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RĂSPUNDERI 
MAJORE
ț CAIJENDARUL activității social-politlce, cea de-a 
.-."fticpadâ a lunii noiembrie s-3 înscris ca una din perioa

dei. mai semnificative! ale anului 1981, atît pe plan 
intern cit și extern. Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, PlenaraConsiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, Plenara Consiliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Plenara comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, sesiunea Ma
rii Adunări Naționale — iată o succesiune de momente a 
căror desfășurare a fost urmărită cu un viu Jnteres de 
către opinia publică din țara noastră, iar, în aspectele cu 
precădere internaționale, și de către opinia publică de . 
peste hotare.

Ciclul de cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
culminînd cu ampla expunere la încheierea Plenarei co
mune a Comitetului Central al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, a conferit o dimen
siune excepționala reuniunilor acestor foruri mai'cînd lăr
girea tot mai expresivă a democrației noastre socialiste, 
dezbaterea tot mai aprofundată a aspectelor ce caracteri
zează actualitatea fierbinte economico-socială. cit — mai 
ales — componentele definitorii și perspectivele reale ale 
dezvoltării de ansamblu, în orizoiîtul actualului cincinal. 
Căci anii 1981—1985 constituie etapa care, prin structura 
și finalitatea ei, intră în dialectica determinată de Con
gresul al XH-lea, ale cărui directive au angajat ferm de
săvârșirea construcției socialiste multilaterale pe.calea as
censiunii, an de an. spre nivelul de țară socialistă mediu 

ntoltată, astfel ca pînă la finele mileniului acest stadiu 
s>a fie definitiv și solid structurat

Ca atare, în ampla sa expunere, tovarășul Nicolae 
Cc-iwșnscu a trecut în revistă cu o. sugestivă claritate, 
foitul spirit de analiză profund științific, toate marile 
obiective și sarcini ale planului pe anul 1982 privind dez
voltarea industriei socialiste, marcind cu pregnantă priori
tățile , și argumentind temeinic sarcinile importante ce re
vin fiecărui sector, începînd cu cel al asigurării depline 
a bazei energetice și de materii prime, insistînd asupra 
dezvoltărilor din sectorul metalurgic, al necesității reali
zării la timp a programelor de asimilare și introducere 
în producție a noilor mașini și utilaje, ca și asupra îmbu
nătățirii activității în industria ușoară, în cea alimentară, 
in domeniul transporturilor, pentru a încheia cu indicații 
în vederea creșterii productivității muncii pe seama me
canizării și automatizării proceselor de producție și redu
cerii personalului neproductiv, în genere pentru a se ac
ționa ferm în finalitatea creșterii tot mai puternice a efi
cienței economice, pentru sporirea beneficiilor — aceasta 
fiind unitatea de măsură a bunei activități economice fi
nanciare în fiecare sector, în fiecare unitate.

Prevederi de o deosebită importanță sînt cele în vederea 
ridicării pe o_ treaptă superioară a activității din agricul
tură, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare în România. 
Ramură de bază a economiei naționale, agriculturii i-au 
fost majorate investițiile pentru anul viitor (a fost supli
mentat deja planul cu 4 000 de tractoare și e posibil a se 
produce încă alte 4 000 de unități tot pentru 1982). Pentru 
a obține maximum de recoltă pe metrul pătrat, pentru 
terminarea recoltării la timp și fără pierderi, pentru a se 
ajunge la ponderea corespunzătoare a zootehniei în.apro- . 
vizionarea populației, pentru întărirea ordinii și disciplinei 
în activitatea agricolă se cere un sensibil efort teluric și 
organizatoric la toate eșaloanele.

-■ CREȘTEREA rolului șl contribuției științei șl tehnolo
giei în- producția industrială și agricolă, dezvoltarea învă- 
țărnîntului și a activității de pregătire a cadrelor au con
stituit un alt capitol al Expunerii, accentuîndu-se asupra 
bunei pregătiri profesionale a tuturor muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor ca factor determinant în toate do
meniile.

t Buna aprovizionare a populației (care în 1982 va fi de 
circa 22,550 milioane, urmînd să crească în 1985 la circa 
23,350 milioane) a constituit și constituie o permanentă 
grijă a Partidului și Statului. De aici și ponderea, în ca
drul Expunerii, acordată acestui capitol cu specificări știin
țific determinate asupra necesarului de consum, repartizat, 
cum s-a văzut, mai apoi, în Programul votat de Marea 
Adunare Națională, privind autoconducerea și aprovizio
narea teritorială. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că pentru îmbunătățirea structurii consumurilor s-a consti
tuit o comisie de partid și de stat care elaborează cerin- ■ 
S-eie științifice ale unei alimentații raționale, tinînd seama 
aiit de recomandările științei, de realizările pe plan mon
dial, cit și de tradițiile specifice poporului nostru.

AȘADAR, o vastă gamă de probleme cu soluționările 
cele mai adecvate, marcind preocupări în baza celor mai 
actuale prelevări de experiență în diferitele domenii, dar, 
pe ansamblu, o percutantă privire înainte atît în 
perspectiva imediată, a planului pe 1982, a încheierii cin
cinalului Ia capătul a^plui 1985, dar și în perspectiva con
tinuării cu crescînd succes in cincinalele următoare, în 
orizontul 2000.

Sete ceea ce respiră capitolele : Perfectionarea tn con-
_ _
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INDEPENDENȚA - sculptură de Gabriela Manole Adoc^

Juriul planetar •
Acopăr cu pieptul țeava acestui tun anacronic 
îndopat cu iluzii, calculate precis de rigla mecanică. 
In toate școlile lumii se-nmulțesc 
orele de fizică-atomică
ți scad, simțitor, orele de botanică.

Amploaiați cu veștede haine, specialiști in balistică, 
disciplinați și tenace, pe o singură voce cintînd 
țintesc în miezul lentilei opace 
pieptul Himerei, pe rind.

Oh, secol cu nichelate retorte, 
cu»savanți aspirind să descopere 
formula chimică-a Fricii.

Juriul planetar acordă și anul acesta 
magna cum laude pentru eterna lege-a furnicii.

înfometați! planetei și azi ca-n vechime 
tot ei, ridică sub bici, Piramide.
Un Bine abstract li se-mparte 
in mici porții, și ele abstracte, 
un Râu concret, cu concrete putori, ii ucide.

Cu pieptul acoperind țeava acestui tun anacronic, 
cu trupul meu din atomi cintători 
ars de fantasticul Nimb, 
pling și cint și refuz să cred că vorbele-ar II 
cea mai ieftină monedă de schimb.

Daniela Crăsnaru
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Din activitatea asociațiilor 
scriitorilor

București
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tinuare a activității statului socialist, a guvernului, a con
siliilor de conducere a ministerelor, a tuturor Organelor 
centrale de stat în înfăptuirea fermă a politicii de dezvol
tare' cconomico-socială a țării ; Creșterea roiului conducă
tor al partidului în toate domeniile de activitate, în unirea 
și mobilizarea largă a forțelor și energiilor creatoare ale 
întregului popor în opera de edificare a societății socia
liste și comuniste în România ; Ridicarea la o calitate su
perioară a întregii activități ideologice și politico-e'loca
tive, de formare și educare revoluționară a oamenilor 
-muncii.

Pentru oamenii de cultură, pentru întreaga intelectua
litate, în cadrul căreia scriitorilor le revine un rol de o tot 
mai largă și eficientă cuprindere, indicațiile secreta ului -ge
neral al Partidului — anunțind, de altfel, ș: orfa uzarea 
unei plenare speciale pentru problemele ideologice și po
litico-educative în primele donă-trei luni ale anului 198*1  —, 
aceste indicații constituie un izvor, revigorator pentru dez
voltarea încă mai pregnantă a unei literaturi militante, 
revoluționare, dăruind colectivității o poezie patriotică 
vehiculînd sentimente profunde pentru munca eroică, pen
tru minunatele realizări ale constructorilor socialismului 
In România zilelor noastre, romane și piese de teatru 
care să oglindească munca entuziastă, grea, dificultățile 
■ce trebuie depășite, cit și succesele pe care le înregistrea
ză poporul nostru în edificarea celei mai drepte societăți 
din lume, în urcușul spre înaltele piscuri luminoase ale 
comunismului.

INTR-O ASEMENEA nobilă perspectivă s-a situat, in 
magistrala Expunere, și partea consacrată politicii ex
terne a Partidului Comunist Român, a României socia
liste — o politică pusă în întregime în slujba progresului 
popoarelor, a dezarmării si păcii. înțelegerii și conlucrării 
pașnice între toate națiunile. Știm — propriile reverberații 
de conștiință ni l-a revelat — cit de puternic a fost ecoul 
direct al argumentării tovarășului Nioolae Ceaușescu in 
cadrul analizei actualei situații internaționale, atît de acut 
amenințată de escaladarea cursei înarmărilor în Europa 
și în lume, dc deteriorarea procesului de destindere, de 
agravarea situației economice la scara mondială, de re
percusiunile crizei cu precădere asupra țărilor în curs 
de dezvoltare și a celor, încă mai defavorizate, ce se zbat 
cu foametea, cu bolile endemice, cu degenerescenta de
mografică.

Lumea contemporană se află lâ o răscruce a istoriei ei. 
problema ce se pune deschis, si în primul rînd fn fața 
Europei, fiind cea a supraviețuirii biologice, supraviețuire 
pusă în cumpănă de primejdia, mai .intensă ca oricînd a 
izbucnirii unui război nuclear. Așadar, precum a .subliniat 
președintele României: „Acum, pînă n-au început încă 
să fie lansate rachete, pînă nu au început să cadă bom
bele nucleare, pînă nu este prea tîrziu deci, cînd sînt.em 
în via'ă. să oprim înarmarea atomică, să determinăm tre
cerea la dezarmarea generală și în primul rînd la dezar
marea nucleară. După ce vor cădea bombele atomice va 
fi prea tîrziu. Atunci nu va mai avea cine să-i judece 
pe vinovați. Nu vor mai exista nici vinovății, nici judecă
torii ! Acum să acționăm uniți pentru salvarea omenirii 
de războiul atomic, pentru a apăra viata pe plane'n noas
tră !*  Emoționant apel, menit, prin forța lui de convinge
re. a străbate peste toate meridianele si' impedimentele, 
penetrînd în rîndurile maselor largi ale popoarelor ca și 
în cancelariile guvernelor. Dovadă, intre altele, difuzarea 
de către Societatea națională franceză de televiziune 
„Telă-France I" a acelui interviu în bare președintelui 
țării noastre — considerat ca un precursor în formularea 
așa-numitei „opțiuni zero" — i-a fost solicitată opinia în 
ajunul începerii negocierilor sovieto-americane de la 
Geneva, la 30 noiembrie. „în viața internațională — a 
atras atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-a aiuns 
la o încordare deosebit de gravă. Există o puternică neîn
credere. îndeosebi între Uniunea Sovietică și State1? 
Unite, dar s-ar putoa vorbi — ca să mă exprim așa — de 
o. criză mai generală între Est și Vest. De aceea noi con
siderăm că este necesar să se acționeze în direcția dez
voltării încrederii prin măsuri efective de dezarmare, și 
în primul rind de dezarmare nucleară". Relevind re
centele propuneri ale secretarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Leo
nid Iliei Brejnev, și recentele declarații ale președin
telui Reagan*  conducătorul român a argumentat totodată 
necesitatea ca toate statele europene să-și expună nirnrt-?1a 
de vedere și să participe, intr-o formă sau alta, cel puțin 
ca observa1 ori. la tratativele privind rachetele și arr>-a- 
mentul nuclear în Europa. Căci : „O prezență a statelor 
europene la aceste tratative ar ajuta la desfășura-sa cu 
rezuhate bune a tratativelor și ar constitui tin factor 
pozitiv pentru Europa, deoarece — pînă la urmă — pro
blemele Europei nu se pot rezolva fără statele din Europa."

APELUL Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România către parlamentele, guvernele și popoarele țări
lor europene, ale Statelor Unite ale Aniericii și Canadei 
— dind o înaltă apreciere si aprobînd intru totul expune
rea făcută de secretarul general al Partidului, președinte
le tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta Plenară a 
C.C. ai P.C.R., care exprimă poziția României față de ac
tuala situație internațională — salută deschiderea nego
cierilor de la Geneva și — subliniind ca o necesitate fi
rească,. obiectivă ca toate statele de pe continent să pa~- 
ticipe, intr-o formă sau alta, la tratativele privind oprirea 
amplasării și dezvoltării rachetelor cu rază medie în 
Europa. — declară că România este gata să ia parte la 
orice acțiune constructivă orientată în acest scop și împu
ternicește guvernpl român să întreprindă tot ce este 
necesar pentru a-și spori contribuția la eforturile generale 
pentru dezarmare, destindere și pace pe continent.

Ca un coro’ar al dezbaterilor de politică externă. Marea 
Adunare Națională a adoptat în unanimitate Hotărîrea de 
a împuternici pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român președintele Re
publicii Socialiste România, de a se adresa personal tova
rășului Leonid Iliei Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.. pre
cum și președintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald 
Reagan, cu apelul de a face tot ce le stă în putință in ve
derea ajungerii la acorduri concrete privind oprirea am
plasării și dezvoltării de noi arme de distrugere în masă, 
la retragerea rachetelor nucleare cu^rază medie de acțiune 
din Europa — probleme vitale ale societății, destinderii și 
Păcii, mondiale. De asemenea. în virtutea marelui prestigiu 
internațional al președintelui țării noastre, Marea Adunare

• Ia Casa de cultură 
din Slobozia, județul Ia
lomița. a avut loc un fes
tival liteiar la care au 
participat acad. Eugen 
Jcbelcanu. V laica Bârna, 
Ileana Mălăncioiu și Dan 
Deșliu. »

O Recent a avut loc 
ședința de deschidere a 
cenaclului literar al A- 
cademiei „Ștefan Gheor
ghiu", condus de lector 
univ. Ion Haineș. Au citit 
din creația lor : Dumitru 
Bălăet. Aurelian Titu Du
mitrescu, Mircea Ieliim, 
Faisal Karkati. Marian 
Mușat, Ion Mânzălescu, 
Ileana Petrean. Vasile 
Poenaru. Elena Zarescu.

A participat, ca 'invitat. 
Tudor Gheorghe. care a 
prezentat un recital de 
poezie patriotică ; la 
Muzeul de Istorie și Ar
heologie din Tulcea. in 
cadrul unei seri de poezie 
dedicate Păcii, a fost pre-

• Editura ..Facla" a 
organizat o întîlnire cu 
profesorii și studenții de 
la Universitatea din Ti
mișoara. cititori și cola
boratori ai editurii. Des
pre rezultatele și colabo
rarea dintre editură și 
cadrele de Ia Universita
te a vorbit Al. Jebelea- 
nu, redactor-șef la Edi
tura ..Facla". A mai luat 
cuvîntul profesorul Va-

• Luni, 30 noiembrie 
1981, la Sala Studio a Tea
trului „Nottara" a avut 
loc o ședința de lucru con
sacrată activității cenaclu
rilor și cercurilor literare 
din Capitală, precum și 
sarcinilor ce le revin in 
contextul politic actual. 
Au participat membri ai 
Uniunii Scriitorilor, bi
rouri de conducere ale u- 
nora dintre cenacluri, 
membri ai acestora. Au 
fost prezenți tovarășii 
Nicolae Croitoru, șeful 
secției de propagandă a 
Comitetului municipal de 
partid. Eugenia Măndiță, 
vicepreședinte al Comite
tului municipal de cultură 
și educație socialistă. Lau
rențiu Fulga, vicepre
ședinte al Uniunii Scriito
rilor. Lucrările ședinței au 
fost conduse de Alexandru 
lanculcscu, director al 
Centrului de îndrumare a 
creației populare și a 
mișcării artistice de masă.

