridiane.

VasHe Rebreanu
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„Destinul este politica"
Cei mai tineri 
regizori

^N CONFRUNTAREA directă 
I cu publicul iubitor de teatru, 

JL.au apărut în acest an patru 
nume noi, patru autori de spec

tacole scenice, patru studenți ai Insti
tutului de Artă Teatrală și Cinemato
grafică, și se numesc simplu : Valeriu 
Paraschiv și Magdalena Klein — anul 
IV — acum absolvenți, Alexandru 
Dabija și Mihai Mănuțiu anul III re
gie de teatru.

Valoarea spectacolelor lor a fost con
semnată cum se cuvine de critica, de 
specialitate. Așadar, patru regizori noi 
pe afișele stagiunii.

Un prim pas hotărîtor la un început 
de drum pentru ei, un nou prilej de 
meditații pentru noi, pentru că în băn
cile lor se află acum alți tineri care își 
așteaptă împlinirea.

Și drumul școlii noastre capătă noi 
temeiuri, sporind responsabilitatea noa
stră față de destinul artei teatrale, re
clamă extinderea ariei sale, împlinirea 
sa tot mai profundă în promovarea ma
rilor valori ale artei scenice.

Și pen,tru că vorbim despre regizorii 
cei mai tineri, marile talente nu se 
nasc la fiecare pas, se depistează des
tul de greu iar apoi se cer îndrumate 
cu grijă, stimulate, ocrotite, păstrate...

Spunem noi, cei din școală, că se cer 
ajutate chiar în primii lor pași din 
contactul cu teatrul profesionist.

Orice școală de artă are menirea de 
a forma individualități, de a contribui 
la definirea personalității artistice a 
viitorului creator.

Nutrim bucuria ascunsă că toate 
cele patru spectacole ale celor mai ti
neri poartă amprenta unor personalități 
distincte.

Spectacolul Peer Gynt al lui Valeriu 
Paraschiv impune un regizor de matu
ritate, cu o fantezie creatoare impresio
nantă, cu un simț plastic remarcabil. 
Le dorim continuate la Teatrul „Notta- 
ra“ unde el a poposit.

Casa Bernardei Alba a Magdalenei 
Klein recomandă o regizoare de fină 
analiză prin abordarea originală și 
malițioasă a unui text clasic. Teatrul 
din Bîrlad sperăm să fructifice calită
țile ei certe și să permită amplificarea 
lor.

Alexandru Dabija,' primit cu căldură 
de Teatrul Tineretului din Piatra- 
Neamț, deși student în anul III, cuce
rește și fascinează minunatul colectiv 
de actori, izbutind; pe un text drama
tic mai puțin’ consacrat, un spectacol 
plin de vervă, farmec și ritm, care a 
entuziasmat publicul spectator și pre
sa de specialitate.

Mihai Măhuțiu, vădind o predilecție 
pentru valențele filosofice și metafo
rice, urcă spectacolul său Oedip salvat, 
de Radu Stanca, pe cel mai înalt po
dium al concursului institutelor de artă 
de la Tîrgu-Mureș, el însuși obținînd 
cea mai mare distincție pentru regie ; 
același Mănuțiu este primit cu entuzi
asm la Festivalul pentru Tineret de la 
Cardiff, din Anglia.

Toate izbînzile școlii noastre de 
teatru le datorăm marilor noștri 
înaintași, profesorilor noștri, profesori
lor profesorilor noștri, care acum 12 
decenii puneau bazele învățămîntului 
academic de teatru, le datorăm succe
selor dobîndite de teatrul românesc în 
promovarea unei arte realiste, militan
te, cu o largă deschidere către marile 
valori ale dramaturgiei universale, cu 
o profundă și statornică fuziune cu 
creația națională, cu idealurile poporu
lui român.

Teatrul nostru s-a identificat cu țara, 
slăvindu-și înaintașii, biciuind tot ce e 
rău, proclamînd marile virtuți ale uma
nismului, ale adevărului, devenite parte 
integrantă a ființei noastre.

Aceasta este făclia care ne-a fost 
transmisă. Fie ca prin eforturi conju
gate să strălucească mai tare, chiar 
dacă pentru noi, chemați să păstorim 
vremelnic tinerele generații, ea începe 
și se continuă în fiecare an, prozaic : 
candidați, studenți, planuri de învăță- 
mînt, repertoriu, cercetare și integrare, 
diversificarea genurilor, spectacol, di
plomă — regizor.

Gheorghe Vitanidis

EXISTA în Jocul ielelor o replică 
1a care țin foarte mult pentru ca
racterul ei actual și agitatoric : 
Fapta, nu voma! Mă preocupă per- 

sonajele-muncitori, care lucrează într-un 
loc real (tipografia) ce trebuie să conțină, în 
spectacol, ca metaforă a spațiului teatral, 
caracterul industrial al epocii noastre. A- 
ceastă intenție ne obligă — pe noi, reali
zatorii viitoarei reprezentații — să scoatem 
tipografia de la subsol, unde o situează 
Camil Petrescu, la suprafață, aș zice la 
suprafața zilelor noastre.

Din reprezentația cu această piesă, ex
cesiv de romantică și discursivă, nu pot 
lipsi, categoric, următoarele conflicte fun
damentale : conflictul dintre filosofie _și 
politică, conflictul dintre putere șl adevăr, 
dintre dreptatea absolută și dreptatea so
cială, și. pînă la urmă, conflictul dintre 
idee șl practică. Să nu uităm că Jocul 
ielelor aduce în scenă o lume în care con
cilierea lor este imposibilă, determin înd 
într-un mod absoiut tragic condiția inte
lectualului.

Cred că timpul piesei trebuie conden
sat, în spectacol, la durata de 24 de ore, 
mai exact evenimentele trebuie coor
donate pe durata apariției unui număr al 
cotidianului „Dreptatea socială". Astfel 
acțiunea se va precipita, acumulînd ten
siunea necesară. în jurul evenimentelor. 
Apare sau nu apare ziarul ? Vor avea sau 
nu vor avea curajul să publice, înfrun- 
tind amenințările autorităților, o scrisoare 
împotrivă ministrului justiției ?

Aflîndu-ne în fața unei piese adevărate, 
cu oameni reali angajați într-un conflict 
adevărat (pînă la capăt), cred că în spec
tacol trebuie șă se audă clar vocea fie
cărui personaj, urmînd să constatăm — 
în final — care sună mai convingător în 
acest complicat și grav concert al ideilor.

Pentru mine, Gelu Ruscanu este un 
ideolog al dreptății sociale, cu un program 
pe care-1 aplică cu o robespieriană con
secvență, cu un program în care-ștocon to
pește, pînă la urmă, viața și ființa.

Probabil că Maria Sinești îl iubește și-l 
minte în același timp. îl iubește pentru 
ceea ce Gelu i-ar putea oferi ca ideal de 
frumusețe morală și erotică și-l minte în 
măsura în care, ca mamă a doi copii și 
femeie mondenă, are nevoie de un con
fort social practic, indispensabil capacită
ții ei de a înțelege și de a trăi viata. Un 
tip de existență, permanent periclitat de o 
conștiință acută și consecventă cum este 
Gelu. pentru care gestul care nu are aco
perirea unei idei despre lume este fals.

Trebuie să-l ascult — ca regizor — și 
pe Sinești cînd își pledează durerea de 
tată și soț înșelat, convingerile de magis
trat. din nefericire foarte adevărate, un 
moment cel puțin, chiar mal adevărata 
decît ale lui Gelu, pentru că sînt vii, prac
tice — și cu atît mal odioase.

Ca orice om politic, Sinești e capabil să 
fie sincer și să se dezică, într-o discuție 
particulară, cu un aer de superior și cald 
scepticism față de fermitatea atitudinii 
sale publice.

Praida, secretarul de partid, este omul 
practic, cu picioarele pe pămînt ; să nu 
uităm însă că Gelu refuză să calce pe a- 
cest pămînt dintr-un sentiment de igienă 
ideologică. Praida se apropie de Sinești

• Extraordinar la Rebengiuc 
ml s-a părut de fiecare dată chi
pul în care, păstrînd vizibil datele 
și toate semnele exterioare de 
tip clasic ale teatralitătli (în 
mimică, gesticulație, intonație, 
frazare etc.), el dă totuși sen
zația la feF de vizibilă și de pu
ternică a jocului modern, 
„dinăuntru". L-am revăzut la 
începutul săptămînii în acel ex
celent Tănase Scatiu (care, 
constat, merge mal departe la 
public după cîteva luni bune de 
la premieră) și impresia mi s-a 
confirmat încă o dată. De aici, 
din această împrejurare mai 
puțin obișnuită, vine încorda
rea de frînghie gata să se rupă 
pe care o capătă fiece'rol jucat 
de Rebengiuc. Spre deosebire 
de mulți alții, el nu urcă din 
adîncurile sale de actor spre 
suprafață, ci parcurge drumul 
în seris invers. E mai grea, in
finit mai grea această expedi
ție la care numai o inteligență 
tăioasă, rece și lucidă se încu
metă, fiindcă e imposibil de 
spus în ce -clipă se poate în- 
tîmpla să decoperi că afundîh- 
du-te în adîncurile tale de ac
tor ai trecut și ai ajuns de a 
acum în adîncurile tale de om.

a. bc. 

prin relativitatea cu care vehiculează cri
teriul dreptății, dar se apropie de Ruscanu 
prin absolutizarea criteriului politic.

Să-i dăm dreptate lui Penclulescu care, 
de fapt, nu e cu nici unul. Este oare o so
luție sceptică să abandonăm ? Cred că 
PenciulesCu renunță la luptă, dar ca om 
poartă în suflet o nostalgie comună, în 
clipele lui adevărate, cu aceea a lui Gelu 
Ruscanu. Evoluția tuturor personajelor e, 
dealtfel, circumscrisă într-un sistem co
rupt' care se vrea drept, dar libertățile lui 
nu există decît în declarațiile ce se fao 
despre libertate.

Este cazul deci să ne întrebăm cine ara 
dreptate în piesă și cui vrem să-i dărn 
dreptate în spectacol ?

Ce este mai important să dovedim: fap
tul că ministrul justiției este un criminal 
sau să tăcem și să-1 salvăm astfel pe Pe
tre Boruga care oricum nu mai are mult 
de trăit î

Salvarea Iui Boruga în schimbul salvă
rii lui Sinești este un act de tărie a parti
dului socialist, așa cum spune Praida î

Cînd dovedește un partid că e tare: cînd 
își respectă statutul sau cînd renunță la 
principiile sale din sentimente umanitare 
sau motive de conjunctură ? Intrăm astfel 
într-o zonă de conflict greu de soluționai, 
poate imposibil.

Astfel, deschiderea abilă din punct de 
vedere dramatic, realizată de Camil Pe
trescu, oferă o posibilitate de alegere. Este 
însă foarte greu de ales într-o lume în 
care imperativele conștiinței sînt de ne
realizat (politica intervine și în cazul poe
tului : Ion Zaprea, contabil și poet).

In curînd, o nouă premieră teatrală tv. : Ceasul adevărului de 
Radu Teodoru. In imagine, de ta stingă, Dorin Varga, Adela Măr- 

culescu, Zephy Alțec (fotografie de Vasile Blendea)

Date
ale unui bilanț

Radio
Televiziune

• Cîțiva dintre indicii 
definitorii (deopotrivă 
doriți de creatori și de 
spectatori) ai unei bune 
emisiuni radiofonice se 
pot desprinde din expe
riența redacției de tea
tru. Aici există o tradi
ție veche de mal multe 
decenii (concretizată și 
în acele benzi „de aur" 
pe care le ascultăm tot
deauna cu emoție), exis
tă, după cîte ne dățn sea
ma, o perspectivă inte
gratoare ce ordonează 
succesiunea — impresio
nantă prin diversitate și 
bogăție — a spectacole
lor, aici se caută formu
le noi, adecvate studiou
lui de înregistrare, aici, 
preferințele publicului 
sînt așteptate, ascultate 
și — de multe ori — o- 
norate. în primele șapte 
luni și jumătate ale a- 
nului s-au difuzat, ast
fel, peste 180 de specta
cole (aproape unu pe zi

dacă luăm în considera
ție și teairul-seriai), aih- 
tre care 30 in premieră. 
Ponuerea a avut-o re
pertoriul național (cca, 
2/3 din totalul transmi
siilor), nu mai puțin, 
însă, piese valoroase din 
literatura universală au 
stat în atenția redactori
lor. Să exemplificăm fie 
și numai prin ciclul Is
toria teatruiui universal. 
De altfel, la radio — și 
observația se poate ex
tinde și la alte emisiuni 
culturale în afara tea
trului —, un ciclu odată 
început nu este aban
donat cu ușurință. El 
șe păstrează de-a lungul 
a mai multor luni, a mai 
multor ani chiar, găsind 
în stabilitate un suport 
de existență, inovînd, a- 
poi, în limitele largi ale 
intențiilor inițiale prin 
păstrarea unei armonioa
se perspective unifica
toare. Iată, la destul de

Că om cu o ideologie, Gelu protestează 
fundamental de două ori : prima oară cînd 
își dă demisia neputînd să mai scrie pen
tru că mina lui este o prelungire a con
științei sale, care refuză să acționeze din 
necesități de conjunctură. Momentul, ex
celent rezolvat ca literatură, trebuie să 
capete în spectacol greutatea unei „ghilo
tinări" a ziaristului care nu are decît vina 
de a fi încercat să fie o conștiință a opi
niei publice. Este o atitudine pe care poli
tica o pedepsește — iar morala o salvează

Sinuciderea lui Gelu Ruscanu conține 
astfel alături de înfrîngere, de ineficient» 
unei forme de luptă și protestul individu
lui care, preferă să dispară printr-un 
gest disperat romantic chiar în .clipa in 
carp nu găsește o soluție morală.

Superbă și de reținut în spectacol dispe
rarea cu care caută Gelu forma de mani-- 
testare a ideii în societate și în politică

Este superbă și puterea dezarmantă » 
adevărurilor pe care le prezintă Praida în 
acțiune — dreptatea lui imediată este in
vincibilă.

Este o lecție de titanism luciditatea cu 
care Gelu Ruscanu analizează eșecul — o- 
ferindu-se ca sacrificiu pe altarul proprii
lor principii.