La referatul prezentat 
de scriitorul Alexandru 
Văduva, metodist la Cen
trul de îndrumare, s-au a- 
dăugat informări făcute de 
conducători ai unor cena
cluri: Nicolae Dumitrescu- 
Sinesti (cenaclul „Colum
na" de la I.R.E.M.O.A.S.), 
profesor Octavian Poș- 
toacă (cenaclul „Comen
tai" al Casei de cultură, 
sector 3). Octavian Berin- 
dei (cenaclul „Albatros" 
de la A.C.I.L.).

Pe marginea acestor 
materiale, la dezbateri 
au luat cuvîntul : Pe
tre Protopopescu (cena
clul „Ion Minulescu"), 
Florin Ciobanu (cena
clul „Sinteza"), Barbu 
Alexandru Emandi (ce-

Timișoara

Despre cenaclurile literare 
din Capitală

Națională împuternicește pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să adreseze conducătorilor tuturor celorlalte state semna
tare ale Actului final de la Helsinki chemarea de a depu
ne toate eforturile, de a face totul — cu deosebire în 
această perioadă — pentru a acționa în direcția dezvoltării 
și folosirii tuturor posibilităților cu care se pornește la 
tratative, pentru ca toate statele să participe, intr-o formă 
sau alta, la realizarea unor înțelegeri acceptabile pentru 
toate statele europene.

URMĂRIND ecoul acestor ample dezbateri în tara 
noastră, e de remarcat, in același timp că toate marile 
agenții de presă, marile ziare din țările de pe toate con
tinentele acordă un deosebit interes poziției ferme și 
constructive a României, a președintelui său. în fata unei 
probleme cruciale ca aceea ce se pune astăzi întregii lumi 
contemporane, și în primul rînd Europei, continentul pîr.dit 
de nimicirea a ceea ce are mai reprezentativ omenirea 
sub semnul civilizației și culturii.

SÎNT — acestea — răspunderi majore ale unui popor 
cu o bimilenară tradiție de construcție în pace, trăind 
în contemporaneitatea celui mai puternic elan, intru pro
pășirea geniului uman.

„România literară"

zentat poemul „Laudă 
verbului a fi" de Arcadie 
Donos. în interpretarea 
autorului.

Au luat parte membri 
ai cenaclurilor literare 
din localitate. Au mai ci
tit poezii închinate uni
tății naționale si păcii 
prof. Ștefan Dumitrescu 
și Marin Ioan' Augustin. 
Spectacolul a fost pre
zentat de istoricul prof. 
Victor Bauman; la Casa 
corpului didactic, a a- 
vut loc sub auspiciile 
cenaclului scriitorilor lo
cali o manifestare lite
rară prilejuită de deschi
derea cenaclului „Ponti
ca" al elevilor din munici
piul Constanța. Au citit 
din lucrările lor Marin*  
Porumbescu. Nicolae Ca- 
ratană, Ștefan Bălăci,
George Căpiță, Florin
Pietreanu, Nicolae Ro
taru. Valeriu Liubos, 
C-tin Ghită. Cornelia Stă- 
tiescu, Luminița Borandă.

sile Șerban, Doina David 
și Ion Arieșanu, redactor 
șef al revistei „Orizont", 

în holul Universității. 
Centrul de librării din 
Timișoara și Biblioteca 
Universității, au amenajat 
o expoziție de cărți.

Scriitorii Ion Arieșanu, 
T.L. Birăescu. Simion 
Mioc. Erica Scharf și Ti
tus Suciu au acordat au
tografe.

naclul ..Tudor Mușates- 
cu“), Ion Protopopes
cu (cenaclul „Comentar"), 
Gabriela Bălăeeanu (ce
naclul „Scrisul nostru"), 
Petre Secoșan (cenaclul 
„Vasile Cârlova"), Dumi
tru Condecscu si Ale
xandru Filip (cenaclul 
„George Bacovia").

In Încheierea lucrări
lor ședinței au luat cuvin- 
tul Laurențiu Fulga, Vio
leta Zamfirescu. Nicolae 
Croitoru. S-a subliniat 
necesitatea organizării u- 
nui cadru mai bun pen
tru constituirea de noi ce
nacluri și pentru consoli
darea celor existente, e- 
tortul de a valorifica mai 
sistematic producția lite
rară a talentelor tinere și 
de a se configura mai 
activ specificul acestor 
forme de propagandă cu 
sarcinile politice curente, 
precum și cu sarcinile ce 
revin pe plan economic u- 
nităților socialiste în ca
drul cărora ele acti
vează.

Actorii Lia Șahighian și 
Mihnea Moisescu au citit 
din lirica tinerilor lau- 
reați ai recentului con
curs „Tinerețea Patriei": 
Valeriu Stoica, Octavian 
Berindei, Gabriel Chesoiu, 
Constanța Dascălu, Au- 
gustin Frățilă și Traian 
Băd’jlescu. Formația „Ter
ra" a Institutului de tehni
că și calcul a susținut un 
recital de muzică și poe
zie pe texte ale tinerei 
cenacliste Lelia Mun- 
leanu.

S-a hotărît ca viitoarea 
ședință să aibă loc în pri
mul trimestru al anului 
1982.

CENTENAR 
G. OPRESCU

• Luni. 30 noiembrie 
a.c., la Institutul de isto
ria artei a avut loc ședin
ța consacrată centenaru
lui G. Oprescu. Persona
litatea și opera profe
sorului G. Oprescu, fon
datorul și primul di
rector al Institutului, au 
fost evocate de V. Dră
guț, Mircea Popescu, 
Theodor Enescu, prof. dr. 
Șt. Berceanu, Simion Al- 
terescu, Dan Grigorescu 
și Dan Hătilică. Cu 
același prilej a fost pre
zentat programul sărbăto
ririi centenarului si al se
siunii de comunicări cu 
participare internaționa
lă care va avea loc în 
aprilie 1982.

„PRINCIPII
DE VALORIFICARE 

SCENICA A TEXTULUI 
DRAMATIC"

• Secția de dramatur
gie a Asociației scriito
rilor din București a ți
nut a doua sa ședință 
plenară, cu invitați, în 
cadrul Planului său anual 
de activitate. Tema reu
niunii a fost : Principii de 
valorificare scenică a tex
tului dramatic. Au tinut 
referate orof. Ion Zamfi- 
rescu. criticul Florian Ni- 
eolau. dramaturgul Paul 
Everac. Au luat cuvîntul 
in Cursul dezbaterilor : 
Horia Feleanu, Lia Cri- 
șan. Eugen Lumezianu, 
Iiror Grineviei. Paul Cor
nel Chitic. Dorel Dorian. 
Dina Cocea, vicepreședin
te al A.T.M., și Constan-

. tin Măciucă, director ge
neral adjunct al teatrelor. 
Paul Everac, secretarul 
secției, a tras concluziile. 
U’mătoarea ședință va 
avea loc la 21 decembrie.

MEDALION 
I. VALERIAN

• Sub auspiciile So
cietății culturale ..Stefan 
Petică" din comuna Ber- 
cești, județul Galati, în 
prezența unui numeros 
public, în ziua de 25 no
iembrie 1981 a avut loc 
o sesiune consacrată vie
ții si operei scriitorului 
L /Valerian, originar de 
pe aceste meleaguri. 
Au prezentat referate si 
comunicări privind acti
vitatea de poet si proza
tor. de memorialist si 
conducător al revistei 
„Viața literară" profeso
rii Ghearghe Frătilă. Ion 
Timbolschi. Rodiea Carai- 
man. Antoni Chirvăsută 
si istoricul literar Nicolae 
Scurtu. Din partea Comi
tetului județean de cul
tură si educație socialis
tă a Participat Marcel lo- 
nescu. A fost citit, de ase
meni, un omagiu semnat 
de Laurențiu Fulga. vice
președinte al Uniunii 
Scriitorilor. După susți
nerea lucrărilor respecti
ve. a urmat o dezbatere 
cu privire la locul lui 
I. Valerian în cadrul li
teraturii române.

CENACLUL 
SCRIITORILOR 
DIN JUDEȚUL 

VRANCEA

, • Primul cenaclu al 
scriitorilor vrînceni inau
gurat de curînd în pre
zenta tovarășului Dumi
tru Radu Popescu, pre
ședintele Uniunii Scriito
rilor. a tinut întîia sa șe
dință în cadrul căreia a 
fost primit cel de-al ze
celea membru, orozatorul 
loan Grigore Bogdan, au
torul volumului O seară 
în leagănul Mioriței, a- 
oărut în Editura Ion 
Creangă.

CENACLU
DE DRAMATURGIE

• Luni. 7 decembrie, 
orele 18. în foaierul sălii 
Majestic a Teatrului G iu
țești va avea loc ședința 
cenaclului secției de dra
maturgie al Asociației 
scriitorilor din București- 
si al revistei „Teatrul". 
Se va citi piesa „Gărgă
rița" de Ion Băieșu.

• * * ♦ — AUREL BA- 
RANGA INTERPRETAT 
DE... Urmărind receptarea 
critică a creației lui Au
rel Baranga de-a lungul 
a patru decenii. Mihaela 
Cristea întocmește, în 
„Biblioteca critică" a- 
ceastă antologie însoțită 
de prefață (Cronicar al 
epocii Ini), tabel crono
logic și bibliografie se-

• lectivă. (Editura Emi- 
nescu. 32S p„ 9,75 lei).

• Nicolae Vătămanu — 
ICOANE ȘI FOTOGRA
FII DE BUCUREȘTENI. 
Apărut postum, acest vo
lum subintitulat Aventuri

. literare a fost îngrijit de 
Sandu Pavelescu (Editura 
Litera. 160 p., 12,50 lei).

• Mircea Micu — 
AVRAM 1ANCU. „Am 
scris Avram Iancu — 
mărturisește autorul pie
sei publicate în colecția 
„Rampa" — dintr-o su
flare, cu un fel de entu
ziasm fanatic, ajungînd 
să mă contopesc pînă la 
suferință cu destinul e- 
roului". (Editura Emi
nescu, 96 p., 3,75 lei).

• Ion Bălu — VIATA 
LUI G. CALIN ESCU. Am
plă monografie în două
zeci de capitole cu o vas
tă bibliografie. (Editura 
Cartea Românească, 456 
p.. 13 lei).

• Ion Bălti — hoS- 
TALG1A ABSOLUTULUI. 
Studiu monografic dedicat 
lui Geo Dumitrescu, 
structurat in capitolele : 
Un Rimbaud al „Rezis
tentei" românești ; „O 
altă estetică", „Zvonul 
unei reacții de inconfor- 
mism și oroare, de împo
trivire și defetism" ; 
Fascinaț'a prozei ; Vibra
țiile unei alte tonalități ; 
Mutația ontologică a uma
nului ; Marile poeme; 
Nostalgia perfecțiunii ; 
Fenomenologia dragostei ; 
Omagiu lui Baudelaire ; 
Dialog continuu și „Orice 
poet autentic e un glas al 
timpului său". (Editura 
Eniinescu, 242 p„ 5 lei).

• Gabriela Negreanu
— ELEGII PENTRU SU
FLETUL ÎNFLORIT. Al 
doilea volum de versuri 
al autoarei cuprinde ci
clurile Strada ca o viață. 
Oameni și cer. El -;i 
pentru sufletul înflorit 
și Și alte cuvinte (Edi
tura Eminescu, 11“' p.,
8 lei).

• Lucian Avramescu — 
NU CER IERTARE. Al 
cincilea volum de versuri 
al autorului (Poeme —
1975, Stele pe dealuri —
1976, Un liber albatros — 
1978, Ei, aș 1 spunea poe
tul... — 1980). se alătură 
publicisticii din Trans
plantul de albastru — 
1978. (Editura Eminescu, 
166 p„ 8,50 lei).

• Horia 
GRIGORE 
DRESCU.

Bădescu — 
ALEXAN- 

Subintitulat
„Parada măștilor", volu
mul apare în colecția 
„Contemporanul nostru". 
(Editura Albatros, 176 p., 
5,50 lei).

• Adrian Rogoz — INI
MA REZISTENTA. Retro
spectivă lirică însoțită de 
un Cuvint înainte al lui 
Ovid S. Crohmălniceanu. 
(Editura Albatros, 136 p„ 
12 lei).

• Paul Sân-Petru — 
CUMPĂNĂ SOARELUI. 
Al patrulea volum de 
versuri al autorului după 
Urme (1969), Poeme (1975) 
și Pămînt de bun. venit 
(1980). (Editura Eminescu, 
92 p„ 7,25 lei).

• Edmond și Jules de 
Goncourt — GERMIN’IE 
LACERTEUX. „Fie ca 
Romanul — scria in pre- 
fața-manifest la întîia 
ediție, datată octombrie 
1864 — să aibă această 
religie pe care veacul tre
cut o denumea cu un larg 
și cuprinzător cuvint : 
Omenie; — conștiința,ri- 
cestui lucru îi e de ajtfns: 
acesta e dreptul lui". 
Traducerea aparține San
dei Mihâescu-Boroianu ; 
prefața (Frații Goncourt, 
fiziologi și poeți) e sem
nată de Angela Ioan; edi
ția reia o postfață de Gus- 
ta*e  Geffroy. (Editura 
Minerva, XLIV + 236 p., 
5 lei).

LECTOR



Dreptul 
popoarelor
i T N reputat polemolog, într-unul din 

eseurile sale, atrăgea atenția câ 
omul, după Încheierea unei conflagrații, este înclinat 
să-și scoată din preocupări tocinai problematica legată 
de cauzele conflagrației din care abia a ieșit. El vrea să 
uite. Privește în jurul său: pretutindeni urmele morțli, 
pretutindeni ruine și. grăbit pe unele să le acopere, pe 
altele să le înlăture, uită, la capătul acestui efort de 
reconstrucție, de ce a fost nevoie să care moloz, să pună 
temelii noi, să vindece răni și așa mai departe. El vrea 
să uite — și asta, cu aparențele desăvîrșitei îndreptă
țiri ; căci ființa umană este Înzestrată cu vocația fe
ricirii, dovadă că după comiterea unui act necugetat 
găsește in sine destule resurse ca să-l alunge în unghe
rele cele mai inaccesibile ale memoriei și să trăiască 
de parcă actul cu pricina nu s-ar fi produs niciodată. 
Așa se face, ne încredințează un specialist francez, că 
societățile se grăbesc să investească bani în toate do
meniile de activitate care necesită supraveghere siste
matică, dar nu și in studierea războiului, așa se în- 
tîmplă că fiecare ramură de producție posedă institu
tele el de cercetare și tocmai fenomenul polemicii ar
mate rămîne nestudiat, am spune : ca un tărîm din in
teriorul căruia, periodic, ni se trimite moarte, spre care, 
Ins? în intervalele de răgaz, nu se aventurează ni- 

să afle dacă tărîmul are măcar un stăpîn și stă- 
pînul acesta ce nume poartă?

Așa par să stea lucrurile din punctul de vedere al - 
unui civil care se adresează civililor, adică celor ce 
suportă greul războaielor și vor ca în timp de pace să 
nu Ie retrăiască nici măcar cu amintirea. Nu tot așa 
stau lucrurile, fiți convinși, și din punctul de vedere 
al profesioniștilor războiului — căci ei există, deși nu 
se exprimă public, deși identitatea lor n-are semnătu
ră pentru ochii lumii. în timp ce omul ține cu tot 
dinadinsul să uite că a trecut printr-un măcel, în timp 
ce-șl spală funinginea de pe ochi șl încearcă — izbu
tind de-atîtea ori I — să demonstreze că pentru el și 
fiii săi creația în adevăratul înțeles al cuvîntului este 
posibilă numai în climatul păcii, profesionistul războiu
lui, victoriosul sau învinsul de altădată, își continuă 
nestingheriț activitatea, ca și cum răgazurile de pace 
n-ar fi decît momentele de respirație ale unei necon
tenite încleștări, ca și cum vărsarea de singe ar fi 
regula, și Însuși binele — cît este — al răstimpurilor 
de liniște s-ar datora răului și legăturii lui tainice cu 
progresul I

Polemologul de care am amintit se plînge că statele 
lasă de izbeliște cercetarea fenomenologiei războ
iului și, pentru că la sfîrșitul încercării sale se simte 
dator să ridice din umeri și să afirme că, la nivelul 
cercetării lui, îi este peste puteri să ofere un răspuns 
concludent în privința legilor ce duc din aproape-n 
aproape la confruntarea armată, ne dăm seama că și 
asupra lui, ca și asupra multor oameni de bună cre
dință, acționează cu putere mitul cu aparențe dialectice 
al inevitabilității războiului. Războiul este în firea omu
lui! Războiul poate fi cunoscut doar în efectele, nu’ și 
in cauzele sale I Războiul este o lege naturală și, prin 
urmare, apare după propriile sale nevoi de manifes
tare I Războiul are drept efect imediat pierderi de bu
nuri materiale și spirituale, efectul său îndepărtat fiind 
în schimb nu numai recuperarea acestor bunuri pe o 
treaptă avansată, dar și sporirea lor într-un ritm cu 
neputință de realizat pornind și dintr-un alt punct de
cît acela al distrugerii.

Mituri ale unei false dialectici. Pentru că, dacă am 
pomi pe meandrele doar uneia dintre aceste subtilități, 
și-am accepta că o conflagrație între două state (sau 
sisteme) atrage după încheierea ei cu-atît mai multă șl 
mai vădită fericire cu cît mal multe și mai vădite vor 
fi fost pagubele provocate de beligeranți, ar trebui să 
acceptăm și sinistrul paradox după care fericirea și 
bunăstarea totală n-ar surveni decît în împrejurarea 
•mei distrugeri totale. Mituri, fără îndoială — ca și 
celălalt, optimist nu-1 vorbă, mitul Îndepărtării primej
diilor războiului în raport direct proporționat cu per
fecționarea in timp a mijloacelor de distrugere. Ca să 
nu mai vorbim de ideologii pe față al crimei, de cei ca 
au hotărlt că înfruntarea de care vorbea Ileslod — 
„dulgher cu dulgher se întrece și-olarul ge-ntrece 

cu olarul" — „și lupta aceasta e bună" ar fi de fapt nu
cleul din care s-ar naște și prin care s-ar justifica 
orice mare măcel. Răul are tradiția lui și ideologia lui, 
nu numai binele. Doctrine mizantropice, propovădui
toare ale sinuciderii, ale iubirii de neant, doctrine care 
vorbesc despre practicarea cu bună știință a răului spre 
bine — sisteme care impresionează unele prin vechi
mea, altele prin cinismul lor. Oricît de abil ar fi aco
perit sub aspect teoretic gestul criminal, după săvîrși- 
rea acestuia, omul rămîne — cum știm că se spune 
despre Raskolnikov — singur și palid ca ucigaș de 
rînd. Gorila supraumană despre care crezusem că a 
pierit, se bate iarăși cu pumnul în piept, vorbește iar 
despre sine și, nemulțumită cu vorbirea articulată, 
dărîmă statui și temple, pune bombe, răpește și ucide 
oameni ai legii, se înrolează voluntar oriunde vocația 
violenței se poate realiza mai eficient și cu mai mare 
profit.

A CTIVITAȚII.E păcii se află astăzi la 
‘ răscruce. Cifre — care nu mai pot fi 

nici ascunse, nici mistificate — ne arată cîte fonduri și 
cită materie cenușie sînt deturnate înspre producția 
de război. Deruta unor gînditori contemporani este atît- 
de evidentă îneît tinii dintre ei sînt mai degrabă gata 
să acorde credit teoriei malthusiene, decît să recunoas
că de-a dreptul că locul de origine al Crizei economice 
actuale _ este însuși disproporționatul, iraționalul efort 
pentru înarmare. Să fie criza condiționată de legi obiec
tive ? Să aibă ritmicitatea unui fenomen natural și să 
acționeze asupra vieții sociale fără a da nimănui posi
bilitatea s-o controleze? încă un mit al mizeriei! Ca 
să-l acceptăm, ar trebui să uităm că nu o dată criza 
unei monezi, bunăoară, poate fi provocată de înșiși emi
țătorii ei și, bineînțeles, nu în paguba emițătorilor ei ; 
ca să luăm crizele economice drept niște fenomene na
turale, în felul ritmicelor și previzibilelor eclipse solare, 
ar trebui să asistăm nu numai la paragina activităților 
păcii, nu numai la falimentul industriei de automobile, 
ci’și la decăderea industriei de tancuri. Or, noi știm că 
industria de război este mai înfloritoare ca niciodată;

Dreptul popoarelor de a alege între plug și sabie încă 
n-a fost răpit ; ele, care au ales întotdeauna pentru 
plug, dar care au fost de-atîtea ori nevoite să pună 
mina pe sabie, nu mai pot fî înșelate cu ușurință. Ce 
mit, oricît de convingător ar fi el, nu se destramă 
înaintea primejdiei cu desființarea ? S-a spus că ființa 
umană este înclinată spre rău și în sprijinul acestei 
afirmații s-a adus dovada că orice importantă descope
rire științifică și-a găsit aplicabilitate mai întîi pe tări- 
mul crimei. Puneți la îndoială și afirmația aceasta, ca 
și dovezile ce-o sprijină. N-am citit că lansarea bombei 
la Hiroșima a fost, în ultimă anliză, o binefacere — 
întrucît zeii războiului ar fi înghițit un număr mult mai 
impresionant de făpturi omenești dacă adversarului nu 
1 s-ar fi oferit un spectacol paralizant ? Chiar așa să 
fie ? Să credem că dintre două rele — ca să ajungem 
în pragul binelui și-al liniștii — trebuie să-1 alegem 
pe cel mai înfricoșător ? Noi, care știm că doctorului 
nu 1 se îngăduie să ia viața bolnavului, sub cuvînt că 
astfel i-dr curma chinurile, nici cînd toate mijloacele 
de a-1 ajuta s-au epuizat ?

Amenințarea nucleară are doar adversari — nu și în
vingători, și acest adevăr ni s-a impus la Hiroșima și 
Nagasaki, în zilele cînd fiecare om ar fi avut motive 
să strige : „Vai de învinși, dar mai vai de învingători !“. 
Nu vreau să închei înainte de-a aminti spusele lui 
Pascal despre prejudecățile vecinătății : „Pentru ce mă 
omori ? Ei, ce, nu ești de dincolo de apă ? Prietene, 
dacă ai sta dincoace, aș. fi un asasin și ar fi nedrept să 
te omor ; dar pentru că stai dincolo sînt un viteaz și 
acest lucru este drept". Sînt cuvintele prin care s-ar 
rezuma drama războiului. într-o vreme cînd învingătorii 
erau cu putință, și arcurile de triumf, și întoarcerea pe 
scut. Din nucleul acestei realități ce-ar fi sugerat echili
brul — chiar și unul tragic — s-a născut, iată, o reali
tate monstruoasă, a anulării, față de Care înseși cu
vintele lui Pascal s-au preschimbat într-un îngrijoră
tor anacronism.

Mircea Ciobanu

MARIA DEAC : Maternitate (Expoziția de artă plastică 
a tineretului - Șala Dalles)

Poem
pentru 
sufletul păcii
Acum și acum și numai acum 

(cît nti-i prea tîrziu) 
la a'cătuirea scutului necesar

ne vom putea apropia și-nțelege 
numai inibrăcind cuvîntul sincer

acum cînd tumultul neliniștii 
tresare in somnul pruncilor 

vin păsări să-ți înalțe
culorile in cîntec 

pentru viață pentru sufletul omului

acum la dejucarea focului împletit 
la tăgada din jurul aureolelor 

nu ne mai putem deosebi
om de om lup de lup 

prieten de prieten dușman de dușman

acum și acum și numai acum 
întimplări petrecute In lume 

de la o clipă la alta
pot să aprindă neutronii discordiei 

ne pot dărui prăpădul nadirului

acum și acum și numai acum
la disperata confruntare 

din dorința clipei hotoritoare
in numele tuturor viețuitoarelor 

putem spulbera cenușa pierzaniei

acum și numai acum 
la ora aceasta intîrziată

in pintecul'mamiferelor
va ingenunchia rodul pâmintului 

pentru viață pentru sufletul păcii

Ion Sofia Manolescu
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Confruntări

PRIN romanul Prețul singurătății 
(Ed. „Cartea Românească", 1981), 
Eugenia Tudor Anton confirmă 
ODiniile favorabile ale „criticii 

de întîmninare". formulate la apariția 
precedentului text romanesc. Caruselul, 
într-adevăr. Eugenia Tudor Anton reu
șește in Prețul singurătății o radiografie 
comnletă a două medii sociale, lumea 
artiștilor și aceea a medicilor, prin inter
mediul a două personaje. chirurgul Radu 
Harega si cintăreata de operă Domnica 
Foișoreanu, cărora, prin proza de ana
liză, le urmărește destinul și zbate
rile sufletești purtind, toate, „expresia 
aceea de părăsire parcă a propriei 
făpturi, cînd oboseala biruie orice mod * 
de a H în prezent, acea atentie firească 
la tot ce se află în iurul tău“. Existenta 
lui Radu Harega. ca si aceea a Domni- 
căi Foișoreanu. repetă. în fapt, parabola 
lui Iov cel nedreptățit: mereu învinși, 
mereu dati înapoi, suoortînd cu stoicism 
ura oarbă si riposta fără scrupule a me
diocrității. trăind intr-un fel de „pustnicie 
In miilocul oamenilor", cu revolta lor 
..neputincioasă, sfioasă, o revoltă in 
genunchi, o revoltă neeficientă, care se
măna mai mult a supunere în fata vieții". 
Radu Harega si iubita sa. cunoscută prea 
tîrziu. atunci cînd curba vieții coboară 
Si ochii nu mai văd decît lumina stinsă 
a unui trecut otrăvit de gindul lui „ar fi 
putut fi totuși altfel". înțeleg semnifica
ția destinului lui' Iov care, ca si ei. „iu
bea teribil viata. în ciuda tuturor relelor 
si nenorocirilor abătute Pe canul lui". 
Modul de a fi în prezent, biruit de obo
seala celui mereu învins, devine un mod 
de a fi în si prin trecut. Personajul Eu
geniei Tudoi- Anton trăind parcă în vir
tutea legii inerției, căutînd Un presupus 
Capăt al călătoriei, matca ; ea nu se

Ritmurile istoriei

Reconstituirile literare aie is
toriei — in sens de cronică a epo
cii — sînt totdeauna dificile, pre
supunând riscuri, cel puțin din două 

motive : întîi anemierea transfigurării ar
tistice în fata presiunii, greu de ocolit, a 
cunoașterii . documentelor. Acestea din 
urmă îl pot acapara într-atît pe scriitor. 
Incit, rămînînd prizonierul lor. să se insi
nueze în pagina literară aerul prea rece 
•1 unor constatări mai degrabă proprii in
vestigației științifice, acolo unde ne-am 
aștepta să aflăm fervoarea imaginației. 
Dar se poate naște și cealaltă fată a ris
cului — anemierea „Cronicii" însăși din 
pricina rarefierii oricărui parfum „docu
mentar", înecat în divagația literaturizan- 
tă. Riscurile sporesc dacă epoca invodată 
• îndepărtată în timp. Efortul de a cu
noaște și asimila corect stocul — uriaș 
uneori — de documente istorice, de a te 
pătrunde de ritmurile lor secrete, familia
rizarea cu atmosfera îndepărtată a unor 
epoci pe care scriitorul prezent nu le mai 
•re sub ochi, constituie handicapuri ane
voie de depășit. Sînt puțini autorii cărora 
■ă le reușească cu adevărat astfel de în
treprinderi literare. Lui Mircea Constan- 
tinescu i-a reușit în Amurgu-l levantinilor, 
roman în două volume ce însumează a- 
proape o mie de pagini (primul apărut în 
1973, al doilea în 1980). Mi se pare sur

identifică însă nici cu „acasă" (casa din 
cartierul mărginaș al orașului de pe Du
năre în care copilărise Radu Harega a 
fost vîndută unor străini, apartamentul 
pe care îl locuiește împreună cu soția sa. 
Agripina. este insalubru), nici cu iubirea 
(Radu Harega le pierde oe rind Pe Elena. 
Stefania si Domnica). nici cu locul de 
muncă (în spitalul din B. toate se află 
la cheremul Marelui sforar Bârsa sj al 
uneltelor sale Tomida. Patriciu. Logadi), 
nici cu prietenia (Patriciu l-a trădat de 
nenumărate ori) : matca personajului 
Eugeniei Tudor Anton este amintirea 
(jurnalul) care reprezintă, iată, aneste
zicul oricărei dureri („nimic nu-1 putea 
liniști decît gindul la trecut"), suportul 
pentru a putea trăi mai departe, cămașa 
lui Nessus („melodia aceea mă învăluie 
azi ca o cămașă a lui Nessus. care în
țeapă. care arde si zgîndără amintirea si 
doare, si-mi face totodată bine") si. în 
cele din urmă, unica sansă a cunoașterii 
de sine, prilejul cel mai bun „ca să se 
cunoască si. mai ales, să se gîndească 
la propria lui existentă".

în Prețul singurătății totul se Petrece 
In si prin memoria al cărei fir întorto
cheat se strînge oe cele două mosoare 
ale existentei : atunci si acum. „Atunci" 
constituie hotarul care împarte brutal 
viata lui Radu Harega. precizînd distanța 
care senară vîrsta de aur a ființei, de 
aceea de fier : imaginile reale ale trecu
tului sint învăluite intr-o „halo poetic" 
formînd un ecran prin care ochiul nu 
mai vede realitatea : eul simte doar ceea 
ce s-a petrecut altădată, momentele tre
cute se transformă în „imagini obsesive", 
iar expresia în discursul narativ a aces
tei valori emoționale a rememorării sînt 
punctele de suspensie care abundă In 
textul romanului. îndreotînd atentia spre 

prinzător că — dincolo de aprecieri de ru
tină — romanul acesta n-a atras atentia 
în vreun fel mai deosebit. Să fie de vină 
sentimentul de „teroare" in fata lungimii 
„sufocante" a cărții ?

Autorul iși subintitulează opera drept 
„cronica unor familii", primul volum cu- 
prinzind epoca 1877—1917, iar al doilea de 
Ia 1918 la 1948. Așadar, materia epică son
dează aproape trei sferturi de secol. Cum 
se vede. Mircea Constantinescu nu s-a lă
sat timorat de faptul că astăzi majoritatea 
prozatorilor comprimă temporalitatea în 
favoarea „spatializării" maxime a tensiu
nilor spirituale. Efortul scriitoricesc evo
cativ este — cel puțin în această privință 
— monumental. Deși prozatorul a voit 
„cronica unor familii", ambiția suttextua- 
lă a cărții este surprinderea ritmurilor is
toriei, a atmosferei specifice a unor epoci 
dense în evenimente. Încît, în fapt. Amur
gul levantinilor este un roman istoric. în 
bună tradiție a cuvântului.