Se pare că pînă la urmă, nu vom putea 
ocoli un adevăr pe care pînă aici am în
cercat să-1 barăm deliberat, faptul că 
Jocul ielelor ca spectacol nu poate evita 
dramatica afirmație că „Destinul este po
litica".

loan leremia

mult timp de la debut, 
continuă (cu succes de 
public după cum o ates- j 
tă intervențiile din ca
drul Poștei teatrului ra
diofonic) ciclurile Pro
fil teatral (ultimele, de
dicate lui Marcel Anghe- 
lescu, Ion Mânu, V. Va- 
lentineanu, Al Giugaru, 
G. Calboreanu, George 
Vraca...), Pagini regăsite 
din dramaturgia origi
nală (texte de Tudor 
Mușatescu, H. Papadat 
Bengescu, Grigore Ven
tura...). teatrul radiofo
nic serial (Să nu uiți, 
Darie, Sfîrșit de veac în 
București. Tănase Sca
tiu, Răscoala, Calea Vic-~~i 
toriei, Vocile Indepen
denței, Șoseaua Nordu
lui...). Să mai amintim, 
de asemenea, consecven
ța în exigentul profesio
nalism după care regi
zorii de la radio știu



Secvență din filmul Cantată pentru Chile

Cantată pentru Chile
DUPĂ cum o indică și numele, 

filmul acesta este un „cintec", 
o „cîntare!1, un poem revoluțio
nar, în care.e vorba de o grevă, 

O revoltă a muncitorilor chilieni (des
crisă de cineaștii cubanezi: scenarist 
și regizor — Humberto Solas, operator 
— Jorge Herrera).

Ceea ce dă filmului un fel de cu
rioasă originalitate este contrastul din
tre urîciunea abominabilă a lucrurilor 
descrise și frumusețea felului de a le 
descrie, frumusețe care nu e numai un 
merit al autorilor, ci al felului cum 
eroii chilieni răspund nenorocirii. îi 
răspund prin ce este mai frumos pe 
fume, mai fascinant și mai spectaculos: 
prin curaj, îndîrjire, dispreț de moarte 
și fraternitate unanimă. Mizeria în Chile 
este intr-adevăr îngrozitoare. Muncitorii 
(citez): „dorm în așa-zisele eamas ca- 
lientes", adică „paturi calde". Să nu 
credeți că e vorba de straturi de brazdă 
ținute în sere calde, ci paturi de dor
mit pentru oameni, și anume (citez) : 
„calde fiindcă sînt părăsite de munci
torii care își încep lucrul și sînt, ime
diat, calde-calde, ocupate de cei ce se 
întorc de la muncă. Ocupate instanta
neu".

Cantată pentru Chile e o evocare a 
rezistenței araucane, realizată printr-un 
'gen cinematografic aparte, într-un fel 
cîntat, dansat, recitat, declamat, acest 

soi de spectacol este cerut de poveștile 
în care omul- sufletul omenesc se află 
în stare de iuțire permanentă. Toți se 
iuțesc. Faptele lor sînt ceea ce alergarea 
e față de umblet, versul față de frază, 
dansul față de plimbare, cîntul față de 
vorbire. în viața muncitorilor chilieni 
revine mereu amintirea secolelor de 
împilare, chipurile eroilor legendari ai 
împotrivirii și luptei. Greviștii din 1907, 
muncitorii de la minele de salpetru zu
grăviți în filmul nostru refuză condi
țiile impuse de patroni și pornesc că
tre Iquique, într-un solemn marș al 
revoltei.

Istoria poporului chilian este marcată 
de lupta pentru independență, de nu
meroase bătălii sociale. întîi au avut 
de luptat cu dominația spaniolă; apoi, 
după așa-zisa „eliberare", cu societățile 
engleze. Atunci, toți minerii chilieni 
s-au pus în grevă. Iar patronii englezi 
împreună cu slugile lor (adică guver
nul) au răspuns cu faimosul masacru 
de- la Iquique.

Dar după ce mitralierele militarilor 
au culcat la pămînt cîteva sute de gre
viști, într-o secvență simbolică, restul 
de mii de răsculați, care smulg soldați- 
lor armele din mînă, îi răpun la rîn- 
du-le, pentru veșnicie, arătînd că ma
sele sînt mai puternice decît orice teh
nică militară.

Pînă a se ajunge la acest măcel, fil
mul îi arată pe răsculați așteptînd. Aș
teaptă lupta. O așteaptă exaltați, în
tr-o nebiruită încordare sufleteasca. 
Dorm pe cîmp, mănîncă sub cerul li
ber și își evocă unii altora momente din 
alte lupte, cu alți eroi, predecesori ai 
unui război care pentru ei nu s-a sfîr- 
șit încă, dar care le va aduce victoria. 
Aspirația către libertate este icoana 
care dă acestor oameni curaj, răbdare, 
perseverență, elan revoluționar.

Iată de ce imaginile fantastice, cînte- 
cele patetice, dansurile înflăcărate, ver
surile lui Neruda și baladele din folclor, 
toate acestea nu-s spectacol și litera
tură, ci viață cotidiană, traiul zilnic al 
acestor oameni fără casă. Este viața de 
așteptare a luptei, a morții. a izbîndei. 
Iată de ce filmul acesta, ca să fie rea
list, a trebuit să nu fie un simplu do
cumentar, ci un poem, o „cîntare", o 
„cantată".

Pentru calitățile sale, pentru realis
mul poetic, pentru patetismul său re
voluționar, filmul Cantată pentru Chile 
a fost distins, în 1976, cu Marele Pre
miu al Festivalului de la Karlovy-Vary.

D. I. Suchianu

Reintîlniri cu 
documentarul

• Revenind, la scurte răstimpuri, în 
Studioul „Al. Sahia", descoperim mereu 
aceeași fascinație în fața realului, aceiași 
documentariști trăind pasionat metamor
fozările vieții contemporane, aceeași vo
ință de a transpune direct, în imagine și 
cuvînt, senzația inedită, proaspăta ui
mire; bucuria pură a împlinirilor. Veșmin
tele. formele expresive, construcția scurt- 
metrajelor în secvențe contrastante, ală- 
turînd evenimentelor prezentului momen- 
tele-reper ale unui trecut mai apropiat 
ori mai îndepărtat leagă, unifică, parcă, 
o serie de pelicule. Aspectele de acum 
aproape trei decenii, portretele „ultimei 
generații de sărmani", reliefează contra- 
punctic evoluția actuală a satului româ
nesc (Pechea în mers) ; fructele pămîn- 
tului se ivesc strălucitoare din nisipul 
altădată arid (Acolo unde se nasc curcu
bee) : iar legenda Meșterului Manole rit
mează privirea și gîndul întoarse către 
salba argeșeană a Apei... și luminii. Chiar 
itinerariul în timp și drumul destine’or se 
intersectează filigranat cu anii țării ; pe 
ecran apar astăzi copiii și nepoții munci
torilor brașoveni, moștenitori — aflați și 
ei, acum, la vîrsta realizărilor — ai cons
tructorilor primului camion de 1’ Uzina 
„Steagul roșu", iar în spatele aparatului 
de luat vederi se găsește tot un urmaș, 
fiu de cineast. (Orașul cel mare).

Generațiile se succed, tradiția muncii 
și creației se împletesc armonios : a'ături 
de regizorii Florica Holban. Eugen Gheor
ghiu, Gheorghe Horvat, Alexandru Sîrbu, 
se impun noi prezențe.

Dacă tinerii abia își definesc preocu
pările, universul, stilul. documentariștii 
maturi își păstrează consecvenți mai ve
chile lor opțiuni ; Titus Mesaroș își re
afirmă preferința pentru elementul ecla
tant, imaginat ca să puncteze metaforic 
succesiunea cinematografică (în Secretul 
lui Stradivarius, de exemplu, printre mi
ile de viori din depozitul fabricii din 
Reghin, cîntă Ion Voicu). Pe căutătorul 
de nobile simboluri, implicate în amal
gamul savant al cadrelor plastic compuse, 
al zgomotelor și muzicii, renăscînd între
gite de rafinatul comentariu al lbi Radu 
Cosașu, pe cineastul Mirel Ilieșu îl reîn- 
tilnim alcătuind o monografie a petro
lierului „Independența" (Un drum bun). 
Iar pe maestrul Ion Bostan îl recunoaș
tem în peisajul mirific al Deltei, în lu
mea rațelor sălbatice, decupînd, încă o 
dată, familiar, spontan, firesc tablourile 
frumuseții, rememorîndu-și emoționat 
notații sadoveniene, rescriindu-le cu lu- 1 
mină și culoare.

Ioana Creangă

tâ-0 întocmească distri
buțiile, reunind în același 
s-ectacol actori cu ade- 
C it reprezentativi din 
i ^ite teatrele. Marea 
problemă a redacției de 
teatru radiofonic conti
nuă, insă, să rămînă tex
tele originale de actua
litate și, aici, o mai efi
cientă colaborare cu a- 
eociațiile de scriitori din 
Capitală sau provincie 
poate aduce bune solu
ri.
| • într-un vădit pro- 
tres, în primul rînd la 
kivelul dimensiunii am
ble a repertoriului, se" 
kflă teatrul de la tele- 
riziune. Față de anii tre- 
luți, transmisiile de tea- 
ru au fost programate 
lei puțin odată pe săp- 
Lmînă, astfel că din ia- 
|uarie pînă în august 
Im putut vedea mai 
huite spectacole (cca 50) 
lecît altădată în 12 - 
tni. Dintre ele, aproa- 
k jumătate au reluat 
bontări ale principalelor 
ktre din Capitală (Tea- 
kil Național, Giulești, 
pic, Bulandra, Nottăra, 
p Comedie) și din țară 
(Teatrele Naționale din 
Lsi, Cluj-Napoca, Timi- 
I ara, teatrele din Bă
tu, Botoșani, Brașov, 
lonstanța, Craiova, Pi- 
Iști, Sibiu, Satu-Mare), 
rțiune de mare efld- 
r.ță atît pentru actori

și regizori (ce pot păși pe 
căile limpezi ale unei 
bune cunoașteri recipro
ce), cît și pentru spec
tatori, ținuți la curent 
cu noutățile de dincolo 
de granițele propriei lo
calități.

• Difuzarea și comen
tarea literaturii la ra
dio și la televiziune ocu
pă un spațiu care tre
buie a fi extins în con
tinuare. în primul rînd, 
reluarea după model ra
diofonic și în spiritul u- 
nei experiențe mai vechi 
(ce poate fi actuali
zată în spirit critic) a 
Revistei literare TV ca 
emisiune autonomă. în 
al doilea rînd, stabiliza
rea definitivă (ceea ce 
implică și zi și oră fixe 
de difuzare) a altor e- 
misiuni literare TV ca 
Biblioteca pentru toți, 
Meridiane culturale sau 
Moștenire pentru viitor, 
aceasta din urmă încer- 
cînd, cu bune rezultate 
pînă acum, să găsească 
punctele de interferen
ță între diferite domenii 
artistice. O recentă (de 2 
luni) emisiune a radiou
lui. ciclul Literatura li
nilor Republicii își poa
te găsi un reflex tele
genic, fie și sub forma u- 
nor emisiuni-document 
dedicate celor mal cu- 
noscuți creatori contem
porani, poeți, prozatori,

critici, dramaturgi, emi
siuni în care interviul 
mărturisirile, lecturi din 
propriile opere, tipărite 
sau manuscrise, să con
figureze datele unei 
personalități și ale unui 
destin. Ceea ce așteptăm 
în continuare de la emi
siunile literare — dezi
derat, de altfel, la or
dinea zilej pentru în
treaga presă de speciali
tate — este ca ele să 
devină un marcat și ac
tiv factor de orientare 
a opiniei publice, prin 
depășirea consemnării / 
consta tative în favoarea 
dezbaterii incitante. Re
vistele literare radio și 
TV (dedicate culturii 
române sau universale) 
trebuie să fie tribuna u- 
nor confruntări care 
să se aplice formelor de 
relief ale vieții literare, 
ale creației, ale difuzării 
acesteia ; ele trebuie să 
aibă curajul responsabil 
de a izola luminile și 
penumbrele unei activi
tăți artistice de amploa
rea și efervescenta celei 
contemporane. Iar în a- 
ceastă acțiune, selecta
rea colaboratorilor, ală
turi de cea a temelor 
puse în discuție, este, 
desigur, o operație din
tre cele mai angajante.'

Ioana Mălin

Jocul lui
■ PUȚINE cinematogra

fii au dat un chip atît de 
„rău", atît de fundamental 
„rău" ca acela al lui 
Gheorghe Dinică. Forța lui 
de expresie ține de clasi
cii americani ai tipologiei. 
Dinică e marcat de ceea 
ce Orson Welles numea 
„stigmatul răului", fără de 
care nu se poate face ci
nema bun. Rău, Dinică nu 
aparține niciodată sche
melor negativismului. Mă
reția lui nu ține seamă de 
schemă — un „rău" al lui 
Dinică descrie o extraor
dinară curbă a energiei 
umane, a vitalității care 
habar n-are de teoreme și 
teorii. Tuns scurt, cu un 
anume șic, așa ca maxila
rele să i se contureze car
nivor. ca surîsul să-i fie 
tăios, parșiv și enigmatic, 
privind întotdeauna altfel 
sub masca unei impasibi
lități șarjate, incapabil de 
o duioșie de duzină, de un 
scîncet nedemn, Dinică 
nu știe ce-i aia un semn 
minor, un sunet fals, un 
joc mic. Chipul lui are o 
anvergură a maleficului, 
cum rar ni se întîmplă să 
vedem, deși în direcția 
asta secolul nu ne-a ocolit 
și ne-a tot dat să vedem 
și să răzvedem. Miza lui 
e totdeauna mare. Din- 
tr-un surîs — „poți fi ti
călos și surîde", cum zice 
meșterul a tot ce-i dramă 
în cer, pe pămînt și pe 
scenă —, potul se face pe 
de trei, pe de nouă, toate 
atuurile devin majore, 
mîna-i devine tare, cum

Dinică
se zice în jocul numit 
bridge care-i departe și el 
de-a fi numai un joc; din- 
tr-o răsfrângere a buzelor, 
dintr-un colț de dinte, 
dintr-o închidere a pleoa
pei peste un ochi de geam 
într-un codru de păcate, 
jocul lui Dinică devine 
>,de-a moartea", unde el 
atinge într-adevăr minu
năția Diplomatului visat 
de Zaharia Stancu...