Este adevărat, cele două volume sînt 
inegale din. acest punct de vedere. Primul 
constituie o frescă remarcabilă, plină de 
fervoare, mai ales în -evocarea ultimelor 
decenii ale secolului trecut. în general, ca 
prim strat tematic. întilnim o multitudine 
de „cronici de familie" așezate unele lingă 
altele. Prozatorul 'sare de la una la alta, 
aparent fără legături stabile care să omo- 

ceea ce nu se poate spune prin cuvinte. 
Sensibilitatea, amintirile trăite la tensiu
nea faptului prezent deformează totul 
construind o realitate nouă care se supra
pune. o înlocuiește oe aceea veche. Dar 
iată care sînt resorturile ce declanșează 
mecanismul asociațiilor memoriei afec
tive a personajului, constituind în fond 
modalitatea scrierii textului însusi. Prima 
formă de asociație, corespunzătoare unui 
plan de suprafață, este aceea senzorială : 
vederea Janului de grîu îi amintește lui 
Radu Harega de iubirea sa pentru Elena, 
„punctul cel mai înalt al feminității", 
mirosul miezului pufos al nîînii proas
pete îl readuce în casa copilăriei, vocea 
care vorbește 'acum seamănă cu alta, 
auzită altădată (vocea doctorului Cara- 
muzi seamănă cu aceea a lui Weintraub, 
iar glasul Martei se confundă cu acela 
al Domnicăi). un fragment dintr-o ro
manță îi reamintește oe un fost coleg de 
liceu, „bun amic oe vremuri". A doua 
formă de asociație prin care revin amin
tirile în instanța prezentului este aceea 
a stării psihice : „Fiecare dintre femeile 
care-i brăzdaseră existenta, mai ales 
cele cunoscute în tinerețe. îi veneau în 
amifitire. nu numai prin înfățișarea sau 
întîmplările legate de ele. Dar mai ales 
orintr-o stare psihică de care se legau 
fiecare dintre acestea" (Elena îi aducea 
starea de „dulce euforie". Domnica. pe 
aceea de „frenetică neliniște", iar Stefa
nia si Agripina îi provoacă o stare „ne
plăcută de tristete") : rememorarea prin 
intermediul stării psihice este completă.

împăcare
Spate în spate, 

strîns lipiți, 
înfrățindu-ne.cu crabii, 
prin nisipul umed, 
în beznă, 
împresurați de marele frig...

Spate in spate, 
pentru un strop 

de căldură, 
intr-o ultimă șansă, 

mai adevărată 
decit îmbrățișarea...

Adela Popescu

______________________________ >
Renizeze totul într-o coerență artistică. O 
lectură atentă dezvăluie însă un al doilea 
strat tematic, ce constituie deopotrivă fi
lonul esențial și liantul materiei epice. 
Este atmosfera epocii, acea trepidație a 
vieții — în toate dimensiunile el — care 
definește specificul unei perioade istorice. 
Rezonanta copleșitoare în popor a războiu
lui pentru independentă (1877), răsfrîntă 
la cele mai variate nivele, goana neostoită 
după prosperitate, oprimări și înavuțiri, 
politică și politicianism, racordări la un 
nou suflu de civilizație al lumii, iubiri nă
răvașe, pitorești — totul se constituie în- 
tr-o dinamică autentică de sfîrșit de epocă 
și începutul alteia. Este surprinsă acea 
graniță fluentă dintre vechi și nou, cînd 
forțele se înfruntă fără decizii simplifica
toare și tranșante. Lumea pare făcută să 
nu obosească niciodată. Mircea Constanti
nescu este un romancier cu virtuți de 
excepție în evocarea unui parfum discret 
al ardor ii omenești.

Cel de-al doilea volum al romanului ni 
s-a părut a nu se mai ridica la cota ex
presivă a celui dinții. Aci, atmosfera isto
rică a «pocii — a unei alte epoci — nu 
mai e surprinsă cu aceeași acuitate. Vo
lumul al doilea rămîne în genere la -prima 
instanță a romanului, cea a unor „cronici 
de familie", așezate unele lingă altele. 
Ecoul unor evenimente istorice dramatice 
dintr-un nou secol — două războaie mon
diale. contradictoria perioadă interbelică, 
începutul revoluției socialiste în România 
— devine palid. întilnim și aci pagini pe
netrante, evocatoare de atmosferă istorică, 
dar ele nu mai constituie regula. în sine, 
„cronicile de familie" cuprinse în acest 
volum sînt autentice, talentul de portretist 
al autorului nu se dezminte. Si totuși, su
flul epic al epocii moderne rămîne unde
va la periferie, „familiile" navigînd lin. 
prea lin parcă. într-un soi de „gol" nefi
resc. Poate și din această pricină, cel de-al 
doilea volum al romanului cam trenează 
și lungimea lui începe, la un moment dat. 
să devină obositoare.

în ansamblul romanului, semnificația 
portretizării levantinilor este departe de a 
fi univocă. Nu este vorba doar de ceea 
ce indică termenul generic, relativ res- 
trîns, prin „levantin", ci de o conotativi- 
tate ce trimite la aria vastă a parazitis

profundă, ea unind intelectul cu senzoria
lul (euforia se amestecă cu gustul si mi
reasma griului, tristețea este sălcie) : 
personajul se caută, prin intermediul 
acestor asociații. într-un complicat ioc 
de oglinzi la care participă trecutul si 
prezentul (ca provocare a primului).

Alături de acest flux al memoriei afec
tive. care este principalul nucleu genera
tor al materiei epice, Eugenia Tudor 
Anton introduce în romanul său ceea ce 
as numi un cod al referinței culturale 
care implică si explică. în același timp, 
trăirea personajelor : tristetea lui Radu 
Harega se trans-pune în versurile lui 
Esenin, melancolia Domnicăi Foișoreanu 
se accentuează la amintirea versurilor 
unei melodii vechi, cîntăreata de operă, 
intrigată de o „tînără suficientă", o ju
decă conform principiului „spune-mi 
ce-ti place să citești ca să-ti spun cine 
ești", iubirea lui Adrian Foca vorbește, 
mai întîi. orintr-un sonet al lui Shakes
peare. aceea a lui Radu Harega. prin 
Adela lui Ibrăileanu. iar scena din 
poiana „ochi de lumină" este construită 
pe un „scenariu" eminescian. Cu acest 
cod al referințelor culturale, rezultat al 
intervenției criticului în textul prozato
rului. romanul Prețul singurătății, scris 
cu sensibilitate. ironie si. deseori, cu 
sarcasm, oferă măsura exactă a unor 
destine umane care evoluează sub sem
nul credinței că „viata nu e de dispre
țuit niciodată, orice s-ar întimpla !“.

loan Holba^

mului prin înavuțire, la lumea deșartă a 
parvenitismului — chiar dacă poartă bla
zon nobiliar — la. în două cuvinte, „tena
citatea bălăriilor". în acest sens, cartea se 
încheie cu un avertisment ce atrage aten
tia că levantinii, în ipostaza de „tenaci
tate a bălăriilor", mai circulă încă, prin
tre noi. pină astăzi. Astfel pusă problema, 
romanul lui Mircea Constantinescu ane o 
deschidere aproape explicită către prezent 
— o deschidere dureroasă si gravă.

Materia epică a cârtii clocotește de per
sonaje, o infinită galerie de personaje — 
cu sutele — de toate tipurile, de toate pro
fesiunile, de trimiteri la nume de oameni, 
de toponimii etc. O întreagă concretitudine 
demografică și geografică se revarsă peste 
capacitatea de asimilare a lectorului.

Romanul acesta oferă, indiscutabil, pa
gini antologice despre Bucureștiul de odi
nioară. cu o penetrație senzorială greu de 
ignefrat. îndeosebi marginile orașului, pe
riferia, cu viata ei efemeră, dospită, de 
incertitudini și îmbuibare în delir — și 
totuși plină de culoare — sînt -evocate cu 
o plasticitate artistică a cărei acuitate nu 
se uită ușor. Prozatorul posedă o autenti
că vocație de a exprima senzorialul ba~oc 
și livresc. Viata domestică a plăcerilor lu
mești se insinuează în pagini la nivelul 
unei senzorialităti abundente, mustoasă — 
autorul insistînd cîteodată la acest nivel 
al sevelor aprinse pină alunecă spre me
taforizarea sentimentalizată.

Mircea Constantinescu e un scriitor cul
tivat. cu o memorie prodigioasă, mișcin- 
du-se suplu într-o ideatie culturală diver
să. stilul său plin de culoare, opulent, ni
țel sarcastic, îl tine strîns pe cititor. Este 
un stil insinuant ce te convinge să nu 
dezertezi în fata celor aproape o mie de 
pagini. Totuși, pe alocuri, stilul acesta ne- 
tetinut. cu senzorialitatea lui barocă, de; 
vine prolix, incert ori alunecă spre 
presii inadecvate și greoaie, de genul : „să 
cuțiteze"; „să ligamenteze"; „se sardelea- 
ză“; „să satelizeze" (de ia cutit ligament 
sardea, satelit).

Amurgul levantinilor este un roman de 
atmosferă, plin de culoare, atestînd un 
scriitor cu o capacitate deosebită în evo
carea foarte concretă, detaliată, a istoriei.

Grigore. Smeu



Antonio Blanch
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literatura populației „chicana" din S. U. A.
Al IX-lea Colocviu 

al A. I. C. L.

PRINTRE literaturile minoritare 
existente azi în America de Nord 
se numără și una ce captează din 
ce in ce mai mult atenția critici

lor : literatura populației „chicana". Nu 
este deloc ușor să dai o definiție exactă 
termenului „chicana"; eu voi folosi cuvîn- 
tui respectiv pentru a desemna acel cetă
țean american, de origină mexicană, ce iși 
afirmă identitatea etnică (așa-numita 
„rasă de aramă"), refuzind să se integreze 
în societatea și cultura dominantă anglo- 
americană. In ciuda inferiorității sale so
ciale (majoritatea locuind la țară și în 
cartierele sărace ale marilor orașe), popu
lația „chicana" și-a redescoperit, în cele 
din urmă, rațiunea sa socială de a exista. 
A devenit conștientă de demnitatea sa 
morală și culturală. Din acest motiv a 
început să afirme și să apere valorile 
proprii, care i se par la fel de bune, dacă 
nu chiar mai bune decit cele ale socie
tății industriale în care trebuie să mun
cească din greu pentru a supraviețui.

Dintre aceste valori tipice, semnalăm 
între altele fidelitatea față de celula fa
milială, respectul pentru tot ceea ce este 
natural, nesofisticat, dîrzenia in muncile 
și suferințele cele mai aprige, venerarea 
strămoșilor, credințele și practicile reli
gioase etc.

Deși termenul „chicana" a început să 
fie folosit^relativ recent, realitatea demo
grafică desemnată de acesta datează din 
timpul războiului dintre Max'c și America 
de Nord (1846—1848), avînd drept conse- 
pință anexarea la Statele Unite a tuturor 
acestor vaste teritorii din sud-vest (Cali
fornia, Arizona, New Mexioo, Colorado și 

.Texas). Dar conștiința apartenenței la un 
‘popor (la o rasă) și la o cultură diferită 
este un fapt istoric cu mult mai recent, 
pe care l-am putea localiza prin 1965, în 
urma „Mișcării chicana" condusă de Cesar 
Châvez in scopul apărării agricultorilor 
săraci de origină mexicană.

Statistici recente arată că. la ora ac
tuală, în Statele Unite ar trăi cam șase 
sau șapte milioane de „chicanos", din care 
marea majoritate — in pofida greutăți
lor întimpinate in școli — folosesc încă 
limba spaniolă, cel puțin în mod pasiv, 
adică o înțeleg atunci cînd este vorbită. A- 
ceastă curioasă menținere a limbii materne 
într-o minoritate rasială este poate un caz 
unic în Statele Unite și s-ar putea ex
plica prin învecinarea cu Mexicul și prin 
mijloacele mass media în limba spaniolă 
(presă, radio, televiziune, cinema) oe cîș- 
tigă o audientă din ce în ce mai mare în 
6ud-vestul american. Toate acestea au 
făcut ca populația „chicana", cartierele 
locuite de ea, nenumăratele locuri de în- 
tilniri sociale să devină focare ale unei 
culturi originale, ale unei anumite litera
turi metise (amestec de „mexican o-ame- 
ricană" și „anglo-americană"). care deja 
nu mai este mexicană și cu atît mai puțin 
americană în sensul anglo-saxon al ter
menului.

Aflată încă în etapa de început, lite
ratura „chicana*  — care la origine era 
mai ales de expresie orală, cu acele 
„corridos", un fel de „chansons de geste" 
într-o formă populară și piese de teatru 
reprezentate in diferite cartiere („teatro 
eampesino") — a evoluat în ultima vreme 
spre forme mal convenționale și a produs 
deja, in special în ultimii ani, opere con-

Klaus Jarmatz
Membru al Centrului A.I.C.L. — R. D. GERMANA

Literatura sorabă
CRITICA literară reprezintă, fără 

nici o îndoială, un factor decisiv 
pentru viabilitatea literaturilor 
minorităților naționale. Voi face 

în continuare cîteva remarci privind cri
tica literară din cadrul literaturii sorabe 
— element important al literaturii con
temporane din R.D.G.

Națiunea sorabă a avut, o istorie lungă 
și zbuciumată. Trăind pe teritoriul Lu- 
saciei, în părțile de est ale R.D.G„ ea a 
fost, timp de secole, oprimată de ger
mani. în perioada dictaturii fasciste so- 
rabii au avut de suferit formele cele mai 
brutale de opresiune națională. Erau obli
gați nu numai să efectueze munci infe
rioare, dar li se interzicea chiar și utili
zarea și cultivarea limbii materne, ca și 
a tradițiilor culturale și literare. Abia 
după eliberarea de sub jugul fascist, noua 
politică a statului le-a asigurat sorabilor, 
pentru prima dată în istorie, autonomia 
și drepturile lor naționale nu numai prin 
actul constituției, ci și prin măsurile con
crete care au fost adoptate.

Această literatură își are originea în 
secolul al XV-lea. Ea s-a născut ca una 
din formele de rezistență ale unei mid 
națiuni slave, în trecut asuprite, și care 
se baza pe tradițiile țărănești. Procesul 
de dezvoltare a R.D. Germane a dus la 
■crearea de școli in limba sorabă, a unei 
edituri sorabe ca și a unor ziare tipărite 
In această limbă. Acum s-a făcut primul 
pas spre menținerea literaturii sorabe dar. 
In același timp, au apărut elemente noi 
ce și-au pus amprenta pe conținutul și 
forma acestei literaturi. De aici înainte i

I
siderabile. Aceste producții scrise au 
început să fie privite cu atenție de unele 
sectoare mai sensibile ale societății ame
ricane. Li sg face chiar un loc aparte 
printre literaturile minoritare alături de 
acelea ale negrilor, evreilor și asiaticilor.

Una din trăsăturile caracteristice ale 
acestei literaturi „chicana" o constituie 
dimensiunea sa politică. Ea a avut legă
turi directe cu mișcările de revendicare. 
Iar dacă aceasta a determinat, pe de o 
parte, accentuarea rezistenței și disprețul 
majorității, nu e mai puțin adevărat că a 
reușit să trezească și atenția experților 
societății, sociologi, profesori de Utera- 
tură și critici literari. Este interesant de 
constatat, de exemplu, numărul mereu 
crescind de publicații științifice apărute 
în Statele Unite care se ocupă de feno
menul „chicana". Iată cîteva dintre ele : 
„Hispania", „The Journal of Spanish Stu
dies". „Latin American Literary Review", 
„Mester" etc. Ar fi de ajuns să parcurgem 
în grabă una din bibliografiile afectate 
literaturii „chicana", apărute recent, pen
tru a ne da seama de importanța și nu
mărul studiilor care i-au fost consacrate 
în ultimii ani. Se știe că in zece din uni
versitățile americane a tost introdus de 
curind studiul literaturii „chicana" (Uni
versity of California. Arizona State Uni
versity, Indiana, Yale, Oklahoma, Texas, 
Wisconsin «ptc.). Există, de asemenea, un 
număr destul de mare de reviste literare 
consacrate, cel puțin în parte, acestei li
teraturi minoritare : „El curandero", „El 
Mirlo", „Canta", „Fuego de Aztlăn" (Ber
keley), „De coloi-es" (Albuquerque), „Vor- 
tice“ (Standford), „Prisma" (Oklahoma), 
„Aztlăn" (Los Angeles), „La Palabra" 
(Phoenix), „The Bilingual Review" (Mi
chigan), „El grito", „Tejidos" etc., la care 
se adaugă cele dedicate literaturii din 
Porto Rico; „Revista chicano-riquena" 
(Indiana), „Puerto Norte" etc.

ÎNCERCÎND să reflectăm acum asupra 
conținutului și orientării dominante ale 
acestor lucrări de critică literară am putea 
să începem prin divizarea/acestui vast an
samblu în două mari categorii: pe de o 
parte, cele ale criticilor ce se interesează 
de particularitățile originale ale textelor ; 
pe de alta, cele orientate spre marile teme 
universale pe care aceste texte le dezvol
tă în manieră proprie.

Să examinăm mai întîi aoeastă ultimă 
categorie. Criticii aplică aici, de prefe
rință, metodele analizei socio-culturale, 
chiar antropologice. Se utilizează, de ase
menea, comentariul ideologic. Pentru că 
trebuie să recunoaștem că temele și coor
donatele istorice ale unui mare număr 
din aceste texte se pretează la asemenea 
considerații. Ele dau naștere cu<ușurință 
la meditații asupra omului universal, aflat 
mai întîi in stare de opresiune iar apoi 
în cea de revoltă. Căd — așa cum am 
mai spus-o deja — mulți dintre autorii 
„chicanos" au început să scrie pentru a 
denunța o astfel de situație inumană, pen
tru a revendica drepturile civile ale celor 
considerați la marginea societății ameri
cane, pentru a demasca ipocrizia claselor 
dominante și a stigmatiza războiul din 
Vietnam. Temele menționate, ca și altele, 
de altfel, precum grevele, cerșitul și în ge
neral toate celelalte ce țin de cultura mi
zeriei umane, fac adeseori din aceste opere 
literare documente social-politice de o 
mare forță.

s-a oferit posibilitatea să se dezvolte nu 
doar ca o simplă formă de apărare și re
zistență națională, ci ca o literatură națio
nală recunoscută în cadrul mai general 
al literaturii din R.D.G. Acum, literatura 
sorabă nu se mai bazează doar pe tradi
ție, dar și pe noile tendințe. Din punct 
de vedere cantitativ și calitativ, exigen
țele au început să crească. Aproximativ 
douăzeci la sută din publicațiile literatu
rii sorabe sînt traduse în germană. Opt
zeci la sută nu apar decît în limba sorabă. 
în zilele noastre literatura sorabă este 
tradusă în mai mult de zece limbi Există 
șt opere din literatura germană ca și din 
cea universală ce au fost traduse in limba 
sorabă..

SE ÎNȚELEGE că în asemenea condiții 
reflecțiil^ critice ale publicului literar au o 
mare importanță. Desigur, o nouă abordare 
a fenomenului literar se impune acum, în 
primul rind prin publicarea operelor a pes
te douăzeci de poeți și naratori sorabi, în 
mod deosebit a operelor lui Jurij Bre- 
zan ; ce altceva decît contactul direct cu 
publicul ar putea pune tradiția și pre
zentul într-o relație productivă. Unii au
tori se plângeau prin anii șaizegi de slaba 
dezvoltare a criticii literare sorabe, re
prezentate pînă nu demult de critici ca 
Marja Mlynkowa. Astăzi s-a dezvoltat 
din nou o solidă critică literară în jurul 
publicației „Nowa doba". Condițiile deo
sebite ale societății contemporane dau po
sibilitatea aproape tuturor sorabilor să 
vorbească, să scrie și să citească atît in 
germană cit și în sorabă, iar reflecțiile 
critice ale literaturii sorabe au început să

Aceste opere „chicanas" nu sînt scrise, în 
cea mai mare parte, nici in engleză, nici 
în spaniolăyci într-o a treia limbă („Span- 
glish"), o "limbă în stare de fermentare, 
dincolo de regulile gramaticale și ortogra
fice. De fapt, în acest caz, nu se poate 
vorbi despre bilingvism ci mal curind 
despre un fel de trans-lingvism, căci 
limba nou formată se află într-o perma
nentă stare de oscilație între cele două 
limbi de bază. Un scriitor „chicano" 
poate, fără nici o reținere, să înceapă o 
frază în engleză și să o termine în spa
niolă (de exemplu : „John is at school 
and Maris estă en la casa"). Trecerea de 
la una la cealaltă — așa-numitul „code 
switching" — se realizează fără ezitare, 
în mod natural.

Această curioasă limbă literară în for
mare asimilează tot felul de dialecte și 
de elemente „slang", se expune la diverse 
modificări provenite din limbajul străzii, 
al barurilor și al șantierelor. <

La prima vedere, un text „chicano" 
poate surprinde prin extraordinara liber
tate a expresiei, care este, de altfel, în 
strînsă legătură cu lupta pentru libertate 
pe care majoritatea acestor texte‘vor să 
ne-o transmită.

DIN punct de vedere stilistic, literatura 
s,chicana" atrage, în mod frecvent, atenția 
criticilor. Pentru că acești autori, manifes- 
tînd adesea îndrăzneală și pasiune, sînt pe 
cale de a reînnoi atît formele stilistice cît 
și modalitățile de creație. Ei amestecă ge
nurile. încercînd o mulțime de experiențe 
formale, cu aceeași libertate cu care 
transformă limba „standard". Această 
voință de a revoluționa totul se face 
simțită mai ales atunci cînd citim opere 
în care elementele dominante sînt grotes
cul, imaginarul sau magicul. Avem de-a 
face aici cu universuri fantastice, peisaje 
onirice, evenimente sau personaje supra
naturale, produse ale unei inspirații 
epice, ce ne reamintesc uneori de inten
țiile unor romancieri din America La
tină.

Simbolismul subconștientului, metafora 
suprarealistă, fabulele și legendele, îm
binate cu figuri, ale religiilor străvechi își 
fac apariția firesc în mijlocul celor mai 
realiste narațiuni și descrieri, și deseori, 
la fel de dramatice.

Iată de ce aceste texte literare, ce ne 
vorbesc despre rtiizeile, război și asuprire 
și care, în materialitatea lor textuală, "șe 
prezintă foarte dense, delirante, enigma
tice, impresionează profund pe cititor, 
fiind o adevărată plăcere pentru studenți, 
cercetători și critici literari.

Ceea ce te frapează in mod deosebit 
atunci cînd studiezi unul dintre aceste 
texte, dincolo de aspectele sale stilistice, 
este puternica personalitate a autorului, 
intensitatea cu care acesta se străduiește 
să ne transmită o realitate umană, unică 
în dramatismul său ; mai mult decît atît, 
se va face auzită o voce unică ce pro
clamă renașterea spiritului Aztlăn, regă
sirea sufletului unui popor, pînă acum 
uitat și aproape mort. Și tocmai aceste 
cîteva lucrări literare (cam douăsprezece 
în total), într-adevăr șocante prin sem
nele lor enigmatice, prin halucinațiile fe
brile, înfruntă criticul literar, îl determină 
să-și schimbe metodele de analiză prefa
bricate, pentru ca în cele din urmă să-1 
facă să treacă, cuprins de fascinație, pra
gul unui nou univers literar.

cîștige teren. Cu toate acestea, literatura 
sorabă este confruntată în prezent cu 
noi probleme pe care trebuie să le depă
șească. Din acest motiv apar noi exigențe 
și in critica literară, căci trebuie avut în 
vedere viitorul tradiției culturale sorabe 
în ansamblul său. Bineînțeles că indus
trializarea crescândă a regiunii lusace și 
progresul revoluției tehnico-științifice in
troduc noi factori, condiționați de modul 
de viață modern al sorabilor. Cultura so
rabă este acum în stare de efervescență 
creatoare. Scriitorii sorabi se străduiesc 
să realizeze un contact intre vechile tra
diții populare ce merită a fi conservate, 
fiind strins legate de elementul național 
și noile realități sociale. Devine din ce 
în ce mai evident faptul că tradiția păs
trată cu grijă în muzee nu mai este su
ficientă și că, de asemenea, o veche tradi
ție națională nu poate supraviețui și nu 
poate interveni cu adevărat în prezent de
cît in măsura în care se descoperă anu
mite legături, avînd puncte de plecare ca
litativ diferite. în acest mod, literatura 
sorabă se îmbogățește cu elementele noi 
ale prezentului, așa cum este cazul ope
relor scriitorilor mai tineri — ca de exem
plu Angelika Stacowa.

Ținînd seama de toate acestea, consider 
că interacțiunile cristalizate între litera
tura germană și cea sorabă din R.D. Ger
mană în decursul ultimilor treizeci de ani 
ar merita o analiză mai detailata, analiză 
ce ar conduce la reflecții literare capa
bile să impulsioneze lucrările colocviului 
nostru.

Alcazarul din Segovia

Eli Peonidou
Membru al Centrului A.I.C.L. - CIPRU

Valorificarea 
literaturii cipriote
TEMA pe care o tratăm are pentru 

noi — cei care sîntem unul din po
poarele cele mai mici, dar și unul 
din cele mai vechi — un interes 

deosebit. In Cipru s-au petrecut în ultimii 
ani foarte multe evenimente, care, în 
cele din urmă, au dus Ia împărțirea insu
lei în două, despărțind prin frontiere arti
ficiale cele două comunități, greacă și tur
că. Azi, poporul nostru luptă pentru a-și 
rezolva problemele sale; în același timp 
luptă pentru a supraviețui primejdiilor, 
sprijinindu-se pe rădăcinile sale [...] Si 
toate acestea, în timp ce simțim deasupra 
capetelor noastre amenințarea războiului 
care înconjoară toată această zonă fier
binte din geografia noastră.

Lipsa unei gîndiri critice într-o țară 
mică, plină de probleme politice, sociale, 
etnologice etc., capătă dimensiuni neliniș
titoare și creează o ruptură între creator și 
poporul său, o ruptură, în același timp, în
tre creator și lumea exterioară.

Nu știu dacă este internațională fraza 
nedreaptă care spune că „poetul ratat de
vine critic" ; in cazul nostru, dacă o parte 
din poeți ar fi critici, aceasta ar fi în 
avantajul lor, spre binele poeziei și al pa
triei lor. Și asta nu pentru că am suferi de 
absența unui foarte valoros material poe
tic. Dimpotrivă, aș putea să enumăr fără 
șovăire mai bine de zece poeți de mare 
prestigiu și alții peste treizeci, de renume 
recunoscut. Poezia noastră contemporană 
se poate măsura cu poezia oricărei alte 
țări. Rădăcinile poeziei noastre se adîncesc 
în trecut, pînă la Homer, hrăntndu-s::, 
peste timp, din toate epocile. Frumusețea 
peisajului, clima suavă, culorile, aromele, 
marea și natura înflăcărată își găsesc ex
presia în poezia noastră. Dacă la toate a- 
cestea se adaugă dimensiunea tragică și 
absurdă a războiului — a războaielor — 
cele care, ca o soartă nedreaptă, nu au 
nici un fel de legătură cu caracterul paș
nic al poporului, fiind provocate de stră
ini, organizate și îndeplinite de străini, 
dacă Ie avem in vedere pe toate acestea, 
atunci poezia noastră, fn interiorul liris
mului său, capătă, în mod inevitabil, și 
acel element dramatic care o face de două 
ori mai puternică și mai perceptibilă.

Această poezie, care în ultimii ani, da
torită tragicelor motivații, a atins un nivel 
de înflorire enorm, este foarte puțin cu
noscută dincolo de țărmurile noastre. Aș 
îndrăzni să spun că de abia de este cu
noscută in spațiul helenic. Și una din ex
plicațiile principale este lipsa unei critici 
care să se ocupe s-o scoată din anonimat 
și să-i dea aripi să zboare. [...).

CRITICA literară poate contribui la solu- 
• ționarea multor probleme, mari și mici,' 

care ne preocupă. Eu poate să deschidă o 
potecă, chiar și neînsemnată la început, 
pentru cunoașterea literaturii celorlalte 
comunități. Cu alte cuvinte, poate să joa
ce. indirect, un- rol politic, apropiind co
munitățile noastre care. în mod fatal, 
se îndepărtează, an de an, una de alta.

Așadar, pentru ca patria noastră să se 
salveze, dincolo de soluționarea pașnică a 
problemei politice, trebuie să se salveze 
cultura noastră. Și pentru a salva cultu
ra, criticii trebuie să se situeze în pri
mele rînduri ale luptei, arătînd drumul ce 
trebuie urmat.

Cred că Asociația Internațională a Cri
ticilor Literari poate face multe lucruri 
în sensul promovării operelor scriitorilor 
necunoscuți, scoțîndu-i astfel din anoni
mat. în această direcție, aș dori să subli
niez rolul Buletinului A.I.C.L. și să-mi 
exprim dorința ca această publicație să 
circule cît mai frecvent și în. cît mai multe 
limbi.



Marcel Raymond

■ Sîmbătă. 28 noiem
brie a.c. a murit la Gene
va, in vîrstă de 84 de ani. 
Marcel Raymond, profesor 
și critic, memorialist și 
poet, autor al celebrei 
sinteze despre poezia mo
dernă De la Baudelaire la 
suprarealista, tradusă și 
în limba română. Dintre 
celelalte lucrări ale ma
relui dispărut menționăm: 
Genies ' de France (1942), 
Baroque et renaissance 
poetique (1953), Etre et 
Dire (1970), Romantisme 
et Reverie (1978), precum 
și studii ample despre 
Rousseau, Senancour. Fe- 
nelon și Riviere. O ade
vărată revelație a consti- 
tult-o volumul autobiogra

Din nou, Alan Paton

• Autor al unora din
tre cele mai apreciate ro
mane ale contemporanei
tății și un aprig critic al 
apartheidului. scriitorul 
sud-african Alan Paton 
(in Imagine) și-a publicat 
recent prima carte de 
ficțiune literară după 
treizeci de ani de hiatus 
in acest domeniu al crea
ției sale. întocmai ca șl 
celebra sa carte Cry, the 
Beloved Country (Plingi, 
țara mea iubită), noul 
roman este axat pe reali
tățile societății bazate pe 
discriminări rasiale, de
oarece, așa cum spune 
autorul, „dacă trăiești în 
Africa de Sud Și scrii un 

r
Km citit despre.,.

Agitatul sezon al premiilor
■ întrebat de un reporter, ce părere are despre lau

reatul Nobelului pentru literatură din acest an, un 
aspirant latino-american la cea mai rîvnită distincție a 

’ răspuns — în conformitate cu stereotipul temperamen
tal atribuit „rasei" sale — trîntindu-i telefonul in nas, 
în timp ce un anglo-saxon, de asemenea din plutonul 
premlabililor, i-a scris unui prieten, cu ceea ce se pre
supune a fi o foarte anglo-saxonă detașare prefăcută : 
„Nu-i chiar atît de rău cum au fost Pearl Buck sau 
Somerset Maugham".

Cu puțin înainte ca Academia suedeză să-și anunțe 
alegerea, „The New York Times Book Review" a pu
blicat, sub semnătura lui Richard Kostelanetz, o cores
pondență din Stockholm intitulată Premiul suprem, în 
care descria pe larg mecanismul selecției și prezenta 
pe cîțiva din membrii juriului și poziția lor de prin
cipiu. Ceva mai tîrziu, în ajunul decernării premiilor 
anuale pentru roman în Franța, „The International 
Herald Tribune" a recenzat Intelocrații, de Herve 
Hamon și Patrick Rotman, carte refuzată de Le Seuil 
(după ce directorul colecției literare a editurii, Franțois 
Regis Bastlde, amenințase că, altminteri, își va da de
misia, iar ■ președintele juriului Goncourt, Hervă Bazin, 
reacționase vehement față de eventualitatea publicării 
ei) și editată cu succes — 35 000 de exemplare vîndute 
imediat — de un outsider al industriei cărții, Jean- 
Pierre Ramsay.