Ceea ce insinuează Di
nică cu fiecare mișcare a 
sa — cu o eficacitate la 
noi rară — este o atotpu
ternică viclenie care, la 
el, are estetica ei. Vicle
nia lui Dinică e fastuoa
să. Durabilă. Inflexibilă. 
Adîncă precum amurgul 
oricărui patetism. Cinică. 
Mortală ca umor. Crista
lină — pînă la simplita
tea scenei din Trei zile și 
trei nopți (film de certă 
maturizare a politicului în 
cinematografia noastră), 
scena cînd el, fostul poli
țai arestat de noile forțe 
ale muncitorimii, devine 
subiectul unei anchete în 
care noul comisar proletar 
nu-1 poate birui dintr-o 
dată, ticălosul găsind jocul 
unui vocabular întors nă- 
tîng dar cu spor în favoa
rea sa: „Te omor 1“ îi 
țipă furios, proletarul, ne
dedat cu stilul comisaria
tului. „Domnule Procu
ror, vedeți ? Vrea să mă 
omoare! înregistrați asta!" 
atrage atenția Dinică și, 
în prostia ei elementară,

viclenia lui — la altul „o 
poantă" fadă — capătă o 
strălucire de colț de stîn- 
că în soare. „Și-a bătut 
joc de dumneata 1“ îi va 
explica Procurorul, revo
luționarului tînăr. Vicle
nia are răsărit și amurg, 
diplomație, protocol, ri
tual, tacîm și furculiță, 
ceas și portofel, forme de 
relief, cînd plană, cînd cu 
pisc, cînd verde și veselă, 
gata de luptă, cînd tristă 
și fanată dar păstrând pînă 
la ultima suflare ironia, 
batjocura cu care — într-o 
supremă politețe — între- 
deschide un drum îngust, 
obscur, spre o inteligen
ță rece și profundă, ca 
apa lacului din același co
dru de păcate. De un stu
pefiant realism, Dinică are 
basmul lui care, cu maxi
larele strînse, murmură o 
cerere foarte, foarte lapi
dară. parcă, parcă de ier
tare pentru cruntele po
vești în care ne-a ameste
cat ca orice mare artist. 
Pe fondul măștii sale 
statice o asemenea cerere 
dă cruzimii o dinamică 
superbă și voluptuoasă în 
amînările ei. De cîte ori o 
surprind, nu neg că am și 
eu viclenia mea și-1 a- 
mendez ironic, tăios, pe 
măsura lui. cu acele trei 
cuvinte din Troilus și Cre- 
sida, formula cu care el 
se distanța și refuza toate 
mîrșăviile din jur: „Urît ! 
Foarte urît !“

Radu Cosașu



Cd de-al 8-lea Tîrg de mostre 

de bunuri de Iară consum

Frumusețe cotidiană
■ INTERVENȚIA frumosului în viața 

cotiaiana, intruziunea esteticului in iue- 
cariismul producției industriale, în al celui 
de bunuri de larg consum cu precădere, 
a devenit de mult șl definitiv o reali
tate autoritară. Este, desigur, un im
perativ- al rapidei tehnicizări, al tre
cerii la prpducția de serie mare, ce 
caracterizează explozia spectaculoasă ope
rată in secolul nostru, în special în ulti
mele decenii.

Justificarea și sursa ei istorică ne este 
furnizată de însăși evoluția noțiunii de 
„formă“, adică obiectul util dar și plă
cut la vedere, de frumusețea intrinsecă a 
utilajului ce însoțește evoluția omului, de 
la faza instinctual-formativă - la cea a 
proiectării elementare și, ulterior, la cea 
a mecanismului, poate nu totdeauna ri
guros conceput, dar purtind totdeauna un 
adjutativ estetic, fie chiar și acea deco
rație exterioară, nici intr-un caz inutilă, 
practicată de artizanul pre-industrial. Am 
putea apoi să ne referim la prospecțiu
nile entuziast-romantice ale lui Chippen
dale, la cele riguroase ale lui Behrens, 
pentru a intra în acuitatea problemelor ri
dicate de școala „Bauhaus“ și apoi în cele 
ale revoluției industriale cu intervenții 
estetice,, devenită legea fundamentală a 
producției serializate și necesitate mate- 
rial-spirituală. Ne aflăm astfel, încă o dată, 
într-o zonă de contact, de interferență 
și chiar de osmoză a necesităților produc
ției cu nevoia eternă de echilibru, logică 
formativă și frumos aplicat.

Cred că acestea ar fi punctele teoretice 
de la care se poate porni o discuție fer
tilă, cu interesante consecințe, legată de 
obiectivele și rezultatele celui de al 8-lea 
Tîrg de mostre de bunuri de larg consum, 
acțiune intrată în tradiție și de la an la an 
tot mai consistentă. Grija pentru calitatea 
materială a obiectelor prezentate, pentru 
ceea ce constituie certificatul de presti
giu al întreprinderii producătoare este 
vizibil dublată de. o atenție sporită pen
tru calitatea estetică specifică, pentru fru
mosul adecvat. Există, de asemenea, un pa
vilion rezervat culturii și artei. Descoperim 
aici nenumărate lucruri de o calitate re
cunoscută și pe plan internațional al va
lorilor, cărți bine scrise, miezoase, și 
bine tipărite (Editura Meridiane face o 
concurentă loială oricărei alte case cu 
tradiție și reputație), discuri variate și 
elegant prezentate, poate prea puține ex
ponate legate de producția cinematogra
fică (se fac, desigur, proiecții cu filme 
ale studioului „Animafilm“, există și un 
panou atractiv al acestuia, bare putea fi 
și mai bogat), dar există și un „compri
mat" al frumosului pe care artiștii plas
tici îl oferă publicului pentru compensa
rea existenței trepidante prin intimitatea 
căminului. Sînt expuse frumoase piese 
din sticlă și ceramică, utile în același 
timp, elemente textile decorative, bijute
rii și vestimentație de o simplitate rafi
nată, există lucrări de pictură și grafică 
destinate interioarelor noastre. Reținem, 
firește, numele lui Alin Gheorghiu, Pa
cea, Mărginean, Blendea, Musceleanu, 
Vlad. Micodln, Bulacu, Ilfoveanu, Câlția, 
Știrbu, Hatmanu. Covaliu, Rodica Iacob, 
Brătulescu, dar și pe cele ale Arianei Ni- 
codim, Floricăi Vasilescu, ai lui Dan. Băn- 
cilă, C. Foamete, Horia Avram, Rodica 
Vasilescu, Radu Tănăsescu, artiști ce 
nu mai necesită prezentare. Dar ceea ce se 
cere subliniat pentru că îmbracă forma 
seriei largi șl se bucură de cea mai mare 
șansă socială este prezența frumosului in
dustrial. Textile frumos imprimate, țesă
turi armonios acordate (avem o foarte 
bună „echipă" de creatori de modele), un 
excelent stand de încălțăminte și pielă
rie adus „up to date", în care se simte 
intervenția unui „designer", ca dealtfel și 
în multe produse de ceramică și sticlă
rie, de bun gust și rafinat decorate 
asemeni unui corolar al calității materia
lului, apoi multe obiecte și detalii vesti
mentare viu colorate, în raport cu desti
nația lor.

Ne-am delectat, nu fără nostalgice 
prognoze, am amendat unele produse încă 
bătrînești, îndoielnice ca gust și utilitate, 
am salutat numeroasele obiecte de uz 
casnic, de la serviciile de bucătărie bine 
gîndite, pînă la complicatele utilaje și 
aparate electrice și electronice — televizoa
re, mașini de gătit, frigidere, accesorii — 
aducînd un indirect omagiu celor ce le-au 
conceput și realizat. Și am constatat din 
nou, într-o confruntare ce solicită o ana
liză aprofundată, dotarea noastră pentru 
calitatea estetică a existenței, ca și fap
tul că actuala civilizație românească, so
cialistă, este o civilizație a frumosului. A 
frumosului cotidian pe care ni-1 propune, 
într-o multitudine de ipostaze concrete, 
și acest al 8-lea Tîrg de mostre de bunuri 
de larg consum.

Petre Danielescu

ZIDARIȚÂ — portret de H. Catorgr VICTORIE - sculptură de Boris Caragea

Către noi dimensiuni valorice
GESTUL simplu și- firesc al bi

lanțului pe care, an de an, îl 
realizăm atunci cîrid sărbăto
rim evenimentul de la 23 Au

gust, gest al însumării victoriilor și al 
analizelor lucide, s-a constituit în timp 
ca un reper al civilizației noastre so
cialiste. Prin el, noi, cei de astăzi, re
facem un moment esențial al istoriei 
României moderne, ne amintim trecu
tul și, prin simpla confruntare a di
mensiunilor determinante, avem ima
ginea reală a saltului efectuat în pla
nul complex al existenței către o 
perspectivă fără precedent.

Dacă evenimentele ce au pregătit și 
declanșat în urmă cu 33 de ani actul 
devenirii României socialiste își păs
trează aura de legendă trăită, amplifi- 
cîndu-se prin datele mereu adăugite, 
consecințele lor contemporane se 
-transformă în tot atîtea surse de epo
pee. O epopee pașnică de această dată, 
avîndu-și eroii și faptele sale neobiș
nuite, o epopee a marilor realizări, pro
iecte și responsabilități, cu milioane de 
parțicipanți activi, născuți și crescuți 
sub semnul unor noi realități și con
cepții.

Cu fiecare 23 August ne găsim, în 
mod simbolic, în fața trecutului nos
tru, chemați să-l judecăm prin optica 
prezentului, cu fiecare an mai generos 
în rezultate, și să proiectăm diii această 
perspectivă un viitor demn de revolu
ția înfăptuită. Există, desigur, potrivit 
spiritului dialecticii și al evoluției, o 
infinitate de aspecte ce caracterizează 
toate planurile transformării realității 
concrete, dar în spatele lor trebuie să 
vedem acea dimensiune unică, dina
mică și unificatoare, proprie societății 
noastre : concepția partinică fermă, vo
cația comunistă a devenirii. Iar din a- 
ceastă perspectivă generoasă și în con
tinuă deplasare putem judeca la valoa
rea lor reală semnificațiile fiecărei ac
țiuni umane, rezultatele concrete dar și 
sensul lor de propunere proiectată în 
timp. Din această perspectivă e jude
cată, analizată și edificată mutația pe
trecută în spațiul spiritualității, am
ploarea și calitatea revoluției culturale 
operate în raport cu un nou sistem a- 
xiologic, propriu ideologiei noastre. Vom 
înțelege în acest fel modul în care arta 
zilelor noastre, contemporană prin idei, 
orientare comunistă și modalități de ex
presie, menține contactul cu publicul 
tocmai prin ceea ce s-a constituit în timp 
ca o bază reală și necesară a comuni- 
cabilității, condiția propriului statut 
social. Vom putea, apoi, judeca la rea
la sa valoare sensul de prag simbolic 
al zilei de 23 August pentru că, din
colo de semnificația sa într-o istorie a 
datelor și cifrelor, el delimitează gra
nița dintre două etape ale condiției 
omului social și — implicit — dintre 
două ipostaze calitativ diferite ale cul
turii românești.

ORBIND despre această trans
formare calitativă ca despre o 
realitate ireversibilă, trebuie 
să luăm în discuție în primul 

rînd cîmpul ideilor, sensul lor umanist 
general și declarata partinitate ce de
finește sensul general al revoluției so

ciale. Astfel vom înțelege imperativul 
ideologiei incorporate în actul de cul
tură și pe cel al accesibilității și, ca o 
consecință, ne vom da seama de ce mo
dalitățile de expresie omologate prin 
contactul prelungit cu publicul și-au 
păstrat eficiența inițială, adăugîndu- 
li-se noi atitudini și procedee, potrivit 
acelui proces obiectiv specific oricărei 
activități umane creatoare. Sensibili la 
valorile specifice nouă, receptivi la 
ceea ce universalitatea a produs mai 
bun în spiritul umanismului autentic, 
am definit în timp sinteze originale și 
— lucru extrem de important — accep
tate de către o societate chemată să 
intervină activ în toate domeniile vie
ții spirituale și materiale. In aceste 
condiții, principiul comunist al ridică
rii maselor la nivelul celei mai înain
tate culturi s-a transformat dintr-un 
enunț teoretic într-o realitate concretă, 
palpabilă, cu efecte pozitive ce se po
larizează firesc în jurul noului prototip 
uman schițat cu decizie în acești ani. 
Desigur, există încă multe lucruri ce 
se cer realizate în interiorul relației 
active și reciproce dintre artist, opera 
de artă și public, ecuație la care se 
cere să adăugăm și rolul criticului. De
sigur, mai sînt probleme ce privesc 
sensul, conținutul și stilul expresiei ar
tistice ca modalitate de limbaj des
chis, dar orientarea generală a feno
menului, contribuția teoretică fermă a 
partidului și îndrumarea sa generează 
acel sentiment al certitudinii ce și-a 
pus amprenta pe întreaga devenire a 
Româniej socialiste. Și simpla evocare a 
ceea ce a însemnat și adus recentul 
Festival național „Cintarea României" 
ni se pare a constitui un argument de
cisiv în formarea culturii de mase, 
pentru și prin mase.

în fond,'pragul acestor 33 de ani 
parcurși delimitează și limita conven
țională a unei generații, fără ca prin 
aceasta să se producă un hiatus con
ceptual sau stilistic în procesul conti
nuu al culturii ca fenomen social. Nu 
există și nici nu poate exista în inte
riorul unei structuri sociale cum este 
cea a noastră acea mult discutată 
„ciocnire dintre generații", acea incom
patibilitate fals revoluționară icono
clastă ce ascunde sterilitatea ci o per
manentă osmoză creatoare între toate 
straturile cronologice ale culturii 
noastre.

FĂRĂ ÎNDOIALA, modelul ex
presiv instaurat în timp prin 
contribuția lui Aman, Grigo- 
rescu, Andreescu. Luchian, 

Brâncuși, Paciurea, funcționează în 
esență ca un reper valoric și compara
tiv, dar artiști ca Pallady, Anghel, 
Ressu, Steriadi, H. H. Catargi, Ghlață, 
Medrea actualizează această descenden
ță conceptuală și afectivă, aducînd un 
ton al certitudinii calitative imediat 
după 23 August. Iar generațiile urmă
toare, în primul rînd maeștri ca Jalea, 
Baba, Ciucurencu, Vlasiu, Caragea, Ka- 
zar, Vida Geza, toți cei formați în am
bianța fertilă și înnoitoare a revoluției 
spirituale, continuă și amplifică mesa
jul artei ca modalitate comunicativă, 
educativă și formativă, accentuînd ca

racterul ei Social și militant, amplii: - 
cînd și conținutul expresiv. De aici și 
o nouă perspectivă spre ieșirea în zona 
unor noi valențe artistice, capabile să 
asigure diversitatea ce caracterizează I 
dialectic mutațiile operate. I

Avem în continuarea tradiției ce ne 
este specifică, noi atitudini și procedee I 
ce ne reprezintă, raportate la principiile 
ideologiei, noastre socialiste, avem, de 
asemenea, noi personalități ce compic- 
tează strălucit dimensiunile plasticii ro- n
mânești contemporane. Almășanu, Pa- I
cea, Piliuță, Bălașa, Ion Gheorghiu, I
Apostil, Mărgineanu, Maitec, Paul Va- I
silescu, Nicodim, Breazu, C. Popovici, I
Sălișteanu, Bandac, Octav Grigorescu, I
Geta Năpăruș, Hatmanu, Traian Bră- , I 
dean, C. Lucaci, Iacob Lazăr, Ioana I
Kassargian, dar și noii veniți în familia I
generoasă și responsabilă a creatorilor 
propun nu numai valori umaniste și 
estetice pe măsura necesităților socie
tății, ci și noi repere pentru dialectica 
istoriei artelor românești, iar, prin a- 
ceasta, implicit, noi elemente compo
nente ale patrimoniului universal. Tre
buie să vedem în acest succint tur de 
orizont nu numai sensul responsabil al 
culturii noastre contemporane, Tăcută 
pentru societatea noastră și pentru 
epoca noastră socialistă, ci și pe cel ge
neral, cu profunde și complexe impli
cații umane, iar prin aceasta caracterul 
pozitiv și lucid al politicii partidului 
nostru, al ideologiei noastre comuniste, 
Adresată oamenilor, arta noastră de
vine o artă de for public, tinde către » 
comunicativitatea largă, fie că îmbracă r 
forma monumentală (să ne gîndim la 
repere ca : Moisei, Cărei, Păuliș, Vi- 
draru, Porțile de Fier — semne ale 
epocii noastre), sau pe Cea de expozi
ție destinată frumuseții interioarelor.