La ce concluzii a ajuns R. Kostelanetz după ce a stat 
de vorbă cu patru din cei șase membri ai comitetului 

x special pentru Premiile Nobel al Academiei suedeze, 
oameni obligați să păstreze cel puțin 50 de ani secretul 
asupra deliberărilor și eventualelor lor controverse 7 
Impresionat de cunoștințele enciclopedice ale Iui Artur 
Lundkvist (care citește literatura în mal multe limbi și 
are opinii bine argumentate despre calitățile și slăbi
ciunile tuturor cărților scrise de autori americani proe- 
minenți în ultimii 15 ani) și de finețea analizelor critice 
ale lui Osten Sjostrand, autorul american acceptă fără 
rezerve explicațiile acestuia din urmă :

„încercăm să acordăm atenție culturilor minorității — 
grupuri etnice și limbi de mică răspindire. Aceasta re
zultă din conștiința necesității de a nu ne lăsa prinși 
în marea mașinărie a superputerilor. Nu este un proces 

k

fic Le sej et la cendre 
(1970).

Succesor al lui Thibau- 
det la catedra de litera
tură franceză a Universi
tății din Geneva, Marcel 
Raymond a fost tiles mem
bru al Institutului Fran
ței și al Academiei Re
gale din Belgia. A fost 
distins cu numeroase 
premii elvețiene, franceze 
și germane. I-a fost 
decernat titlul de doctor 
honoris causa de către 
zece universități europe
ne. Prin dispariția lui, 
critica literară și cultura 
europeană pierd Pe unul 
din reprezentanții loc de 
frunte.

roman care nu se referă 
la problemele centrale, a- 
cesta nu va merita să fie 
citit". Titlul noii cărți — 
Ah, but Your Land is 
Beautiful ! — i-a fost In
spirat lui Paton de oa
meni care au venit să-l 
viziteze acasă, în împre
jurimile orașului Durban. 
Temîndu-se să comenteze 
politica țării, atunci cînd 
sint întrebați ce cred des
pre Africa de Sud. ei răs
pund : Vai, e frumoasă 
țara dv.! Ceea ce vor să 
spună, a explicat Paton 
într-un interviu dat re
cent : „De fapt ei se miră 
că atîția oameni pot fi atît 
de nefericiți într-o țară 
care este atît de frumoa
să". Activitățile poli
tice. l-au împiedicat pe 
Paton, acum în vîrstă de 
78 de ani. să scrie litera
tură timp de aproape 30 
de ani (penultimul să-u 
roman. Too Late the 
Phalarope, a apăbut în 
1953). Dar. așa cum am 
mai semnalat, anul tre
cut el și-a publicat o pri
mă parte a autobiogra
fiei, intitulată Towards 
the Mountain, care-1 dea
pănă firul vieții pînă în 
1948, cînd apariția roma
nului Plîngi, țara mea 
iubită I l-a transformat 
existența. Va continua să 
lucreze la autobiografie 
dună ce-și va fi terminat 
trilogia romanescă.

Manifestări 
consacrate 

poeziei

• Poezia s-a bucurat, în 
această toamnă, de nu
meroase manifestări în 
Franța. Printre acestea, 
cea dintre 21 și 22 no
iembrie, cînd, sub egida 
Societății de Istorie lite
rară, a fost organizată o 
dezbatere consacrată ope
rei poetice a lui Patrice 
de La Tour du Pin ; la 
Toulouse, în cursul Între
gii luni noiembrie 1981, 
s-au desfășurat întîlnlrile 
internaționale ale poeziei 
contemporane (recitaluri, 
colocvii, convorbiri cu bi
bliotecari, librari etc.).

Max Walter 
Schulz — 60

• Printre scriitorii care 
debutau editorial în 1962 
în R.D. Germană se afla 
și prozatorul Max Wal
ter Schulz (n. 1921), care 
anul acesta a împlinit 60 
de ani. în romanul său de 
debut — Nu sintem pul
bere în vînt („Wir sind 
nicht Staub im Wind“) el M 
dezbatea frămîntarea tine
rei generații în atmosfera 
marasmului lăsat de 
război. In scrierile lui ul
terioare. printre care Sol
datul și domnișoara 
(„Der Soldat und die 
Frau“), remarcă comenta
torii săi. Max Walter 
Schulz a evoluat conside
rabil, lărgind cadrul tema
tic spre dezbateri filoso- „ 
fice de o aleasă tinută 
estetică, situîndu-se as
tăzi printre scriitorii cel 
mai prestigioși ai gene
rației sale.

„Les Cahîers 
du Sudu

• Create în 1914 de 
către Marcel Pagnol, „Las 
Cahiers du Sud“ au fost 
reluate și conduse, cîteva 
decenii, de către Jean 
Ballard care i-a deschis 
paginile literaturilor stră
ine șl, în special, celor 
mediteraneene. Doamna 
Jean Ballard a donat ora
șului Marsilia arhivele 
revistei (între altele, 837 
dosare de corespondentă 
intre scriitori și o biblio
tecă de peste 10 000 vo
lume). Sub genericul „Ri- 
vages d’origine", direcția 
respectivelor arhive a or
ganizat o expoziție (pro
gramată între 26 nov. și 
31 dec.).

de selecționare a celor mal buni scriitori din lume. 
Alegem scriitorii care ni se par importanți pentru lite
ratura altor limbi decît cele în care scriu ei. Acesta 
este fondul politicii editoriale a comitetului Nobel."

Din cei 100—150 de scriitori din toată lumea propuși 
anual, de pe lista secretă de 15—20 de semifinaiiști 
(conținînd și nume care se mențin de 40 de ani), din 
cei cinci prezentați, în cele din urmă, plenului Acade
miei suedeze (18 membri), este ales, de 80 de ani, un 
scriitor (rareori doi) ; dacă onoarea rămîne imensa, 
suma, de asemenea imensă, de circa 200 000 de dolari, 
sosește de obicei prea tîrziu pentru a mai reprezenta un 
stimulent al creației. în majoritatea cazurilor ea i-a 
îmbogățit nu pe laureați, ci pe moștenitorii lor. Una 
peste alta, „ceea ce se poate spune despre Nobel este 
că e un premiu bun, dacă nu cel mai bun", conchide 
„The New York Times Book Review".

Premiile literare franceze (păstrînd, desigur, toate 
proporțiile) ridică probleme ceva mai spinoase, dacă e 
să-i credem pe cei ce, de ani de zile, contestă obiecti
vitatea unor jurii prea dependente de marile edituri. 
Autorii cărții Intelocrații au făcut tot felul de socoteli : 
în ultimul deceniu, zic ei, Gallimard, Grasset și Le 
Seuil și-au împărțit 82 la sută din principalele cinci 
premii anuale, deși au editat doar 25 la sută din litera
tura apărută în Franța. Se citează exemplul cunoscutei 
scriitoare Franțoise Mallet Jorris, în același timp mem
bră a Academiei Goncourt, consilier literar al editurii 
Grasset și membră a Consiliului de directori al rețelei 
de televiziune care prezintă adaptări după romanele et 
Hamon și Rotman nu dau cu bîta, ei nu fac decît să 
pună cap la cap niște informații care le confirmă teza, 
dar alții recurg la argumente mai tari. Favoritismele 
implicînd inevitabile rabaturi de calitate duc la situa
ția ca, ani în șir, cărți care au obținut, de pildă, Pre
miul Goncourt să nu treacă proba decisivă a receptării 
pe alte meridiane și să nu fie traduse în limbi străine, 
pentru că n-o merită. Cei ce alimentează atmosfera de 
scandal in această privință nu au însă nici ei, totdeau
na-, în vedere, dezinteresat, numai binele literaturii, ci 
își manifestă îndeobște (mai mult sau mai puțin vio
lent) frustrări personale (mai mult sau mai puțin în
temeiate).

Dincolo de toate acestea, premiile literare de toam
nă rămîn un stimulent verificat pentru scriitori și ine
galabil mijloc de atragere a ctitorilor. Ergo...

Felicia Antip

Milosz
• Caietul 19 al Asocia

ției Prietenilor lui Milosz 
a fost integral consacrat 
selectării de texte stabi
lite de Laurent Terzieff 
pentru spectacolul pe care 
l-a dat la Theâtre du Lu- 
cerngire cu Pascale de 
Boysson și Claude Au- 
faure. Pe ansamblu, mi
cul volum echivalează cu 
un Miiosz (in imagine) 
prin-el-însuși, constituind 
o excelentă introducere la 
cunoașterea poetului ce
lor Șapte Singurătăți.

Viața lui * 
Eisenhower

• în primăvara anului 
viitor, editura Random 
House va publica o bio
grafie a fostului pre
ședinte al Statelor Unite, 
Dwight Eisenhower, scri
să de fiul său, David Ei
senhower. Acesta a lucrat 
timp de șapte ani la ela
borarea cărții, căutînd 
toate amintirile si docu
mentele existente, studi
ind jurnalul personal și 
scrisorile celui de al 
34-lea președinte al Sta
telor Unite ale Americil.

Premiu
. • Juriul" celui de-al 
XXVII-lea Festival in
ternational al filmului de 
scurt metraj de ia Ober
hausen (Republica Fede
rală Germania) a decer
nat unul din premiile fes
tivalului, care poartă nu
mele orașului, peliculei 
din R.P. Bulgaria — Obit. 
Filmul, turnat de Stu
dioul „Ecran" al televizi
unii din Bulgaria, a fost 
realizat de Raina Tomova 
și Gheorghi Balabanov.

„Limbajul 
culorilor"

• Recordul celei mal 
mici cărți din lume îl de
ține. la ora actuală, lu
crarea Limbajul culori
lor. Tipărită în Japonia, 
în limba engleză, cartea 
poate fi citită numai cu 
ajutorul unei lupe foarte 
pUternice. Ea însumează 
100 de pagini și are o 
greutate de 0,0076 grame.

Știința 
și rasismul

• Paris a apărut 
revista „Genre humain", 
un trimestrial care-și 
propune să trateze pro
blemele rasiale, cu con
cursul instituțiilor Mai
son des Sciences de 
l’Homme, Ecole des 
Hautes Etudes en Sci
ences sociales și al 
C.N.R.S. Printre colabo
ratorii primului nu
măr : F. Jacob, L. Polia-

. kov, C. Frankel, A. Lan- 
ganey, N. Fresco, J. 
Hiernaux, A. Jacquard și 
C. Guillaumin, Maurice 
Qlender asigurînd redac
tarea publicației.

Distincții
• După cum s-a anun

țat oficial la Paris, pre
ședintele Franței, Franțois 
Mitterrand, a distins zi
lele trecute, cu titlul de 
Cavaler al Legiunii de 
Onoare, două personalități 
marcante ale vieții lite- 
rar-artistice franceze. Este 
vorba de binecunoscutul 
scriitor francez Louis 
Aragon, în vîrstă de 84 
de ani (n. 3-X-1897, Pa
ris) și de compozitorul și 
criticul muzical Georges

«Aurie, în vîrstă de 82 de 
ani (n. 15-11-1899, Lo- 
deve).

Coproducție
• Recent, presa iugo

slavă a anunțat că va fi 
realizat un film artistic 
consacrat vieții fostului 
președinte al R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, în 
coproducție iugoslavo-a- 

• mericană. Scenariul fil
mului va aparține brita
nicului Fitzroy MacLean, 
care s-a întîlnit de cîteva 
ori cu fostul președinte 
Tito, iar, după cum a de
clarat un purtător de cu- 
vint al televiziunii iugo
slave, rolul președintelui 
Tito s-ar putea să fie a- 
tribuit actorului Robert de 
Niro.

„Protecție stingheritoare"

• Ultimul în dată din
tre romanele lui Heinrich 
Boli,, apărut în urmă cu 

' doi ani sub titlul Fur- 
sorgliche Bcobachlung, a 
fost tradus și în france
ză, ediția apărută în edi
tura Le Seuil purtînd ti
tlul Protection encom- 
brante. Cu acest roman, 

« scriitorul laureat al Pre
miului Nobel din 1972 (în 
Imagine) părăsește obiș
nuita lume a căiților sale 
anterioare — mid mese
riași, funcționari mărunți 
și declasați ai păturilor 
mijlocii — pentru a se

Jurnalul Annei 
Dostoievskaia

• La 15 februarie 1867, 
Fedor Dostoievski se 
căsătorea cu Anna Snit- 
kina.. După puțin timp, 
Anna începu să-și tină 
un jurnal. Primele luni 
ale căsniciei sint di
ficile. Dostoievski riscă 
închisoarea pentru dato
rii, soții sînt obligați să 
se refugieze in străină
tate, unde scriitorul se 
dedă pasiunii jocului, 
pierderile bănești se aglo
merează, dar, în același 
timp, începe să redacteze 
Idiotul. După • jurnalul 
Annei D., pe o perioadă 
de șase luni, și-a con
struit Paul Savatier un 
scenariu foarte intimist. 
Un sezon in viața lui Fe
dor Dostoievski care a 
fost difuzat la Televiziu
nea franceză la 12 noiem
brie.