SOCIETATEA ROMÂNEASCA 
a optat de mult și definitiv pen
tru valorile umaniste autenti
ce, a respins printr-un pro

ces organic toate intruziunile nega
tive sau accidentale efemere, asimilînd 
doar ceea ce se poate constitui ca ex
presie pozitivă a propriilor calități mo
rale și etice, atît de pregnante. Iată 
de ce, sub semnul acestei selecții lo
gice, antidogmatice și creatoare, artiș
tii vechilor idealuri progresiste, acti- 
vînd și după 23 August, se întîlnesc și 
se confruntă cu cele mai tinere talente, 
prelungindu-se în ceea ce au avut mai 
generos ca tdealuri umane și sociale. 
Astfel se constituie peisajul nou, tota
lizator al artei noastre contemporane, 
în această dialectică de esență .trebuie 
căutată și găsită sursa noilor situații 
plastice chemate să echivaleze pe plan 
artistic revoluția produsă în concepții, 
idealuri, gîndire creatoare. Din pers
pectiva responsabilităților noastre 
umane, sociale, etice, morale, ideolo
gice, trebuie analizată și acceptată ’ 
noua dimensiune a culturii noastre, că- ’ 
tre dialogul cu universalitatea. Astăzi, 
mai mult ca oricînd, artistul este un ce
tățean lucid, al spațiului și timpului 
său, o sensibilitate vibrînd la toate ma
rile idealuri umaniste.

Virgil Mocanu



„Zilele muzicii românești"

Orchestrei simfonică din Cluj Corul Madrigal

Festivalul valorilor Un fertil dialog
MUZICAL, nevoia de cultură a 

litoralului se confundă acum 
tot mai mult cu aspirațiile ora
șului crescut la un sfert de 

milion de suflete. în orașul-port care 
are un teatru muzical, nu încă și o 
viață simfonică proprie, inaugurarea 
unui concentrat de manifestări cuprin- 
zînd și genurile elevate ale muzicii e- 
chivalează cu o nouă cucerire de teri
toriu după Toamna muzicală de la 
Cluj-Napoca, Zilele muzicii românești 
de la Iași, Festivalul muzicii de cameră 
de la Brașov, Vacantele muzicale de la 
Piatra Neamț, festivalurile de la Timi
șoara, Tîrgu Mureș, Satu Mare. Era cît 
se poate de firesc ca începutul să se 

.facă sub soarele verii, mirific, aci în 
confortul și întinderea nesfîrșită a pla
jelor, cînd litoralul devine a doua aglo
merație în ordinea mărimii după Capi
tală. Pentru atîta omenire simpla mu- 
zieă de divertisment, fie și sub auspi
ciile unui festival național de muzică 
ușoară, nu mai putea fi răspunsul la 
o cerere sensibil mai nuanțată.

Inaugurarea a avut loc la Teatrul din 
Constanța, unul din locurile de desfă
șurare aje Festivalului, cu fastul corului 
Madrigal, formație a Conservatorului din 
București înființată și condusă de Ma
rin Constantin, pe care o considerăm 
azi printre avuțiile noastre în materie 
de cultură. Cu mijloacele Radiotelevi- 
ziunii publicul acestui eveniment a fost 
și publicul întregii țări, fiindcă pentru 
zece zile țărmul Mării Negre a devenit 
centrul atenției noastre muzicale, așa 
cum avea să se întîmple apoi cu con
certele a trei din orchestrele care își 
revendică. întîietatea interpretărilor 
■.—.fonice românești : Filarmonica-
_George Enescu" din București, Filar
monica din Cluj-Napoca și Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii, toate ocu
rente ale primelor locuri la întrecerea 
..-„ejuită de Cîntarea României. Faptul 
că obiectul programelor acestor Zile a 

st în exclusivitate muzica românească, 
contextul unui număr mare de ma

nifestări ramificate în toate genurile, 
n-e-a îndemnat să le privim ca pe un 
2 is însemnat în direcția unui festival 
J creației muzicale românești, așa cum 

■ capabilă să suporte azi în optime con- 
. ții maturitatea școlii noastre națio- 
ale. Aproape complet în privința cu

prinderii generice, festivalul de pe li
toral la prima lui ediție a fost marcat 
ie grija pentru accesibilitatea muzicii 
ferite, de aceea stilistic nu a avut va

rietatea care să reflecte bogăția simți
rii muzicale a--' htone, spre a se putea 
iefini propriu-zis ca o panoramă a com
pozițiilor românești. încă din prima 
seară, aplauzele la cîntarea superbă a 
corului Madrigal ne-au amintit că une
ori tindem să subestimăm puterea de 
înțelegere a muzicii în expresie mai 
nouă ori mai complexă, mai cu seamă 
din partea publicului tînăr. Am simțit 
reacția entuziastă a sălii și în puținele 
momente cînd repertoriul Madrigalu- 

a părăsit formele simple ale cînte- 
. -lui de esență populară sau de mase, 
taizînd spre o modelare mai amplă a 
sunetului muzical. Desigur pentru o a- 
semenea performanță e nevoie de harul 
și perfecțiunea execuției.

Ca orchestră mai rar ascultată în țară 
pe primul program al Televiziunii, Fi

larmonica din Cluj-Napoca ne-a confir
mat rezultatul său optim în rîndul for
mațiilor simfonice : sunet robust, de 
cultură îngrijită, și echilibrat prin pa
ritatea valorică între coarde și suflă
tori. în numele accesibilității ne-a pri
lejuit și ansamblul clujean reascultarea 
unora din cele mai reprezentative pa
gini descriptive din compozițiile anilor 
’50. Transparența ansamblului, finețea 
execuției filigranelor sonore și o per
fectă evidențiere a momentelor de solo, 
cu sunetul frumos al clarinetului și obo
iului au făcut din secvența Pe Arieș în 
sus aparținînd suitei Prin Munții Apu
seni de Marțian Negrea o reușită ab
solută. în Rapsodia a 2-a de George 
Enescu, unde accentul a fost pus pe în
suflețirea ansamblului, un moment me
morabil a fost solo-ul de corn englez, 
iar în dansurile simfonice Ciobănașul 
și Briul de Paul Constantinescu, sub 
conducerea autoritară a dirijorului 
Emil Simon, orchestra ne-a oferit brio 
și strălucire.

PREZENȚA semnificativă a 
artei amatoare s-a produs mai 
cu seamă pe tărîmul formații
lor corale. O excelentă 

impresie a lăsat cu acest prilej concer
tul împărțit între corul „Vox Maris“ al 
sindicatelor din Constanța, condus de 
Boris Cobasnian și corul „Paul Con
stantinescu" din Ploiești, al cărei diri
jor este Gheorghe Ionescu. Planul pe 
care formația din Constanța impresio
nează, definindu-și astfel personalita
tea este frumusețea și puritatea fără 
cusur a cîntecului la soprane, favori
zate de arta cu care celelalte voci con
lucrează spre a pune în evidență a- 
ceastă virtute. Este ceea ce a reieșit 
încă de la prima piesă, o exaltare li
rică — Țara lui Făt-Frumos — pe care 
compozitorul Tiberiu Olah a potențat-o 
cu măiestrie. O notă suplimentară în 
favoarea bunei impresii față de acest 
„Vox Maris" a adus-o selecția reperto
rială urmărind atent valoarea și tin- 
zînd spre piese cu un avansat grad de di
ficultate. Nu e vorba numai de promp
titudinea în articulațiile vioaie din 
Mărăcinul lui Ion Dumitrescu sau 
chiar de virtuozitatea realizărilor sin
crone în rostirea rapidă și în execuția 
sforzandilor din Chindia lui Alexandru 
Pașcanu, precum și de delicatețea 
aerului tineresc din Imnul neatîrnării 
de același compozitor.

Corala „Paul Constantinescu", fon
dată și condusă de dirijorul Gheorghe 
Ionescu, s-a afirmat în același concert 
prin discreția și căldura tonului. Sono
ritățile sale moi au captivat în colindul 
Florile dalbe de Timotei Popovici și au 
obținut o creație în Păstorița de Mar
țian Negrea prin jocul nuanțelor dina
mice în tonuri impresioniste, ca și prin 
variațiile de colorit armonic din cînte
cul Mă mieram de Mihail Jora. Iar în 
Răzmerița de Gheorghe Bazavan, com
poziția madrigalescă a atins subtile 
nuanțări în cadrul acestor sonorități 
vătuite. Evoluția acestor formații de 
amatori de la Teatrul dramatic din 
Constanța a confirmat valoarea unei 
practici de masă și de tradiție seculară.

Radu Stan

IN această seară, pe scena Tea
trului de vară din Mamaia, 
odată cu spectacolul plin de 
grație, frumusețe și fantezie 

susținut de reputatul ansamblu artis
tic „Rapsodia română", se vor încheia 
„Zilele muzicii românești", manifestare 
de o deosebită Fezonanță în viața noas
tră culturală.

Timp de zece zile (15—25 august) 
aici, la răscruce stelară de pămînt și 
de mare, pe aceste podele transfigurate 
de pași visători, îngîndurați ori frene
tici, s-au perindat zeci și zeci de artiști 
profesioniști și amatori, cei mai buni 
dintre cei buni, îaureați la marele fes
tival național „Cîntarea României".

Se înțelege că, înconjurați, încă, de 
inefabilele transparențe ale muzicii, de 
nemăsurata emoție cu care ei, inter- 
preții cîntecului românesc, își dăruie 
încă o dată, cu un gest de neprihănită 
gingășie, sufletul, e greu să alegi, una 
cîte una, toate semnificațiile manifes
tării. E cu atît mai greu cu cît efeetele 
unei acțiuni de atari dimensiuni sînt 
dintre cele profunde, resimțindu-se 
mult după gongul final.

De fapt, „Zilele muzicii românești" 
nu numai că au ridicat stagiunea esti
vală la mult rîvnita cotă a calității și 
exigenței, dar au și demonstrat, fără 
tăgadă, că reunirea, pe o aceeași scenă, 
a tot ce este mai reprezentativ în crea
ția și spectacolul de muzică româneas
că, aparținînd, deopotrivă, profesioniș
tilor și amatorilor, este de natură să 
deschidă o și mai largă perspectivă a- 
cestui fertil și necesar dialog. S-a vădit 
— a cîta oară ? — că din această co
laborare nu au de cîștigat decît arta, 
artiștii, publicul.

Programul fiecărei seri a fost de alt
fel în așa fel structurat, îneît, alăturînd 
interpreților demult consacrați, recu- 
noscuți pentru valoarea lor, pecei 
aflați încă în pragul afirmării — dar 
care strălucesc printr-un talent deose
bit — dialogul de care pomeneam să se 
lege firesc, spontan, fără nici un hiatus. 
Așa se face că, spre exemplu, lîngă 
soliști de muzică populară cunoscuți, 
ca Maria Ciobanu, Maria Butaciu-Dra- 
gu, Gheorghe Roșoga, Laura Lavric, 
Îaureați la prima ediție a festivalului 
„Cîntarea României", i-am putut reîn- 
tîlni și pe laureații amatori Olimpia 
Vlaicu, Veta Biriș, Maria Sidea, Vetuța^ 
Merticaru, Vasile Ciopec, după cum, 
Dan Spătaru sau Doina Limbășanu i-au 
avut ca parteneri pe cîțiva dintre so
liștii de muzică ușoară amatori, Îau
reați și ei, Nicu Pop, Mariana Indrieș, 
Magdalena Popescu, Adriana Stroe, 
Mariana Ritz și alții.

Este, poate, pentru prima oară 
cînd. într-o manifestare națională de 
asemenea anvergură, brigada artistică de 
agitație, formația de satiră și umor din 
întreprinderi și așezăminte culturale să 
fie puse față în față cu spectacolele 
cele mai bune ale teatrelor noastre de 
revistă și estradă... Publicul a știut, ca 
întotdeauna de altfel, să împartă fără 
prejudecăți aplauzele sale, prețuind, 
înainte de toate, arta cu majusculă. El 
a apreciat critica unor brigăzi ar
tistice, precum cele de la I. T. Bucu
rești, întreprinderea de autoturisme 
„Dacia" din Pitești și Regionala C.F.R. 
București, verva și hazul formațiilor 

de satiră și umor ale Palatului culturii 
din' Pitești și Casei de cultură din Med
gidia, nota de inedit adusă de estradele 
Casei de cultură a sindicatelor din Rîm- 
nicu Vîlcea și I.A.S. Ograda, Ialomița. 
Și am văzut cum, acest public generos' 
a apreciat cu căldură risipa de fantezie 
în care este împodobită Căruța cu paiațe 
a Teatrului satiric-muzical „C. Tănase" 
(regia artistică Nicolae Dinescu, core
grafia Cornel Patrichi) și s-a bucurat 
de spectacolul Veseliei fără virstă, sub 
al cărei semn optimist colectivul Tea
trului de estradă „Fantasio" din Con
stanța și-a sărbătorit, de curînd, 20 de 
ani de activitate...

ACESTE zece zile de muzică 
s-au transformat astfel în tot 
atîtea prilejuri de cunoaștere 
reciprocă, de meditație asupra 

problemelor, totdeauna mari, totdeauna 
grave, ale creației artistice. Și sînt sin
gură că instrumentiștii amatori de au
tentică vocație, cum ar fi taragotiștii 
Ionel Acea și Pera Bulz, cavalistul Ion 
Stoicănel, cimpoierul Hristu Budină. cît 
și Aurel Sibișan (vioară) ori Gheorghe 
Ciuraru (țilincă) au avut multe de în
vățat de la virtuozii profesioniști, pre- 
zenți pe scena festivalului.