O nouă stea 
la Bolșoi

• Pentru a prezenta 
parizienilor pe tînăra sa 
elevă Nina Semisorova (in 
totogfafie) (22 de ani), 
noua stea de la Bolșoi 
Teatr, marea Galina Ula
nova n-a ezitat să reapa
ră pe scenă. O singură 
dată în sala Pleyel, cu 
prilejul unei gale organi
zate de UNESCO în fa
voarea copiilor handica- 
Cați. Neuitata Julietă din 
aletul lui Prokofiev, azi 

în vîrstă de 66 de ani, a 
dezvăluit spectatorilor se
cretul măiestriei balerini
lor de la vestitul teat î j 
moscovit; în ținută de lu
cru, ea a prezentat un curii 
de interpretare, instruind 
reprezentanți de frunte 
celor patru generații pe"^^ 
care le-a format: Nina Tu * 
mofeeva, Ekaterina Mak
simova, Vladimir Vasiliev, 
Liudmila Semeniaka, Nina 
Semisorova, A. N. Fa- 
daeecev și V. V. Aniso- 
mov. Aceștia au prezentat 
fragmente din Giselle, 
Romeo și Julietă, Fru
moasa din pădurea ador
mită, Lacul lebedelor, 
Floarea de piatră și Fin- 
tîna din Baccisarai. O sea
ră de excepție concepută 
Ca un omagiu adus Gali- 
nei Ulanova, la care și-au 
dat concursul vedete pre
cum: Noella Pontois, Cy
ril Atanassoff, Merle Park, 
Caria Eracci și alții

ocupa, de astă dată, de 
tipuri din „establishment". 
Eroul principal, director 
al unui mic trust de pu- 
blicații. devenit ținta 
unor teroriști, este pus 
sub protecția poliției, im-, 
preună cu întreaga sa 
familie. De la un punct, 
protejați! nu-și mai dau 
seama dacă sînt doar a- 
părați sau, dimpotrivă, 
supravegheat! ca suspecți, 
:a posibili delincvenți 
politici. Cartea este ast
fel un amestec de ro
man din genul „fantasti- 
co-politic“ și de roman 
„polițist cu suspense". A- 
preciată ca o capodoperă 
în creația lui Boli, cartea 
a cunoscut un triplu suc
ces : i-a entuziasmat pe 
criticii literari, a trezit 
interesul observatorilor 
fenomenului politico-so
cial și a intrigat în mod 
manifest pe cei care s-au 
recunoscut în eroul prin
cipal, un intelectual cu 
avere, sufletist șl cu o fi
losofic umanistă, asemă
nătoare celei a lui Hein
rich BOU

Regizorul — 
in rol 

de arbitru
• „Aparțin unei tradi

ții teatrale în care ele
mentul esențial al unul 
spectacol îl reprezintă ac
torul — a declarat Terry 
Handes, director adjunct 
la Royal Shakespeare 
Company, aflat în prezent 
la Genova, unde pune în 
scenă, la Teatro Stabile, o 
piesă a dramaturgului en
glez Thomas Middleton. 
Eu cred, și sper, că rolul 
regizorului își va pierde 
treptat din importanță. Mă 
gîndesc uneori că teatrul 
este alcătuit din două 
echipe : cea a actorilor și -*-■  
cea a spectatorilor, iar eu 
vreau să fiu arbitrul lor. 
Pentru un actor englez lu
crul cel mai important 
este acela de a comunica, 
în acest context cuvîntul 
este mai important ca ges
tul comunicarea mal im
portantă decit interpre
tarea". i



Stanislaw Lem, doctor honoris causa Premiul austriac

*

• Senatul Scolii poli
tehnice din Wroclaw a de
cis atribuirea titlului de 
doctor honoris causa re
putatului scriitor Stanis
law Lem (în imagine). Ce
remonia s-a desfășurat la 
sala de conferințe a Șco
lii cu prilejul celei de a 
60-a aniversări a autoru
lui Filosofiei întâmplării 
și la împlinirea a 35 de 
ani de carieră filosofico- 
literară Propunerea a fost 
făcută de prof.»Jerzy Ja- 
ron, decanul secției de e- 
lectronică. EI este autorii] 
unei interesante argu
mentări publicată în re
vista „La Pologne* 4 sub 
titlul .,De ce titlul de doc
tor lui Lem?“, în care re- 
leva trei grupuri de moti
ve justificînd atribuirea a- 
cestei distincții: filosofice 
și morale, științifice și 
tehnice, în sfîrșit cele fi
nind de domeniul literatu
rii și teoriei literare. „O- 
punindu-se prostiei indi
viduale și sociale — 
scrie, printre altele, prof. 
Jaron — Stanislaw Lem a 
binemeritat de la societa

te. Aceste merite nu sînt
diminuate de faptul că u- 
morul său, ieșit din co
mun, atenuează uneorfvi- 
rulența criticii caractere
lor și a societății: unele 
aventuri ale lui Trurel și 
Clapaucius din Povești eu 
roboți și Cyberiada sînt 
demne să figureze alături 
de ale lui Candide, Jac
ques Fatalistul și Micro- 
megas".

de stat...
• ...pentru literatură 

europeană a fost acordat 
anul acesta scriitoarei Do
ris Lessing. Premiul ur
mează a-i fi inminat în 
cadrul unei ceremonii ce 
va avea loc in primăvara 
anului 1982.

în rolul lui 
Lincoln

• Reputatul și aprecia
tul actor american Gre
gory Peck interpretează 
rolul președintelui Abra
ham Lincoln intr-un film 
pentru televiziune intitu
lat Albastru și cenușiu. 
Realizat de compania 
C.HtS., filmul urmează a 
fi prezentai. în luna mar
tie a anului viitor. Intr-o 
declarație făcută revistei 
„Time", Gregory Peck 
preciza: „Turnez in șapte 
episoade, dar vorbesc doar 
în cinci, pentru că în ce
lelalte două sînt deja 
mort**.

„De trei ori România ii

Jurnalul lui Delacroix

• Pictorii pot fi sur
prinși de indicațiile tehni
ce detaliate date de Eu
gene Delacroix cu privire 
la cutare sau cutare ta
blou in al său Jurnal 
(1822—1883), reeditat acum 
în colecția „Les Memora- 
bles“ a editurii Pion. E 
vorba de „secrete" pe care 
artistul și le-a notat, pen
tru a nu le uita. în acest . 
jurnal ținut „doar pentru 
mine", cum a scris odată, 
în curgerea zilelor, picto
rul apare alături de o re
marcabilă galerie de por
trete ale unor contempo
rani. Există totuși o la
cună. Delacroix (1798— 
1863) n-a ținut jurnal in
tre 1824 și 1847. Xn plus,

Romanul

și-a pierdut carnetele în 
1848 într-o birjă. De la 
promisiunile tinereții, ci
titorul este astfel inclus 
fără tranziție în anii vîrs- 
tei mature. Dar călătoria 
e pasionantă, instructivă, 
emoționantă. Indiferent 
sau. mai exact, refractar 
la viața mondenă. Dela
croix uimește prin pu
terea sa de muncă. Pic
tează plafonul de la Lu- 
vru, capela Saint-Anges 
de la Saint-Sulpice. stră
bate Belgia și Germania 
cu creionul in mină, face 
litografie, scrie articole în 
„Le Moriiteur", își satis
face gustul pentru muzi
că. citește Dumas sau By
ron, se interesează de da- 
guerrotip, se refugiază în 
căsuța sa‘din Champro- 
say pentru a admira na
tura — și toate astea par
că simultan. Deschis, sin
cer, nu lipsit de slăbiciuni 
in convingerile sale, ner
vos și ipohondru, cu o vi
talitate uimitoare și cu o 
totală lipsă de complezen
tă fată de el însusi. Dela
croix apare ca unul din
tre oamenii de primă 
mină produși de al nouă
sprezecelea veac. în ima
gine. autoportretul artis
tului, aflat în Muzeul 
Luvru.

e roman I
• Aflat acum, la vîrsta 

de 72 de ani, la apogeul 
carierei sale literare (în
cepute în 1930), Eric Am
bler (în imagine) este con
siderat un clasic al roma
nului de mister și sus
pense, îndeosebi prin căr
țile Epitaf pentru un 
spion, Masca lui Deme- 
trios și Călătorie in sfera 
spaimei. La fel de intere
sante sînt insă Si reflecții
le despre acest gen literar 
expuse de Ambler în in
terviurile pe marginea re
centului său succes cu ro
manul Grija timpului: „în 
prezent romanul de mis
ter este un gen respecta
bil. La început, oamenii 
nu știau prea precis ce să 
creadă despre el. Acum se 
scriu chiar și teze univer
sitare asupra acestor 
cărți". După părerea scrii
torului, explicația stă în 
faptul că asemenea po
vestiri spun mai mult des
pre comportamentul oa
menilor și al organisme
lor sociale decit multe din 
romanele convenționale. 
Chiar și peste o sută de 
ani — opiniază el — aces
te povestiri vor oferi in
dicii despre ceea ce s-a' 
întîmplat în lumea noas
tră de azi. în sprijinul a- 
firmațiilor sale, Ambler 
evocă cazul prietenului 
său Graham Greene, care 
inițial și-a intitulat o se
rie de romane de mister 
ca fiind „de divertis
ment". iar ulterior a re
nunțat la această etichetă. 
„Este eronată părerea —

afirmă Ambler — că ro
manul de mister și sus
pense nu transmite nici o 
idee; dimpotrivă, destin- 
zind, el dă sfaturi, pro
duce conștientizări". în
trebat asupra mesajului 
ultimului său roman, au
torul afirmă că ‘acesta este 
un avertisment împotriva 
războiului și conchide: 
„Am fost de partea stin- 
gii și nu m-am schimbat. 
Cred in justiție politică și 
socială. Există prea puți
nă asemenea justiție în 
lume. Lucrul care mă spe
rie de moarte este tipul 
de gîndire care duce la 
atitudini de genul -«arma
mentul meu trebuie să fie 
mai mare decit al tău»“.

Burton și Wagner
• Rolul titular în fil

mul dedicat vieții lui Ri
chard Wagner, film pe 
care cineastul britanic 
Tony Palmer îl va realiza 
la începutul anului viitor, 
va fi încredințat ațtorului 
Richard Burton. Compozi

țiile muzicale ale lui Wag
ner vor fi interpretate sub 
bagheta lui Georg Solti, 
în rolurile celor două so
ții ale compozitorului: ac
trița Minna Palmer și Co- 
sima — Gemma Craven 
și, respectiv, Wannessa 
Redgrave.

Marco Polo 
din nou in China
• Marele zid. Palatul 

fericirii din Chengde. Pa
latul imperial din Beijing 
sînt locurile în care se pe
trec patru din cele opt 
Cârti ale filmului istoric 
Marco Palo, reconstituire 
a itinerariilor marelui că
lător italian din secolul 
XIII, care a trăit șapte 
ani in China. între 1275 
și 1282. Italienii Vincenzo 
Mondela si Giuliano Mon- 
daito semnează scenariul 
și, respectiv, regia aces
tei coproducții itaîo-chi- 
neze. Din distribuție fac 
parte americanul Ken 
Marshal, in rolul titular, 
chinezul Ying Ruocheng 
în acela al lui Kulai 
Khan. precum si numeroși 
actori din Anglia. Japo
nia. R. F. Germania, Ne
pal, Maroc etc.

Enciclopedie 
vorbitoare

• La Laboratorul de 
calcul al Institutului de 
limbă și literatură al 
Academiei de Stiinte al 
R.S.S Estone a fost rea
lizată o enciclopedie vor
bitoare. Cercetătorii au 
oferit nevăzătorilor po
sibilitatea de a folosi 
diferite materiale ale 
enciclopediei pentru stu
dii sau în activitatea 
curentă. Volumele enci
clopediei au fost codifi
cate in limbajul compu
terelor si au încăput pe 
o singură casetă cu ban
dă pentru ordinator.

lacopo 
Sannazzaro 
- 525

• S-au împlinit 525 de 
ani de la nașterea uma
nistului și poetului itali
an lacopo Sannazzaro 
(1456—1530), membru al 
Academiei pontaniene, 
autor al dramei pastora
le, Arcadia, scrisă în lim
ba „vulgară". Răspunzînd 
exigențelor idealului 
umanist al Renașterii, 
scrisă într-o limbă armo
nioasă si rafinată, influ
ențată de sursele clasice, 
Arcadia este o capodope
ră a genului clasic pas
toral. Considerată drept 
model de către Tasso și 
Guarini. opera s-a bucu
rat de o mare faimă, cu- 
noscînd în secolul al 
XVII-lea 60 de ediții. 
Sanazzaro a scris elegii 
Si egloge în limba latină, 
sonete, canțonete, sextine, 
madrigale în limba ita
liană.

Un interviu 
al lui Simenon

• Celebrul autor de 
romane polițiste a acor
dat recent radio-televi- 
ziunii franceze un inter
viu, încărcat de replici 
paradoxale. întrebat des
pre „procesul de creație", 
Georges Simenon a răs
puns că, în ce-1 privește, 
a debutat de la 16 ani. că 
se așează la mașina de 
scris fără nici un .plan 
dinainte conceput etc. în 
sfîrșit, că nu și-a recitit 
niciodată vreo carte de a 
sa și că chiar are oroare să 
vadă vreuna...

• ÎN cadrul celei de a 31-a 
ediții a „Zilelor Internationale 
festive" din Berlinul occiden
tal a avut loc pentru, prima oa
ră si o manifestare culturală ro
mânească. sub titlul „DE TREI 
ORI ROMANIA". Cifra se re
feră la mica noastră delegație 
compusă din pictorul Gheor- 
ghe Ră'ducanu. sculptorul Peter 
Jecza și Franz Johannes Bul- 
hardt. La Galeria Prof. Dr. 
Nordemann — Dr. Vink din Uh- 
landstrasse a avut loc vernisa
jul unei expoziții de artă plasti
că cu pictură bizantină realizată 
de Gh. Răducanu și de sculp
turi în bronz de Peter Jecza. 
După vernisaj, la care cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de 
Franz Johannes Bulhardt, acesta 
a citit „Poezii despre arta plas
tică". A fost prezent și Consulul 
general al tării noastre, Marin 
Ungureanu, și alți membri ai 
Consulatului, precum și d-na, 
prof. Christina KHnger, președin
ta „Asociației I.L. Caragiale, de 
prietenie România — Berlinul 
Occidental", de curînd înființată. 
Franz Johannes Bulhardt a pre
zentat lucrările respective de 
artă plastică (fie sculptură sau 
pictură), cu ajutorul unor diapo
zitive, pe un fond muzical adec
vat după care a dat citire poezii
lor. în prima parte a programu
lui a citit tălmăciri din ope
rele unor poeți români ca Mihai 
Eminescu, Tudor Arghezi, Radu 
Boureanu, Eugen Jebeleanu, Ni
cu Filip (care a scris versuri 
despre creațiile lui Constantin 
Brâncuși) — și alții, iar în par
tea a doua, poezii proprii pe a-. 
ceasta temă. Așa de exemplu, 
unele poeme au avut ca temă 
frescele minăstirilor din Mol

deva. o sculptură pe Biserica 
Neagră din Brașov, sculpturi
le lui Peter Jecza, tablourile 
lui Hildegard Kremper-Fack- 
ner, Leon Vreme. .Carmen Ilea
na Hristescu. Alte poezii au fost 
închinate lui Petrașcu, Marc 
Chagall. Michelangelo.

Muzicologa Ana Faur de la 
Radio a acordat un sprijin 
prietenesc la alcătuirea benzii 
muzicale.

Această manifestare de artă a 
fost repetată la Witten, Langen- 
berg, Wuppertal, Mannheim, a- 
poi la Viena, la Palatul Palffy, 
în prezența ambasadorului nos
tru, ing. Octavian Groza, și a al
tor membri ai ambasadei. La 
Delmenhorst a participat, de a- 
semenea,. consilierul ambasadei 
noastre la Koln. loan Lupu, 
și atașatul de presă, ing. Dră- 

gănescu.
La Dusseldorf. Franz Johan

nes Bulhardt a avut o întîl- 
nire cu scriitori din R.F.G.. în 
cadrul asociației „Kunstlergilde", 
unde a vorbit despre „Dezvol
tarea romanului românesc în 
ultimul deceniu" ; Iar la Dort
mund, convorbiri la „Rheini- 
sch-Westfălischens Ausland- 
institut" unde s-a scos o amplă 
antologie cu prilejul Confe
rinței de la Madrid, cu texte 
de autori din toate țările sem
natare ale actului de la Helsin
ki. Pentru această antologie 
Franz Johannes Bulhardt a 
tradus poezia lui Lucian Blaga 
„Giordano Bruno". Antologia a 
apărut sub titlul „Europa — 
Sec. XX". atit în limba germană 
cit și în limba rasă, fiecare edi
ție intr-un tiraj de 20 000 de e- 
xemplare.

Ion Bitzan la „P.S. 1“ Gallery; New York *
ECENT s-a deschis, la prestigioa
sa galerie new-yorkeză „P.S.1."'), 
o expoziție Ion Bitzan (grafică, 
obiecte, colaje). Voce de •virf a

artei românești. Ion Bitzan se situează
prin intuiție si canacitate creativă, nrin- 
tr-o deschidere particulară fată de esen
ța avangărzii, între artiștii pionieri. 
După o activitate pictorială. grafică și
obiectuală, extinsă pe trei decenii, după
experimentări foarte variate în care se 
răsfrînge neliniștea si înfrigurarea vea
cului. din 1975 Ion Bitzan s-a oprit cu o 
stăruință mereu mai pronunțată asupra 
„artei caligrafiei" si a colajului. Puternic 
atras de natura abstractă, pur simbolică 
a literei, de vocația acesteia de a deveni 
arabesc. Bitzan își asumă tradiții stră
vechi. descifrează „secretele" caligrafilor
extrem-orientali sau ai evului de mijloc 
românesc și european, trecîndu-le prin 
filtrul excepționalei sale sensibilități. Ca 
și Klee, Bitzan nu urmărește atit virtu; 
țile decorative ale „scrierii", cit forța să 
de a crea configurații, de a declanșa pro
cesul asociativ. Aparenta decorativă nu 
ocultează furoarea inventivă, tensiunea 
fluxului creativ care ordonează sponta
neitatea si dezorganizarea gestului în 
Shvante organizări formale. Caligrafia 
cu traseele ei meandrice devine țesătură 
inextricabilă, adevărat „dedal", un lim
baj ..all-infinito". Expansiunea perpetuă, 
fără limită, a gesticulației, ritmurile re
petitive ale structurilor monodice con
feră „scrierii" lui Bitzan o dimensiune 
labirintică, deși ea nu se conformează 
schemelor clasice ale labirintului (loc în
chis), avînd o formă deschisă.