Compozitorii și iubitorii de muzică 
populară au luat, din nou, aminte la 
bogăția, varietatea și tinerețea fără bă- 
trînețe a folclorului nostru, valorificat 
și interpretat cu atîta sensibilitate și 
pricepere de orchestrele I.T.C.V.T. Ti
mișoara, întreprinderii de auto urisme 
„Dacia" din Pitești, Casei d? cultură 
din Orăștie-Hunedoara ori întreprin
derii „Partizanul" din Bacău. Acest 
circuit continuu e vital pentru îmbogă- 
*:rea necontenită a mijloacelor expre
sive a tuturor interpreților, fie că arta 
reprezintă a doua lor mare pasiune, 
după meserie, fie că este, ea însăși, o 
profesiune de credință. Ni-i și închipuim 
de altfel pe tinerii și mai vîrstnicii 
membri ai orchestrelor de muzică u- 
șoară ale Caselor de cultură din secto
rul 5 București și Cărei (Satu Mare), 
pe vîrstnicii și mai tinerii muncitori și 
maiștri de la Fabrica de zahăr din 
Giurgiu, pe toți cei care, asemenea lor, 
cu fețe iluminate, studiază ore în șir 
pentru desăvîrșire artistică. îi vedem 
pe talentații entuziaști adunați, la ceas 
de taină, în sălile Școlii populare de 
artă din București, să facă muzică, 
muzică bună, ori la Casa tineretului din 
Sibiu, să facă jazz... Și nădăjduim 
că premiile, laurii cuceriți la pri
ma ediție a festivalului național „Cîn
tarea României", că florile și aplauzele 
cucerite și aici, la Mamaia, nu consti
tuie decît un punct, solar ce-i drept, 
de referință, al carierei lor artistice, un 
imbold și o speranța în marile împliniri 
de mîine. Cu certitudinea, totodată, că 
spectatorul statornic va aștepta generos 
clipa confruntărilor viitoare cu arta, ca 
un exigent, totuși, partener de dialog...

Carmen Tudora



Patru secole de caricatură (ii)

ÎMPOTRIVA REACȚIUNII Șl A

Goya : Liniște I (planșa 29 din
Capricii, 1795—98)

Toulouse-Lautrec : Yvette Guilbert
(creion și culoare, 1894)

„Țințarul", nr. 1, 22 februarie 1859 - frontispiciu

Consacrarea 
puterii imaginii

Caricatura, cea care, timp 
de secole, fusese un joc, deve
nea acum o lume“... scria An- 
'' dre Malraux comentînd dese

nele lui Goya. Dar a vrea să incluzi 
Capriciile lui Goya într-o panoramă a 
caricaturii este un lucru extrem de di
ficil : desigur, există un imens salt va
loric între biciuirea moravurilor din 
Franța sau satira socială și politică din 
Anglia și viziunile acerbe, cîteodată 
inspăimîntătoare, ale lui Goya. Dar el 
a fost cel care a exprimat, împinse pină 
la paroxism, visurile și speranțele omu
lui, modul violent în care acesta în
cearcă să se agațe de ele făcînd ca to
tul să treacă în absurd, în domeniul, 
nou pentru genul caricaturii, al grotes
cului tragic.

„Aș vrea doar să mai adaug cîteva 
cuvinte asupra elementului foarte rar 
pe care Goya l-a introdus în cadrul co
micului : mă refer la fantastic... Fără 
îndoială, el atinge limitele comicului 
feroce și se ridică la orizonturile comi
cului absolut", scria Baudelaire în ale 
sale Curiozități estetice, continuînd 
printr-un celebru distinguo între comi
cul trecător și comicul etern : „Există, 
in operele create de individualități 
profunde, ceva care seamănă cu visu
rile periodice sau permanente ce ne a- 
sediază în somn. Este aceasta marca a- 
devăratului artist, întotdeauna durabi
lă și vie chiar și în operele trecătoare, 
suspendate, dacă putem spune așa, de 
evenimente, cele pe care le numim cari
caturi ; aceasta, cred eu, separă, dis
tinge între caricaturile istorice și cele 
artistice, între comicul trecător și cel 
etern". Este greu să exprimi mai bine 

\ np numai originalitatea profundă a a- 
cestei arte, dar și aportul lui Goya in- 
troducînd noi orizonturi în universul 
caricaturii.

Iar pentru a ilustra parcă, prin 
perfecțiunea tehnicii și strălucirea ver- 
vei comice, sînt desenele lui Honore 
Daumier. Daumier va „scrie" un mare 
număr de scene, așa cum Balzac reu
șește să-și „deseneze" o lume. Este pen
tru prima oară cînd personajele, dis- 
tingîndu-se prin trăsăturile lor defini
torii, vor fi totuși indisolubil legate 
printr-o caracteristică ce le este comu
nă : apartenența la lumea burgheză, fi
zionomiile lor devenind, în acest fel, 
fizionomii tipice pentru o întreagă so
cietate. Cel care apare în toate aceste 
desene este, în fond, cel definit de Emi
le Bayard în a sa lucrare Caricatura 
și caricaturiștii (1900), ca fiind „bur
ghezul impozant, plin de sine, puțin 
pretențios, sentențios prin vorbirea al
cătuită doar din locuri comune". Este 
chipul dominant al „comediei umane 
balzaciene", este figura centrală a ma
gistralei farse pe care ne-o înfățișează 
Daumier. Sau, aplicînd acestor desene /______________________

Facla

Prometeu („Lumea nouă științifică și 
literară", 3 iulie 1895) 

cuvintele unui mare caricaturist con
temporan, Andră Franțois, „lumea care, 
timp de secole, fusese un joc, devenea 
o' caricatură...".

Evident, ilustrarea imaginii acestui 
sfîrșit de secol ar fi incompletă fără a 
evoca geniul lui Toulouse-Lautrec, a! 
cărui stil magistral a înmănunchiat vi
vacitate, putere de surprindere, în in
stantaneu, a „pozei" caricaturale, rapi
ditatea desenului... .

Dar, să nu omitem caricatura, dese
nul politic, din periodicele românești 
ale secolului trecut. Ascuțirea luptei 
de clasă în timpul revoluției de la 1848 și 
în cursul perioadelor ce au precedat Uni
rea Țărilor Române a determinat o fo
losire tot mai frecventă a armei corn-, 
bative pe care a reprezentat-o, dintot- 
deauna, desenul satiric. în anul 1859 
apar, la București, revistele satirice 
„Țînțarul" și „Nichipercea", apoi.Jîn 
1861, „Bondarul", la Iași, iar cu dorani 
mai tîrziu, tot la București, „Aghiuță", 
în Transilvania, în același an, va înce
pe să apară „Foaia Glumeață Umoris
tul" editată de Iosif Vulcan și George 
Ardeleanu. Trebuie citati, printre a- 
cești pionieri ai genului în România, 
H. Trenk și A. Chaldek, K. Alexander 
sau H. Dembitzki, sau „anonimii" ce, 
la începuturile acestor reviste satirice, 
semnau adevărate cronici umoristice în 
imagini. Este de remarcat că și perso
nalități de frunte ale vieții culturale 
românești, așa cum a fost B.P. Hasdeu, 
au semnat suculente șarje satirice la 
adresa vieții politice, a membrilor par
lamentului și a moravurilor lor, cum 
este, spre exemplu, caricatura apărută 
în anul 1867 în .„Ghimpele" și semna
tă de marele nostru erudit.

Un mod 
de a supraviețui/ 
UN MOD de a se opune, prin In

teligență și putere a rîsului, 
forței oarbe a războiului — 
iată ce a fost, încă de la înce

putul secolului nostru, caricatura. 
Armă politică de o virulență nemaicu
noscută pînă acum, ea devenea conști
ință a sutelor de mii de oameni ce 
luptau pentru idei ce le erau nu numai 
străine, dar total opuse propriei lor vo
ințe, propriului lor destin, lată, deci, 
desenele, pline de un realism tragic, 
ce înfierează masacrele primului război 
mondial. O’ lume absurdă, o lume a 
spaimei. O lume în care visurile și spe
ranțele umane se înecau în sînge. O 
lume pe care o putem înțelege prin or
dinul primit, pe front, de Andre Mas
son, de la ofițerul ce comanda un ba
talion de asalt. Cuvinte ce pot fi puse, 
în chip de legendă, la toate aceste vizi-1 
uni de coșmar : „Uitați pe cei lăsați în 
urmă, uitați pînă și numele pe care-1 
aveți, aici nu mai sînteți decît pulbere 
de oameni!“.

Iser : Monumentul eroului de la Hodi-
voaia („Facla", 8 mal 1911)



FASCISMULUI
„Scîrbiți de masacrele războiului 

mondial, căutam o artă elementară care' 
să poată vindeca oamenii de nebu
nia acelor vremi și care să poată ajuta 
la stabilirea unei noi civilizații", scria 
Hans Arp, evocînd primii pași ai miș
cării Dada. Și cum oare căutările aces
tei „arte elementare" ar fi putut 
să ignore formulele violente ale satirei 
antimilitariste, cele ale realismului ab
surd, ale non-sensului intelectual ? Sînt 
toate acestea datele fundamentale ale 
unui timp dominat de absurditatea și 
atrocitatea războiului.

Este de remarcat, încă din această 
perioadă, un fapt ce va avea serioase 

^consecințe în istoria de viitor a genu
lui. Se reia, de fapt, o tendință începută 
prin Goya și Daumier, aceea a trans
formării caricaturii, dintr-un simplu 
desgn creionat rapid, într-o operă cu 
valențe artistice și ideologice înalte. în 
România, evenimentele începutului de 
secol, răscoala țăranilor din 1907 și 
primul război mondial, își găsesc acu
zatorii în persoana unor mari artiști ai 
penelului ce se dovedeau și militanți 
activi pe tărîmul acțiunii sociale. Iser, 
Fr. Șirato, Camil Ressu sau Tonitza 
ridică desenul satiric la o înaltă măies
trie artistică, impresionînd prin puterea 
de expresie a imaginii, înfierînd min
ciuna, nedreptatea, abuzurile, avînd 
valoarea agitatorică a unor adevărate 
manifeste politice. Tot mai multe erau 
publicațiile românești care făceau loc, 
în coloanele lor, acestor imagini acu
zatoare — publicațiile „Facla", „Furni
ca", ..Socialistul", „Chemarea", „Cu- 
vîntul liber" sau „Avîntul", găzduiau 
caricaturi de o sfîșietoare tristețe sau 
pline de verva comicului absurd, toate, 
însă, imagini simbol pentru protestul 
pe care opinia publică îl adresa războ

iului, terorii surde ce încă se mai men
ținea amenințătoare.

• 

Creșterea 
opresiunii

LA 30 ianuarie 1933, Hitler este 
numit cancelar. Astfel, Euro
pa avea să trăiască mai mult 
de zece ani într-o crescîndă 

tensiune, înainte de a ajunge, după 
cîțiva ani, în infernul unui nou con
flict Artiști ca Grosz și Heartfield se 
bat cu mult curaj folosind armele sa
tirei, cu o deplină conștiință revoluțio
nară. într-un șir indian care pare să 
urce spre infinit în contrapunct cu li- 

I aia puștilor, oamenii desenați de Karl 
Arnold (1883—1957) merg, idiotizați, 
spre destinul care-i condamnă la mize
rie și la muncă forțată. Iată, apoi, șa

hi iele de o aspră ferocitate, satirele lui 
Heartfield (1891—1968), mărturie a fap- 

LAmJi că, în Germania anilor ’30, totul
. însemnat cu fierul roșu al nazismu- 

I . Recreînd o realitate mai adevăra- 
| te decît realul — ca acest mozaic fă- 
I cut-din tăieturi de ziare, Heartfield de- 
I -scâ. Și, în același timp, atacă.
I în România, în deceniul al patrulea, 
lin „Bluze albastre", în „Stânga", în 

N. Tonitza : Sărbătoarea eroilor 
t^ocialistul”, 1919)

„Cuvîntul liber", în „Manifest", în 
„Arena", în „Slova", ca și în ziarele 
„Facla", „Adevărul" și altele, apar de
sene, caricaturi militante semnate de 
artiști cunoscuți (Jiquidi, Anestin, N. 
Cristea, Ross, Ion Sava, Kăzar ș.a.), — 
după cum asemenea desene și carica
turi apar „anonime" în publicațiile ile
gale ale Partidului, unele fiind, de.alt
fel, opera unor artiști amatori. Peste 
tot în Europa, apar imagini triste, 
caricaturi tragice, profetizând imaginea 
macabră a unui viitor ce părea mul
tora un lucru imposibil... Iată de
senele lui A. P. Weber, această 
Fatalitate pe care nazismul o făcea să 
apese pe umerii tuturor. Sînt, toate a- 
cestea, imagini simbol, imagini demas
catoare ale nebuniei ucigașe ce avea să 
transforme Europa într-un imens cîmp 
de bătălie. Ca atare, este justificată în
trebarea : „îi mai putem găsi doar ri
dicoli pe cei care au încercat, prin ură 
și război, să schimbe fața lumii?". 
Caricatura evoluează în acești ani, din 
ce în ce mai mult, spre arta-manifest, 
arta-program, sau, așa cum spuneam, 
spre afișul demascator. Sugestive sînt, în 
această privință, caricaturile celebre ale 
celor trei umoriști sovietici (M. Cupria- 
nov, P. N. Crâlov și M. N- Socolov) 
ce au semnat, timp de peste douăzeci 
de ani, sub numele de Cucrânicsî, șarje 
virulente, demascatoare, pline de o a- 
cerbă ironie.

în timpul războiului, în presa ilegală 
condusă de Partid, sînt publicate de
sene, caricaturi din cele mai elocvente, 
demascînd politica trădătoare a lui 
Antonescu sau sugerînd convingerea în 
victoria forțelor patriotice, antifasciste. 
După Eliberare, în „România liberă", 
în „Scînteia". în „Libertatea", în „Jur
nalul de dimineață" numeroase desene 
militante, caricaturi apar aproape zil
nic, în spiritul angajării României în 
lupta pînă la victoria finală împotriva 
fascismului. Aceasta, fără a insista asu
pra a numeroase afișe mobilizatoare 
la efectuarea cărora își dau concursul 
artiști din toate generațiile.

Și-, pentru a aminti din nou pe Bau
delaire : „înțeleptul nu rîde decît cutre- 
murîndu-se“, amintim un desen, din cele 
recent semnate de Tim, ca o altă con
damnare a războiului, a distrugerilor pe 
care le aduce oriunde pe fața pămîntu- 
lui, pe chipul omenirii.

ACUM, la încheierea acestui scurt 
panoramic asupra a patru secole de ca
ricatură, se impune, desigur, constatarea: 
această punere a societății sub semnul 
întrebării — realizată de-a lungul se
colelor de aproape toți marii cari ca tu
riști, a reprezentat un act de conștiință 
revoluționară, un act de curaj civic și 
o atitudine morală exemplară. în ace
lași timp, de mare interes, a fost și fap
tul că, odată cu transformarea satirei 
într-o armă politică, ea și-a desehis 
foarte mult orizonturile, transformîn- 
du-se într-o artă modernă, în toate 
sensurile acestui cuvînt.

Cristian UnteanuJ

I. Anestin': Ghiocei de primăvară 
(„Cuvîntul liber", 1933)

Karl Arnold : Muncește, Germanie I
(24 iunie 1929)

Renă Gilsi : Științe naturale : Dintre 
păianjeni, cel „cu cruce” țese cele mai 
frumoase pînze („Nebelspalter", 31 

ianuarie 1930)

A P. Weber: Fatalitatea (litografie,
/ 1932)

Cucrinicsi : Clește în dește („Pravda”, 
1941)

John Heartfield : Nu vă fie teamă, este 
vegetarian (fotomontaj, 7 mai 1936)

I. Ross : Hitler („Cuvîntul liber”, 1935) Anonim - material antifascist răspîndit 
in rindurile ostașilor (1943)

«



97 de „pâcate literare"

• într-un documentat 
articol publicat în „Quin- 
zaine llttcraire" (n-rele 
pe Iulie), Nadine Gordi- 
mer, romancieră și nuve- 
listă, distinsă cu „Vultu
rul de aur“ la Festivalul 
cărții de la Nisa în 1975, 
denunță aspectele mons
truoase ale cenzurii ce 
se exercită în țara sa, 
Africa de Sud. „Decretul 
asupra publicării" a fost 
votat în 1963, după care 
a fost necontenit amen
dat în sensul înrăutățirii 
situației. în total, decre
tul prevede 97 de varie
tăți ale „păcatului lite
rar" — scrie autoarea —, 
aceste „păeate" fiind în 
genere de ordin „politic" 
sau „moral". Decretul 
prevede că oricare cetă
țean căruia i se nare 
„ceva necurat" intr-o' 
carte, o poate reclama 
autorităților și, fără prea 
multe ezitări, acestea o

Premiile Mallarme
• Academia Mallarmă 

a anunțat premiile de 
poezie pe acest trimestru: 
Droit d’absence de Ber
nard Hreglich (Ed. Bel- 
fond), Cherche-Terre de 
Marie-Claire Blancquart 
(Ed. Saint-Germain-des- 
Prăs), L’Aveu, la Ner- 
vure“ de Andre Marissel 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
„Tendințe ale anilor '20"
■ SUB ACEST TITLU muzeele și galeriile vest-ber- 

lineze reunesc în L perioada august-octombrie 1977 o 
amplă expoziție-sintcză, consacrată unuia din mo
mentele de vîrf ale creației artistice europene. Expoziția 
este rodul firesc al cercetărilor care în ultimul deceniu 
au adîncit șl, în multe puncte, au redescoperit, în adevă
ratul lor înțeles, valorile nu numai estetice, dar și teo
retice, practice, sociale, ale experiențelor artei începu
tului de veac în Europa. Act omagial față de deschiză
torii de drumuri care au asigurat artei un loc capital în 
evoluția civilizației și culturii europene a veacului nos
tru, în primul rînd prin faptul că au reimplicat arta și 
dialectica realității, expoziția operează cu subliniate 
schimbări de accent în ierarhizarea mai veche a valori
lor inovatoare. Fiecare din cele patru secțiuni funda
mentale — există și alte cîteva colaterale — este axată 
în primul rîrid pe prezentarea substanței de idei șl gîn- 
dire artistică tendinței înfățișate. „De la catolicism la 
arta concretă" (Galeria națională), „De la orașul 
futurist la orașul funcțional — proiecte și edificii în 
Europa 1913—1933“ și „Dada în Europa" (ambele în să
lile Academiei de artă), ,,Noi realități — suprarealis- 
mul și noua obiectivitate" (Orangărie — Charlotten
burg) sînt capitolele în cadrul cărora este analizat felul 
în care, pe căi diferite, a fost purtat dialogul și s-a ex
primat confruntarea sau înfruntarea artiștilor cu reali
tatea epocii. Prin operele de pictură și grafică, în majo
ritatea cazurilor opere de referință aduse din cele mai 
mari muzee și colecții de artă modernă ale lumii, cărora 
li se adaugă opere de artă aplicată, documente publicis
tice din epocă, afișe, fotografii și extrase din comenta
riile științifice ale catalogului prin tehnica aranjării ex- 
poziționale, prin concepția grupajelor, este reliefată pre
zența artiștilor în universul valorilor politice și sociale. 
Ca răspuns direct — în pictura lui Otto Dix. Georg 
Grosz, Heinrich Hoerle, Fernand Lăger — ca atitudine 
simbolică în operele lui Chirico, Picasso, Max Ernst —

______________________________________________________

retrag de pe piață. Multe 
din asemenea reclamații 
sint făcute în numele mo
ralei, știut fiind cit de ri
gidă este Biserica refor
mată olandeză a vechilor 
Afrikaners. Ca atare și 
circulă printre intelectu
ali expresia „biblia și 
pușca", implicînd aceste 
rigori exercitate în nu
mele bisericii. Nu numai 
autori negri, adică băști
nași, dar și numeroși albi, 
aflați în exil, au fost ast
fel interziși în Africa de 
Sud. Cei aflați în țară și 
prinși în „flagrant delict" 
sînt judecați, condamnați, 
iar, cum e cazul poetului 
Breyten Breytenbach, 
care era, precum se știe, 
deja condamnat la 9 ani 
închisoare, a fost de cu- 
rînd condamnat în conti
nuare, ca urmare a unui 
nou proces. (în Imagine, 
Breyten Breytenbach în 
închisoare).

(Ed. ARCAB). De aseme
nea, au fost premiați poeți 
din alte țări, printre care 
Lawrence Durrel, Robert 
Ganzo, Artur Lundkvist, 
Eugenio Montale, Octavio 
Paz, Vasko Popa, Yannis 
Ritsos, Andrei Vozne
sensk!.

Elsa Morante
• Născută în 1918, au

toare a primului său ro
man, Minciună și vrăji
torie, apărut în 1948, Elsa 
Morante a fost — precum 
se știe — distinsă recent 
cu premiul Seguter pen
tru opera ei romanescă 
(printre care. Insula lui 
Arturo, 1957 și II mondo 
salvato del ragazzini, 
1968). Altfel, Elsa Moran
te a debutat editorial în 
1941 cu o culegere de 
„fabule", Le straordlnare

Jacob Burckhardt
• Presa elvețiană a 

omagiat la 10 august a.c. 
împlinirea a 80 de ani de 
la moartea lui Jacob 
Burckhardt (1818—1897). 
Istoric și scriitor elvețian 
de limbă germană, Burc
khardt și-a cîștigat noto
rietatea printr-o serie de 
lucrări din care amintim: 
Epoca lui Constantin cel 
Mare, Civilizația Renaște
rii în Italia, Istoria civili
zației grecești ș.a., o bună 
parte dintre acestea fiind 
traduse șl în limba ro
mână.

Enciclopedie 
internaționalâ 

a teatrului liric
• Institutul de cercetări 

în domeniul teatrului mu
zical de pe lingă Univer
sitatea Bayreuth (R.F.G.) 
elaborează de mai mulți 
ani Enciclopedia interna
țională a operei, ’ucrare 
ce va fi tipărită împre
ună cu Editura .Piper" 
din Miinchen. Primele 
două, din cele cinci vo
lume, avînd cite 700 de 
pagini bogat ilustrate, au 
fost definitivate. Lucrare 
unică în materie de tea
tru liric, enciclopedia cu
prinde articole în care 
sînt prezentate în amă
nunt toate operele clasi
ce, biografii de interprețl, 
istoriografie și critică li
rică, precum șl evoluția 
operei naționale' din toate 
țările lumii.

Blake în

• Ed. Aubier-Flam- 
marion, a apărut, al doi-

ca demers în profunzime paralel cu realitatea — în 
operele lui Klee, Mondrian, Delaunay — ea paradox în 
agitația dadaistă, ecoul realului în creația deceniului 
20, a perioadei Imediat precedente și a celei imediat 
următoare este identificat în toate simptomele Iui. Un 
merit deosebit al expoziției este acela de a fi căutat 
aceste identificări cu luciditate și spirit critic, Indicînd 
decalajele de intensitate ale trăirii artistice în raport 
cu intensitatea șl gravitatea problemelor politice, so
ciale, umane ale epocii, acolo unde astfel de decalaje 
au existat. Ceea ce această imensă expoziție oferă, nu 
este o suită de „stiluri", ci o dinamică a ideilor și lim
bajelor, Ivite ca o eflorescentă uluitoare prin vitalitatea 
și varietatea ei, pe un teren răscolit de zguduiri și răs
turnări. Pentru a susține în conștiința vizitatorilor a- 
mintirea zgomotului de fond și a ecranului de fapte ale 
istoriei anilor 20, expoziția evocă, în colțuri dotate cu 
televizoare, filme documentare din epocă. Larîndul lor, 
textele Intercalate între lucrările expuse operează cu fi
nețe și competență transferul de la contemplarea pur 
estetică spre zone mai adinei ale experienței umane. 
Concepția muzeografică non-decorativă, ieșită din con- 
strîngerile estetizante ale unei muzeografii învechite, 
favorizează înțelegerea contribuției revoluționare a mul
tora din operele expuse, după cum o favorfcează infor
marea științifică deosebit de meticuloasă, datarea exactă 
a fiecărei lucrări expuse, precum și catalogul, un volum 
impunător care echivalează cu o istorie a artei euro
pene moderne. De aceea, cu toate că în unele secțiuni, 
și in special în cea consacrată constructivismului, apar 
disproporții în afirmarea rolului acordat unor țări, ex
poziția ..Tendințe ale anilor 20“ este nu numai un eve
niment cultural cu ample ecouri, dar exprimă și o nouă 
etapă, decisivă, în metodologia cercetării și muzeogra
fiei artei moderne, ca fenomen de istorie a culturii, de 
istorie a spiritului,

Amelia Pavel 
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aventurc di Caterina și 
11 giocco scgreto.

Monografie 
Jean Gabin

• Noua colecție Flash
back de la Editura Henri 
Veyrier, care va fi consa
crată marilor personali
tăți ale cinematografului, 
a debutat cu monografia 
Jean Gabin, scrisă in co
laborare, de Jean-Claude 
Missiaen șl Jacques Si- 
clier, lucrare serios infor
mată, cu puncte de vede
re critice în perspectivă 
istorică, insistînd asupra 
caracterului popular al 
creației actoricești al Iul 
Gabin, „cel mai francez 
dintre actorii francezi".

Alberti și Spania
• La Bologna este des

chisă expoziția intitulată 
„Cu Alberti pentru Spa
nia", în cadrul căreia se 
poate descifra interferen
ța dintre creația artistică 
și lupta politică a lui Ra
fael Alberti. Poetul a 
prezentat la vernisaj 8 
poeme autografe și seri- 
grafii realizate între 1956 
—1972. De la creația lite
rară antifranchistă la 
Disprețul și minunile răz
boiului din Vietnam, de 
la picturile semnate de 
Adami, Guerreschi, Miro, 
Pozzati, Saura, Tapies, 
Vedova, Vespignani, pre
zentate de cunoscutul cri
tic do artă Giulio Carlo 
Argan, la compoziția elec
tronică a lui Luigi Nono 
și la fotografiile ilustrând 
lupta pentru democrație 
a poporului spaniol, expo
ziția se dovedește a fi un 
binemeritat omagiu adus 
mardlui Alberti.

Franța
lea volum (350 pagini) 
din Opere de William 
Blake, în traducerea lui 
Pierre Leyris. Primul vo
lum. apărut acum 3 ani, 
prezenta C’întecele inocen
ței și ale experienței, cel 
de al doilea epuizînd cre
ația lirică propriu-zisă. 
Operele complete, în ver
siune franceză, vor cu
prinde 7 volume. Desigur, 
nu vor lipsi nici desenele 
și picturile celebrului ar
tist. în imagine, cea inti
tulată Nilul, din 1791.

Tapiserii egiptene
• Muzeul de Arte Fru

moase din Angers a des
chis, din ziua de 16 au
gust, o expoziție intitulată 
„Țesături copte", avînd 
drept exponate cele mai 
vechi exemplare de tapi
serii din Egiptul secolului 
IV, pînă în secolul XI, 
găsite în morminte. Expo
ziția va fi deschisă pînă 
la 15 septembrie.

Nababul
• Cunoscuta actriță 

franceză Marilu Tolo va 
interpreta pe ecran, în
tr-un film american, rolul 
unei cîntărețe a cărei 
viață o amintește pe cea 
a sopranei Maria- Callas. 
Anthony Quinn interpre
tează rolul unui armator 
miliardar, amintind de 
Aristot Onasis. Toate a- 
semănările cu personaje 
existente sau care au 
existat este negată de 
realizatorii acestui film, 
Nababul grec, a cărui pri
mă vizionare este prece
dată de o intensă campa
nie publicitară.

Marinetti „în chestiune"

• Guida Editori au dat 
la iveală un volum de 
peste 400 pagini, consa
crate futurismului și lui 
F.T. Marinetti, cuprinzînd 
texte'inedite ale acestuia, 
precum și o serie de măr
turii (printre ele și 
unOle legate de poziția lui 
Maiakovski, care, la un 
moment dat, ,,a luat 
distanță" față de cu
rent) , apoi Scrisoarea 
lui A. Jarry către Mari
netti, studii șl eseuri

Fațada casei 
lui Leibniz

• Pmă în anii celui 
de-al II-lea război mon
dial, cînd a fost distrusă, 
casa în care a trăit peste 
patru decenii Gottfried 
Wilhelm Leibniz era cel 
mai vestit monument ar
hitectonic al orașului Ha
nnover din R.F. Germa
nia. într-un viitor apro
piat, istorica fațadă, re
construită, va Împodobi o 
nouă clădire a municipiu
lui, care va deveni o 
Casă a întilnlril inter
naționale in domeniul ști
inței și cercetării.

„Apus de soare 
la Blandings"

• Editura britanică 
„Chatto and Windus" a 
publicat în această lună 
ultimul roman al lui P.G. 
Wodehause Apus de soare 
la Blandings, rămas ne
terminat. Din cele 22 de 
capitole planificate ale 
cărții umoristului englez 
au fost scrise numai 
16, dar lucrarea a fost 
completată cu trei anexe 
aparținind lui Richard 
Usborne, biograful lui 
P. G. Wodehause și cu 
notele autorului, hărți și 
diagrame. (în imagine, 
într-o ultimă fotografie, 
P. G. Wodehause).

Cernîsevski —
150

•în iulie 1978 se împli
nesc 150 de ani de la naș
terea lui N. G. Cernîșev- 
ski, marele democrat re- < 

, voluționar rus, savant.
scriitor și critic literar '
Evenimentul va fi mar
cat în Uniunea Sovietică 
printr-o sesiune festivă 
organizată de prezidiul 
Academiei de științe a 
U.R.S.S., Ministerul Cul
turii și Uniunea Scriitori
lor. Vor participa savanți 
de renume, oameni de 
artă, literatură, reprezen- , 
tanti ai opiniei publice, 
în prima jumătate a anu
lui viitor va avea loc o 
Conferință științifică u- 
nională consacrată moște
nirii teoretice și literare 
a lui Cemîșevski. Pentru I 
pregătirea acțiunilor ani- 
versative a fost constituit | 
un comitet alcătuit din 
personalități marcante 
vieții științifice și literar- ' I 
artistice din U.R.S.S.

semnate de A. Longatti, G. 
Lista, G. G. De Michelis. 
G. Viagi, F." Bettini, C. 
Vitiello, U. Artioli, E. 
Ghideti, N. Zaponi, G 
Desideri și alții. Dintre 
avangardiștii români sini 
citați Tristan Tzara și 
Ilarie Voronca.

în același timp, un stu
diu, depășind și acesta 
400 pagini, Questioni e 
aspctti del futurismo, ’ 
torit lui Ugo Piscopo (a- 
părut la Ed. Ferraro. Xa 
poli) și-a propus să de
monstreze .antecedente
le" pe care și le caută 
futurismul în opera italie- 
nilor G.P. Lucinl și Ma- 
rio Morasso, revendicin- 
du-se, totodată, de la 
Rimbaud și Georges So
rel. Un eseu al lui Gio
vanni Lista, apărut recent 
la „Seghers" sub titlul, 
Marinetti, analizînd „doc
trina" și evoluția acestuia, 
nu ocolește nici deviațiile 
fasciste ale creatorului 
futurismului, în cadrul 
cărora a dat și „unele 
opere sordide celebrând 
războiul și isprăvile regi
mului fascist".

Balet „Rilke"
• Cele zece tablouri ale 

spectacolului de balet de
dicat la Miinchen lui Rai
ner Maria Rilke evocă o 
existență confruntată în 
fiecare moment, în căuta
rea simbolurilor și perso
nificărilor care definesc 
creația sa : dragostea și 
moartea, ființa și realita
tea, trandafirul, îngerul, 
cornetul Christoph Rilke 
și Orfeu, pelerinul și ar
lechinul, mama și Malte 
Laurids Brigge. Transpu
nerea în limbajul dansu
lui și al muzicii este rea-— 
lizată de scenograful } 
Dieter Gackstetter și Wal
ter Haupt.

Pe pămîntul 
lui De Sanctis

• O cercetare de psiho
logie socială și politică, o 
verificare științifică a 
avut loc după un secol pe 
urmele lui De Sanctis, în 
Irpinia, „silențiosul și săl
baticul podiș", unde ma
rele critic efectuase un 
„voiaj electoral". Angiola 
Massucco Costa și Giuse
ppe Rizzo în lucrarea 
I’e pămîntul lui De Sanc
tis. după o sută de ani 
efectuează o călătorie de 
studii care are ca „ghid 
ideal" descrierea pe caro 
o făcuse De Sanctiș în 
Italia meridională. Este 
zona poate cea mai săra
că a Italiei, unde popu
lația nu avea decît 
o singură alternativă — 
emigrația (pe vremea lui 
De Sanctis — cerșetoria). 
Drumul de acum o sută 
de ani al lui De Sanctis 
în ținutul unde a fost ales 
deputat, devenit referin
ță pentru cercetarea so
ciologică actuală, confir-> 
mă aceleași realități, mo
dificate doar la scara is
toriei. Premiul Dorso a 
fost atribuit recent aces
tei cărți, remarcabilă prin 
reactualizarea unor date 
de acum o sută de ani.



„Duhul apei"

• Scriitura poetică chi
neză se intitulează stu
diul precedînd antologia 
din poemele epocii Tang 
(sec. VII—X). Antologie 
bilingvă, ea impresionea

ză și prin reproducerile 
Textului chinez în ideo
grame, precum acest 
poem intitulat Duhul 
apei, care, dincolo de 
conttnutul pe care-1 ..as- 
cund>", e o îneîntare 
pentru ochi (în imagine).

Alexandru Dumas 
în Caucaz

• După cum se știe, 
Alexandre Dumas, a fost 
și un pasionat călător. 
Printre notele sale de 
drum se află și relatarea 
unei călătorii în Caucaz 
în anul 1858. relatare pu
blicată în 1859 la Paris. 
Alexandre Dumas poves
tește în special despre 
întîlnirile pe care le-a 
avut cu ofițerii ruși din 
satul caucazian Kahetii
(acum orașul Tițe-i-Țka- 
ro). Municipalitatea ora
șului gruzin a resturat 
casa în care a locuit în 
1859 marele scriitor fran
cez, așezînd acolo și o 
£lacâ comemorativă,

„Omul grăbit"
• De curind a avut loc 

la Paris premiera filmu
lui francez L’homme 
pressă (Omul grăbit) cu 
Alain Delon și Mireille 
Darc în rolurile prin
cipale. Filmul a fost 
realizat de Edouard Mo
linaro după un roman po
lițist de Paul Morand. A- 
daptarea a fost făcută de 
Maurice Rheims de la A- 
cadeptia Franceză și de 
Cristopher Frank, dețină
torul premiului Rcnaudot- 
1970 pentru scenariul fil- 
Imului Noaptea americană, 
care a rulat și pe ecranele 
românești.

Enciclopedia marionetelor

• Această imagine este 
-.a din numeroasele ilus- 
ații ale volumului Fi- 
ir und Spiel im Pup- 
mtheWer der Welt (Si

luetă și joc în teatrul de 
păpuși al lumii), care a 
apărut recent în Hens- 
chelverlag din R.D.G. sub 
egida UNIM A.

Cartea în slujba 
păcii și progresului
• între 6—14 septem

brie la Moscova va avea 
loc primul tîrg internatio
nal al cărții din capitala 
sovietică. Și-au anunțat 
participarea peste 1200 
de edituri din 60 de țări. 
Pe lingă țările socialiste 
vor fi prezente, printre 
altele, asociații naționale 
de editori si librari din 
Austria. Australia. Anglia, 
Spania, Franța, R.F.G., 
Elveția. Japonia. Algeria, 
Bangladesh. Guyana. Gui- 
neea-Bissau, Mozambic, 
India. Irak. Liban. Cu 
prileiul expoziției se vor 
organiza dezbateri asupra 
rolului editurilor în afir
marea ideii de progres si 
pace.

Ilya Ehrenburg
• La 30 august a.e., se 

împlinesc zece ani de la 
moartea lui Ilya Ehren
burg (m. 1967). Născut în 
anul 1891, Ehrenburg a 
fost unul dintre cei mai 
străluciți gazetari și pam
fletari sovietici. La fel de 
interesantă și actuală s-a 
dovedit opera lui beletris
tică, caracterizată prin-

Documentar „Sacco și Vanzetti"

• Televiziunea italiană 
a prezentat un documen
tar dedicat celor doi lideri 
sindicali. Sacco și Vanze
tti. executați în urma unei 
înscenări judiciare, și rea
bilitați. după 50 de ani, de 
către autoritățile ameri
cane.

..Este un documentar- 
anehetă — mărturisește 
Mario Mattia Giorgetti. 
unul dintre realizatori. 
Am încercat să reconsti
tuim momente emoționan
te din viața lor. folosind 
un imens material docu
mentar, stînd de vorbă

„Pelerinaj 
la Watteau"

• Acesta este titlul ex
poziției deschise de la 5 
iulie la 31 octombrie în 
capitala Franței, pentru a 
cinsti memoria unuia din 
marii artiști ai lumii. Pes
te 50 de artiști, scriitori, 
muzicieni, au creat spe
cial, în manierefie cele 
mai diverse, opere dedi
cates pictorului.

Cartea și artistul 
1967-1977

• Este tema unei ex
poziții organizată de Bi
blioteca Națională din 
Paris, consacrată cărților 
ilustrate de pictori sau 
sculptori, apărute în ul
timii 10 ani. O par
ticularitate: ordinea adop
tată atît în catalog cît și 
în dispunerea exponate
lor este aceea a nume
lor editorilor și nu a ar
tiștilor. Scopul: de a sub
linia rolul pe care-1 
joacă în crearea cărților 
ilustrate cei care le con
cep și-și asumă realiza
rea lor. Sînt reunite 128 
de cărți rare publicate de 
61 de edituri, printre care 
Aime Maeght, A. Sauret, 
Skira etc.

tr-un sentiment acut al 
fraternității. Din scrierile 
sale amintim : Și a fost 
ziua a doua. Căderea Pa
risului, Dezghețul, Oa
meni, ani, viață (memo
rii). Pentru activitatea sa 
obștească, gazetărească și 
literară, Ilya Ehrenburg 
a fost distins în anul 1952 
cu „Premiul Lenin pen
tru pace".

cu sora lui Vanzetti, Vin- 
cenzina, astăzi in virstă 
de 79 de ani și cu trei din 
nepoții lui Sacco. Cu aju
torul declarațiilor unicu
lui martor în viață. Wi
lliam Polyfalr, singurul 
ziarist admis să asiste la 
executarea lui Sacco și 
Vanzetti, am reușit să 
prezentăm și ultima zi 
din viața celor doi luptă
tori. Dorința noastră este 
ca prin acest film să de
monstrăm că cei 50 de ani 
n-au trecut în zadar". în 
Imagine. Sacco și Vanze
tti, cunoscutul tablou al 
lui Ben Shahn.

Colecția din Dresda
• Recent, biblioteca de 

stat din Dresda a editat 
un ghid al valoroasei sale 
colecții de manuscrise. O 
secțiune specializată a bi
bliotecii conține peste 
10 000 de volume de codi
ce medievale, cronici scri
se de mînă, jurnale, pre
cum și 250 000 scrisori si 
alte scrieri personale. Bro- 
șura-ghid conține, printre 
altele, date despre func
ția și alcătuirea colecției, 
care are o istorie de pes
te 400 de ani. precum și 
prezentări ale celor mai 
importante manuscrise a- 
flate aici sub formă de 
facsimil

Expoziție Picasso 
la Moscova

• La Moscova, la Mu
zeul Pușkin, s-a deschis o 
expoziție consacrată pic
turii moderne franceze, 
unde sînt prezenți Mati
sse, Derain și Modigliani ; 
alături de pînzele acestora 
se află și cîteva ale lui 
Picasso. între care și ce
lebrul Arlequin.

Franțois Mitterand: 
opere politice

• Editura „Fayard" a- 
nunță, pentru sfârșitul lu
nii septembrie, apariția 
volumului intitulat : Po
litică. Lucrarea conține 
quasitotalitatea articolelor 
și discursurilor politice 
ale liderului socialist 
francez. Francois Mitte
rand, de la începuturile 
activității sale de deputat. 
Primul text datează din 
1938. cînd autorul avea 
22 de ani. La Editura 
„Flammarion" urmează să 
apară, de același autor, 
un volum de cronici poli
tice în care sînt inserate 
numeroase articole ine
dite.

<------
ATLAS

Seară in iarbă
SEARA în iarbă de la Pisa. Așa se numește — scrisă cu litere de neșters 

pe care timpul nu poate decît să le treacă în memorie sau în îndoială — una 
dintre cele mai frumoase și mai neepice dintre amintirile mele italiene. Nu 
este o întîmplare, este un sentiment, nu este o poveste, este un miracol. Iar 
miracolul e pentru mine nu ceva ce nu se poate în mod firesc întîmpla. ci i
ceva ce nu se poate în mod firesc povesti. Seara în iarbă de la Pisa. Titlul 
unui poem pe care vreau de ani de zile să-1 scriu, dar pentru care am întot
deauna prea multe cuvinte.

O seară de vară, singura pe care urma s-o petrecem în acel orășel nu 
prea frumos și care — cum nu se întîmplă prea des în Italia — își pierduse 
farmecul vechimii lăsîndu-se atins ireverențios de prezent. Dar âceastă lipsă 
de strălucire nu făcea în contextul nelipsitei frumuseți, decît să-l pună în 
evidență, să-1 fixeze. într-un fel în memoria noastră supraîncărcată de capo
dopere și de secole întregi cărora nu 11 se poate reproșa nimic. De altfel, în
fățișarea orașului avea prea puțină importanță, ceea ce trebuia văzut era 
misteriosul și obositor: de celebrul lui turn — celebru mai mult printr-un 
accident de arhitectură și rezistență a materialelor — spre care ne-am și în
dreptat, o dată descinși victorioși la cel mai ieftin hotel găsit, mai mult con
știincioși decît nerăbdători, convinși că imensa literatură. încrețită în jurul 
ciudatei campanile nu putea să nu întreacă în exaltare realitatea. Realitatea 
pe care în prima clipă — și în ciuda atît de repetatelor ei descrieri— nici 
nu am recunoscut-o. Și nu am recunoscut-o pentru că nu era numai turnul, 
și nu era turnul cel ce se impunea la început atenției. Ceea ce vedeai la în
ceput — și într-un fel brusc, capabil să-ți taie respirația și să-ți dea amețeli — 
era o pajiște verde, o mare pajiște verde caligrafiată neînțeles de linii ului
tor de albe. îți trebuiau cîteva secunde ca să înțelegi că liniile erau coloane, 
iar frazele în care se închegau nu erau ale unui poet, ci ale unui arhitect. 
Domul, campanila, baptisțeriul. chiostrul, cadențări de imaculate dungi su
prapuse muzical, întrerupîndu-se și revenind mereu, ca într-o fugă, reluînd 
mereu ceea ce mai spuseseră, ca într-un sonet în jurul lor iarba era foarte 
vebde și foarte înaltă, era o iarbă savantă care știa să le decupeze cu artă 
din masa ei foșnitoare, care reușea să-și păstreze intensitatea culorii și după 
ce seara căzuse și reflectoare sofisticate țineau în viață, mai strălucitor încă, 
albul stâlpilor. Ne-am întins pe spate în iarba aceea vie ca o istorie a artei 
și-am stat așa ore întregi, aproape fără respirație dar vii. minunat de vii, 
privind campanila înclinată miraculos, domul drept, baptisteriul rotund, co
loanele, pavalele, coloanele suprapuse, coloanele urmînd spre un întuneric pe 
care se proiectau triumfătoare ca niște țipete de bucurie — cu atît mai com
pletă cu cît era maî fără motiv. Seara în iarbă de la Pisa.

Ana Blandiana

v_________________________ /

• în „World Literature 
Today" (noul titlu al re
vistei americane bine cu
noscute ..Books Abroad"), 
sînt prezentate în ultimele 
două numere și patru 
cărți românești. în tradu
cere engleză sau în ori
ginal. Astfel în nr. 1 Win
ter 1977. volumul In ma
rea trecere / The Great 
Transition de Lucian Bla- 
ga. în versiunea MacGre- 
gor-Hastiq. este recenzat 
de Marguerite Dorian. 
Providence. R. J.. în timp 
ce despre Poemele lumi
nii / Poems of Light de 
același poet — în tradu
cerea lui Don Eulert. Ște
fan Avădanei. Mihai! 
Bogdan — se ocupă prof. 
Thomas A. Perry, de la 
East Texas State Univer
sity. în numărul următor. 
Spring 1977. Virgil Nemo- 
ianu analizează succint 
cârtite lui N. Manotesm. 
Sadoveanu sau utonia 
cărții și D. R. Popescu. 
Ploile de dincolo de vre
me.

• Un eseu despre Cu
rente și tendințe in lite
ratura română a secolului 
XX semnează în limba 
franceză Mircea Zaciu, in 
„Miorița. A Journal of 
romanian Studies" (2 July 
1977). Tot aici, C. W. Whe
elock se ocupă de Stancu’s 
„Barefoot" in American 

Sport

In nopțile de la sfîrșitul lunii
■ ÎN noaptea aceasta de la sfîrșitul 

lui august a bătut vîntul și mi-a spart 
geamurile de la foaia de brustur ce se 
înfioară, cu fiecare stingere sau răsărit, 
în ușa morii mele. M-am sculat și am 
ieșit în pridvor. O pasăre magică înșira 
ulcele de lut pe lavița din fața cramei, 
în cer, departe, steaua polară fierbea în 
nemurire de stînjenei, și-n juru-i se-n- 
trecea în lingușiri o salcie roșie, pen
tru cunună. Acolo, știu, se-nvăilmăși în 
gîndul meu un cîntec, se naște septem
brie din doi lăstuni de aur — și îmi 
vine să intru cu vîslele iubirii în des- 
mierdări de rouă.

Pătrunși de versul vîntului, pereții 
din moară scuturau brățări peste lu
mina dinăuntrul lemnului, iar sus, 
deasupra salcîmilor, luna era un păs- 
trăv-curcubeu, ascuns în ierburi ude și 
jur-împrejurul ei, un rîu de stele în
cerca să salte peste maluri și să se re

verse pe pămînt Privind, sufletul 
mi-era plin de o ploaie pierdută, ca o 
floare din vitraliu. în viile de ^dincolo 
de moară, închisă într-un turn de um
bre, o vulpe se instituia stăpînă la tre- 
cătoarea potîrnichilor spre miriștii.

Cînd stau de veghe în nopțile de au
gust cineva din eternitatea Dunării 
pictează in sîngele meu zei învingători, 
clipe de pace și vuiet de valuri. Era 
noapte tîrziu, dar clipele erau atît de 
vii și tinere îneît le auzeam cum des
chid poarta și intră în curte ca să caute 
moara de păsări, via de struguri și fîn- 
tîna de cai.

în nopțile de la sfîrșitul lui august, o 
mireasmă limpede sau o cugetare de 
arbori veniți din margine de drum 
pentru a fi culeși lunecă pe fața între
gii țări.

Fănuș Neagu

Perspective, N. Simms, de 
Luceafărul, iar Don Eu
lert de poetul Mihai Ur- 
sachi.
• Ultimul număr din 

serioasa publicație științi
fică germană „Siidost 
Forschungen" (Miinchen), 
vor. XXXV, 1976, se ocupă 
pe larg. între altele, de 
volumele lui Al. Dutu, 
Umaniștii români și cul
tura europeană. D. Mieu. 
„Gîndirea" și gîndirismul, 
Barbu Cîmpina, Studii 
istorice, I ș.a.

• La Bienala de Ex li- 
bris de la Malbork (R.P. 
Polonia) artistul român 
Ferenc Deak a obținut 
unul din premiile de 
onoare.
• In„Magazine litteraire"

(martie 1977) sînt menți
onate într-o notă intitu
lată Rouiuanie, în mod 
deosebit, trei articole din 
nr. 2/1976 din Cahiers 
roumains d’etudes litte- 
raires, cu tema Consci
ence litteraire — cons
cience civique semnate 
de Antoaneta Tănăsescu, 
Jacinto do Prado Coelho 
(Lisabona) și Adrian Ma
rino. Aceeași publicație 
românească de studii li
terare este prezentată si 
de alte reviste străine de 
specialitate : ..Canadian
Review of Comparative 
Literature". Fall 1976 

(care prezintă nouă arti
cole din sumarele anilor 
1974 și 1975. în cadrul ru
bricii ..Revue des Re
vues") si ..Bulletin Sig- 
naletique", voL XXX. 2/ 
1976. seria Histoire et 
Sciences de la litterature, 
cu atenție specială acor
dată nr. 1/ 1974. La lit
terature roumaine ac- 
tuelle.

• Revista „New Euro
pe" care apare la Lu
xemburg (director Mimo 
Morina) face loc în nu
mărul 17—18/1976 și unor 
colaborări românești. Ast
fel Anghel Dumbrăveanu 
este prezent cu două poe
zii în traducere italiană 
de Dan Ciachir. în timp 
ce M. Ungheanu publică 
un Interviu cu Marin 
Preda.
• Adrian Marino pu

blică in revista Uniunii 
scriitorilor și artiștilor din 
Cuba. „Union" (nr. 3—4 
decembrie 1976) un articol 
pe tema Lo nacional y lo 
universal en la literatura. 
Același critic analizează 
în ultimul număr din 
„Revue de litterature 
comparee" (ianuarie-mar- 
tie 1977), într-o recenzie 
dezvoltată. și lucrarea 
Symbolism. A bibliogra
phy of symbolism as on 
international and multi
disciplinary movement.
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' Per un nuovo ordin»
HONDO

CEAUȘESCU - ROMÂNIA Si.iR,... țț naw

O IDENTITATE CU PUTERE DE SIMBOL

LUMEA contemporană este confruntată Cu o multitudine de 
probleme, unele de majoră importanță și dimensiune, Io 
care popoarele sînt chemate să caute soluții, răspunsuri. Este 
suficient să numim preocuparea de o instaura în lume un cli

mat de pace, securitate și colaborare, problema edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune, prin realizarea unei noi ordini economice 
internaționale, problema dezarmării și în primul rînd a celei nuclea
re, creșterea rolului O.N.U. în viața internațională, democratizarea 
relațiilor internaționale etc.

La rezolvarea acestor probleme de importanță vitală pentru des 
tinele omenirii, România, prin reprezentantul ei cel mai autorizat, 
președintele Nicoiae Ceaușesjp, și-a adus și își aduce în continuare 
o strălucită contribuție teoretică și practică. O bună parte din aceste 
contribuții și inițiative sînt reflectate în volumele selective din artico
lele, cuvîntările și interviurile tovarășului Nicoiae Ceaușescu, precum 
și în lucrările dedicate vieții și personalității șefului statului român 
apărute peste hotare. Prețuirea de care se.bucură în întreaga lume 
gîndirea politică românească actuală găsește o expresie completă 
și autentică în această cuprinzătoare colecție de lucrări ale șefului 
statului român. In același timp, volumele la care ne referim, al că
ror număr a ajuns la o cifră impresionantă, 56, reflectă cutezanța 
gîndirii creatoare a secretarului general al partidului nostru, capaci
tatea sa profundă de analiză și sinteză a fenomenelor esențiale ale 
lumii contemporane. Forța și puterea de convingere a punctelor de 
vedere ale României, ale președintelui Nicoiae Ceaușescu constă în 
confirmarea deplină de către realitate a justeței soluțiilor, rezolvă
rilor sau punctelor de vedere susținute.

Din studiul atent al acestor volume, în ordinea cronologică a 
apariției lor, se desprinde ca un fir roșu imaginea unei activități 
tenace, perseverente și neobosite, forjată de argumente limpezi și 
convingătoare, pătrunse de grijă pentru destinele umanității, pentru 
afirmarea și recunoașterea normelor care trebuie să stea la bazo 
relațiilor dintre state, pentru rezolvarea marilor probleme care stau 
în fața omenirii. Afirmația este valabilă pentru toate problemele 
majore existente în prezent pe arena internațională.

UTORII tuturor acestor volume sînt unanimi în a recunoaște 
și sublinia o realitate care nouă românilor ne este cu deose- 

,bire scumpă : faptul că odată cu hotăririle Congresuluj al 
IX-lea al Partidului, activitatea internațională a țării noastre

a căpătat noi perspective și semnificații. E ceea ce a devenit, cpoi, o 
constantă a tuturor lucrărilor consacrate României, politicii ei ex
terne, în strînsă relație, de altfel, cu realizările Interne. Astfel este co
iul profesorului universitar turc Necip Alpan, autorul volumului Nicoiae 
Ceaușescu — România de ieri, de azi și de mîine, apărut la Ankara, 
din care cităm : „De la alegerea domnului Nicoiae Ceoușescuj in 
anul 1967, ca șef al statului, România a obținut rezultate remarcabile 
atit pe plan intern cit și pe plan extern, ca urmare a unei politici con
tinuu constructive**.

Cu ocazia lansării, la Cairo, a volumului editat de Hamdi Fuad, 
Ceaușescu, România și arabii, Sayed Zaki, cunoscută personalitate 
a vieții politice și culturale egiptene, declara : „Președintele Nicoiae 
Ceaușescu reprezintă in modul cel mai strălucit spiritul lumii con
temporane. Președintele României este un minunat ginditor, un ad
mirator și creator al frumosului și binelui, un excepțional om de stat, 
un promotor neobosit al politicii dialogului și deschiderii lorgi câtre 
intreaga lume. Domnia sa este un excepțional partizan al cooperării 

- internaționale, ca singurul mijloc prin care poate fi realizată pacea in 
lume. Președintele Nicoiae Ceaușescu nu a încetat niciodată să 
întreprindă noi și noi pași pe calea către o pace justă și durabilă in 
lumea de azi, bazată pe respectarea unității și integrității terito
riului fiecărui stat, in conformitate cu dreptul internațional, fără nici 
un amestec dinafară în treburile interne", lată, așadar, cuminte pline 
de.admirație, stimă și respect la adresa activității neobosite a șefu
lui statului român pentru crearea unei lumi a păcii și înțelegerii.

Intr-un alt volum, ' cel apărut la Atena cu titlul Nicoiae 
Ceaușescu — Pace și colaborare în Balcani și in intreaga lume, 
prefațat de Constantin Tsatsos, președintele Republicii Elene, repre 
zentant de primă mărime al științelor filosofice contemporane, se

afirmă, print-e oițele : „Sîntem datori să apreciem în mod deosebit 
felul in care această proeminentă personalitate politică, râminind 
credincioasă teoriei sale filosofice, concepe problemele internaționale 
atit de larg, cu asemenea înțelegere a realității istorice și cu atita 
justețe și umanism".

O PREGNANTA confirmare a contribuției președintelui român 
la realizarea destinderii in lume e cea relevată în volumul

Nicoiae Ceaușescu — România in fața lumii contemporane, 
care a văzut lumina tiparului într-o altă zonă geografică, 

in Mexic : „Politica externă plină de cutezanță și de spirit creator, 
independentă și patriotică pe care o desfășoară România, personal 
președintele Nicoiae Ceaușescu, a făcut posibil să se întreprindă 
primii pași pentru apropiere pe plan internațional. România, ca 
țară socialistă, este precursoarea destinderii în lume”.

Preluînd un comentariu al publicistului englez Stan Newens, au
torul volumului Nicoiae Ceaușescu — Omul, ideile sale, înfăptuirile 
pe drumul socialismului, apărut la Londra în două ediții, conform 
căruia președintele României este „unul dintre cei mai reprezentativi 
și profunzi oameni ai timpului nostru", profesorul Julio Castro Franco, 
editorul volumului Nicoiae Ceaușescu — România : Norme și relații 
pentru pacea și colaborarea internațională, apărut în Peru, scria : 
„Nimic mai adevărat dacă avem în vedere înalta linie pe care a im
primat-o Ceaușescu politicii externe a României, care, pornind de la 
realism politic se dezvoltă pe principiile de egalitate, cu deplină și 
absolută stăpinire a suveranității sale in toate domeniile, respectind 
independența și dreptul celorlalte țări și fâcînd să fie respectate drep
turile sale proprii".

Șl găsesc o largă abordare în cele 56 de volume apărute 
| peste hotare și alte idei ș> inițiative majore ale politicii ex- 

JLterne românești, menite să contribuie la rezolvarea marilor 
probleme cu care este confruntată contemporaneitatea : 

creșterea rolului O.N.U. Tn viața internațională, rezolvarea pe cale 
pașnică a situațiilor generatoare de conflicte, dezarmarea și în pri
mul rînd dezarmarea nucleară, renunțarea la folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța in reiațiile Internaționale, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale etc. Unele dintre volumele publicate 
pînă în prezent au apărut cu titluri care vorbesc de la sine despre 
preocuparea șefului statului român, în problemele respective. Astfel 
este titlul volumului Nicoiae Ceaușescu — Să schimbăm lumea. 
Pentru o nouă ordine internațională, acesta fiind cel de al zecelea 
volum din lucrările tovarășului Nicoiae Ceaușescu publicat în limba 
italiană. „Concepția elaborată de mai mulți ani de președintele 
Nicoiae Ceaușescu in problema dezvoltării și instaurării unei noi or
dini economice internaționale este semnificativă, ea conținind — pe 
lingă o onalizâ critica exhaustivă - și elemente concrete cu privire 
la condițiile necesare pentru depășirea actualului statu-quo la nive
lul relațiilor internaționale", se afirmă în prqfața cărții.

Mereu atent la toate transformările și tendințele care se mani
festă în viața internațională, președintele Nicoiae Ceaușescu a știut 
să sesizeze esența importantelor probleme care se pun omenirii. 
Ideea aceasta o găsim subliniată șl în volumul Nicoiae 
Ceaușescu — Scrieri alese (vol. V) publicat de casa milaneză „Ca- 
lendario del Popolo". Același reputat profesor și publicist. Carlo 
Salinari, unul dintre cei mai buni cunoscători ai fenomenului econo
mic și social-politic românesc, scria : „Nicoiae Ceaușescu o arătat că 
in prezeot sint necesare cooperarea internațională, dezvoltarea neîn
grădită a comerțului intre țări, liberul acces in condiții de egalitate 
la sursele de materii prime și la tehnologiile cele mai avansate. 
Principala condiție a unei vieți internaționale pașnice, a unei or
dini economice bazate pe colaborarea reciproc avantajoasa a tuturor 
țărilor, o constituie renunțarea la politica imperialistă.

România, sub conducerea lui Ceaușescu, se află in avangarda 
acțiunilor vizind promovarea, pe aceste baze, a unei noi ordini in
ternaționale*.  .

Documentar de
Nîcolae Nicoară
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