Bitzan consideră arta oa o zonă a li
bertății. în care fluxul gîndirii si al ges
ticulației se pot desfășura nestingherite. 
Această barare a accesului la sens cons
tituie substratul polemic al „oaligrafii- 
lor" lui Bitzan, protestul său față de satu-, 
rația de informație a secolului nostru ca 
și fată de invazia imaginii în dauna 
scrierii. Procesul de comunicare nu este 
însă suspendat ; el se face pe alte căi. 
pseudo-cărtile lui Bitzan reclamînd un 
„consum" empatetic. Artistul ne averti
zează asupra transfornțării „scrierii" în 
rutină, prin suspendarea mesajului ex
pres al textului și prin sublinierea cali
tăților sale poetice. Descoperim în ara
bescurile infinite ale acestor „cărți ilizi
bile" oa si în infinitele posibilități de 
„potriveală" a culorilor din „Cartea pe
rechilor". din „Armoniu psiho-cromatic" 
din „Camee" sau „Herbarium" nu numai 
imensa plăcere de „a face" a unui inven
tator de semne, ci si o natură reflexivă 
supusă unei aspre discipline de atelier. 
Se rostește aici un temperament senin, 
hrănit de un „background" fertil, cel 
al „eredității" sale bizantino-orientale. 
Adie în aceste lucrări o boare autohtonă, 
o respirație calmă, ceva din climatul spi
ritual al spațiului carpato-dunărean. Nici 
o exacerbare, nici o crispare exis
tențială. ci o nesfirșită askeza (in sensul 
originar al cuvintului). un efort de deta
șare de subiectivism, un efort de a rea
liza imagini depersonalizate care-1 înru-

*) „Project Studios One", The Institute 
for Art and Urban Resources, New York

2) 10 000 de armonii de cite 4 culori și 
40 000 de variante de cite 2 culori.

ION BITZAN : Herbarium .

dește eu Brâncuși. Citim in acest comoor- j 
foment. in aceste ..exerciții" fără sfîrșit j 
un anume fel de a fi artist, un vis de 
perfecțiune. Simultan ni se revelează o ; 
manualitate desăvîrsită, ridicată la rang 
de gîndire. Tocmai aceaslă manualitate 
superioară dă expresie unei anume sub
stanțe spirituale: tocmai ea. prin virtu- | 
file poetice pe care le dezvoltă, este cea 
care transformă incomunieabilul în cnmu- I 
nicabil : ceea ce ni se părea ermetic și i 

“indescifrabil devine deodată intim, cunos
cut. Pseudo-cărțile și obiectele sale, caii» i 
grafiile, culorile și colajele-acționează di
rect asupra privitorului, devin generatoare ' 
de asociații și de stări psihice, se tranșfor- 
mă în instrument al contemplatorului. O 
culoare poate căpăta o funcție de „Manda
la". poate deveni .„suport" al meditației.

Cărțile ilizibile, hărțile si obiectele a- 
cestui artist incită imaginația noastră. ' 
îmbogățesc sensibilitatea, căci ele au tri
miteri discrete la epigrafii absconse în
scrise pe pietre sau lemne, la cronici de ‘ 
demult, la palimosesturi, 4a scrierea ci- 
rilică sau kufică, la lucrările vechilor pei- 1 
sagiști chinezi sau la vechi „nnrtulane" 
sau pur și simnlu la căldura unei scrisori j 
într-o limbă necunoscută. în care dispo
ziția textului în pagină, felul de a trage- 
o linie sau de a pune un punct trădează ; 
un temperament. ,

Bitzan urmărește consecvent să realize- ■ 
ze un „mister" al obiectului (paradoxal, • 
tocmai acest „mister" posedă xcca mai I 
înaltă capacitate de comunicare!. în .-■e„st j 
sens, el include uneori în „cailgrofiile" ; 
sale desene si picturi evooîod fie comoli- j 
citatea originară a scrierii și imaginii de , 
la începutul culturilor, fie parfumul ma- ' 
nuscriselor miniate sau al caietelor lui j 
Lionardo. „Harta labiriatică". incrustată : 
cu miniaturi persane și schite ale unor 
vechi aparate de zbor (col a ie care for- , 
mează o masă atit de perfectă cu supor- I 
tul prim incit nici nu le observi), ne 
poartă gîndul Ia hărțile enigmatice ale 
lui Mercator. Este modul lui Bitzan de 
„întoarcere" la izvoare, la începuturi, la ; 
mit. reflex al‘unui fenomen mai general 
al artei contemporane. j

Olga Bușneag J
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Cu
ELIO FILIPPO ACCROCCA

despre

POEZIE și PACE
Elio Filippo Accrocca - portret de Loretta Surico

neral. între cele două popoare ale noastre întotdeauna au existat 
legături strinse de prietenie. Trebuie și putem să colaborăm. In 
acest scop, întilnirea dintre Uniunea Scriitorilor din România și Sin
dicatul Scriitorilor din Italia a fost substanțială, pentru că și noi 
credem puternic în acest gen de legături între popoare.

A. B. : Elio, tu ai vizitat de mai multe ori România, te rog să-ml 
spui cum ai regăsit acum țara noastră ? -

E.F.A. : Este o tară animată de inițiativă, de voința de a munci, 
de a produce, lucru pe care l-am putut observa chiar în aceste zile 
st nu numai la București și în celelalte orașe, ca de exemplu, 
în centrul României, la Brașov, Sibiu ori în alte zone vizitate. Din 
contactele cu omul simplu de pe stradă, din magazin, din autobuz, 
din tren, am putut constata (și crede-mă. părerea mi-o exprim în 
această calitate oficială în care am venit), am constatat, deci, 
această mare, puternică dorință de a munci, de a produce șl de 
a trăi în pace, de care este animat întregul popor român.

A. B. : Poate că vei exprima din nou în versuri, în noi Momenti 
romeni, aceste constatări ale tale de acum, Elio.

E. F. A. : Desigur, dar menționez mai întîi că îmi voi dezvolta 
mai departe ideea mea cu privire la Europa si în curînd va apărea 
un nou volum al meu care privește întregul continent, cu titlul 
Prosit Europa, în care se vor afla multe pagini noi de poezie.

A. B. : Poate ai vrea 6ă transcrii o pagină pentru cititorii- 
„României literare" care vor avea astfel ocazia unei prime lecturi 
și vor aprecia gestul tău prietenesc.

E. F. A. : Iată pagina intitulată „Cu testamentul lui Arghezi", un 
„testament" pe care îl port în inimă, în timp ce călătoresc, un tes
tament pentru continentul european, up „testament" drag pentru 
multe motive :

CU TESTAMENTUL LUI ARGHEZI
Intre echilibru și întrebări 7 
„.dar dacă nu mai am firul 
dar dacă nu mai am punctul ferm 
spre care echilibru să pendulez 
Ia care întrebări să răspund...

pierdută fiind cadența vieții 
cuvîntul nu-șl va mai afla acordul 
dar eu continui să aspir cu el 
spre fructul oprit 
continui să răpesc spațiile 
tăcerea, pasul de umbră 
care alunccă-in durere 
deschizind sufletului indoiala 
îmi ațintesc privirea 
in arheologia universului 
am cunoscut și eu spinii 
făcind socotelile cu cerneala dimineții 
și prefer să aleg literele mici 

ale alfabetului 
culegind cuvîntul intr-un ol de părnint 
veghind asupra tainei limbajului...

* Cu „testamentul" lui Arghezi 
care iluminează acest secol •
să înveți lecția 
ferindu-te de lumina artificială 
să înaintezi fără roza viaturilor 
cu busola 
inlerogind acul dezechilibrelor...

Aceasta este o pagină scrisă de mine în 27 mai 1980, cînd încă nu 
prevedeam că voi veni acum în România... O poezie la care țin. 
foarte mult, fiind o călăuză pentru mine, prin continentul neliniștit, 
fiind o poezie omagiu aceluia care a fost un mare poet român, un 
mare poet european, universal.

A. B. : Elio, te-ai întîlnit ’și de data aceasta cu prietenii tăi, scrii
tori din România ?

E, F. A. : Da, i-am întîlnit șl mi-a făcut o enormă plăcere ! I-aș 
aminti pe Jebeieanu, Ivașcu, Doinaș, Potra, Arbore. Lăzărescu. So- 
rescu, pe Maria Banuș. Ana Blandiana și multi alții...

A. B. : îți amintești de ultima carte, Diario europeo, a priete
nului nostru Giancarlo Vigorelli în care este făcută afirmația că „tn 
arcul țărilor socialiste literatura română este poate cea mai intere
santă...". Tu, ce părere ai 7

E. F. A. : îmi face plăcere să-mi amintesc de această afirmație 
a lui Vigorelli și să mă declar de acord cu ea. Dealtfel, recent. în 
„Nuova rivista europea" de sub direcția dinamicului nostru prieten, 
au apărut scrieri ale unor noi poeți români. Este, aceasta, o altă do
vadă a celor afirmate de Vigorelli. Literatura română este cunoscută 
și prețuită în țara mea.

A. B. : îți mulțumesc, dragă Elio.
Alexandru Bălăci

Prezente românești
U.R.S.S.
• Capodoperele lui Caragialo 

O noapte furtunoasă și D’ale 
carnavalului. în montare româ
nească. vor intra în curînd în 
repertoriul a două teatre sovie
tice. Regizorul Alexa .Visarion 
va realiza astfel spectacolul cu 
O noapte furtunoasă la Teatrul 
„MHAT" din Moscova, iar Va- 
leriu Moisescu pune în scenă, la 
Teatrul „Komisarjevski" din 
Leningrad. D’ale carnavalului,

S.U.A.
© împlinirea unui deceniu de 

Ia înființarea Bibliotecii române 
din capitala americană este 
marcată printr-un complex de 
manifestări reunite sub generi
cul "„Zilele culturii românești la 
New-York", organizate între 30 
noiembrie și 20 decembrie.

în programul manifestării se 
află înscrise o expoziție de cărți 
și discuri românești, în cea mai 
mare parte din fondul bibliote
cii, expozițiile de fotografii As
pecte culturale românești si 
George Enescu, precum și expo
ziții personale ale pictorilor Ion 
Bițatl și Vasile Celmarc. La se
diul bibliotecii au loc, în toată 
această perioadă, seri de filme 
românești, audiții muzicale, con
ferințe, spectacole prezentate de 
ansamblul artistic „Maramu
reșul".

FRANȚA
• Volumul lui Adrian Ma

rino, L’HermeneutiQue de Mir
cea Eliade, s-a bucurat de re
cenzii elogioase în cursul anu
lui 1081, în presa tipărită („La 
Croix", 5—8 IV ; „Le Quotidien 
de Paris",' 17 VI ; „Nouv“lle 
Revue Franțaise", 1 IX). 
„France-Culture" a difuzat un 
interviu in cadrul emisiunii 
„Panorama" (20 IV).

R. F. GERMANIA
• La seminarul de romanisti

că al Universității din Heidelberg 
— lectoratul de limbă și litera
tură română, — Constantin Toni 
a susținut recent o conferință 
intitulată Forța imaginarului, 
privire asupra prozei românești 
tie actualitate. Au participat : 
profesor doctor Klaus Heitmann, 
profesor doctor Paul Philippi, 
criticul S. Damian, lector al se
minarului, precum și numeroși 
studenți. A urmat un dialog 
foarte apreciat de gazdele ger
mane.

R.n. germana
• La editura Volk und Welt 

din Berlin a apărut versiunea ‘ 
germană a romanului Princcpele 
de Eugen Barbu.

BRAZILIA
• Sub titlul Poezie română, 

ziarul „Cultura", editat în ora
șul brazilian Goiania, a publicat 
recent poezia Conversație de 
Petre Ghelmez, în traducerea 
profesorului Atico Vilas Boas 
Da Mota. însoțită de.o fotogra
fie a autorului, de considerații 
asupra operei sale și de date 
biografice.

ANGLIA

• Săptămînalul englez „The 
Spectator^ a publicat, în numă
rul său din 26 septembrie 1981, 
o poezie a lui Petre Solomon, 
intitulată „Building a poem" 
(Construcția poemului), scrisă 
direct in limba engleză.

ITALIA
• Lă Biblioteca Română din 

Roma a avut loc, în prezența u- 
nui numeros public, o manifes
tare la care Angela Popescu-Bre- 
diceni, directoarea Bibliotecii 
Centrale de Stat din București, 
a conferențiat despre activitatea 
editorială din țara noastră, 
după care a fost prezentat filmul 
documentar Patrimoniul cultural 
românesc.

INDIA

• Ecranizarea , cunoscutei 
scrieri sadovenlene Dumbrava 
minunată. în regia lui Gheorghe 
Naghi. a fost prezentată la Fes
tivalul internațional al filmului 
de la Madras -rt India, organizat 
Intre 14 și 23 noiembrie.
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„România literară**

H Numele lui Elio Filippo Accrocca, profundul poet Italian, 
este îndeajuns de cunoscut in țara noastră. El este un vechi 
colaborator cultural al Radioteleviziunii italiene, reporter călător 
pentru importante ziare și reviste din Peninsulă, profesor de 
istoria artelor in invățămintul superior. A tipărit pini acum 
peste douăzeci de volume de versuri și de interpretări critice, 
a tradus din poeții români, înclinat in deosebi asupra artei lut 
Eugen Jebeleanu.

Călător in repetate rînduri și in țara noastră, tn poezia lui au 
cristalizat o serie de impresii românești care sint ale unui spirit 
deschis, dispus să interpreteze, cu subtilă ințelegere. întreaga 
complexitate contemporană a fenomenului cultural românesc, tn

• ciclul său de versuri intitulat Momenti romeni, el aderă la țara lui 
Eminsscu, in care, cei care construiesc o viață nouă, pot inălța 
un cînt general de admirație pentru artiștii care le întrupează, 
geniul, tn Momenti romeni. artistul plastic (Accrocca este și un 
rafinat grafician), profesorul de istoria artelor vibrează îndelung 
în fața minunii albăstruiul de Voroneț, intre luminile muzeelor 
bucureștene, in fața violetei flote a Bucegilor ori a perpetuei 
ondulări și alternări de culori a Mării Negre. De la Ovidiu la 
Eminescu și Tudor Arghezi, România se dovedește a fi pentru 
Accrocca un tărîm al poeziei.

Aflat recent la București ca oaspete al Uniunii Scriitorilor, ală
turi de Guliermo Petroni, președintele Sindicatului Scriitorilor 
Italieni, am avut cu el o convorbire liberă din care transcriem 
unele fragmente revelatorii, t

Alexandru Bălăci : Dragul meu Elio, pentru mine este o mare 
plăcere să mă aflu din nou in compania ta. pentru a ne reaminti de 
frumoasele zile pe care le-am petrecut împreună la Roma iar acum 
la București. De asemenea consider că va fi plăcut pentru cititorii 
României literare, interesați de mișcarea ideilor, de fenomenul cul
tural contemporan, de poezia și arta italiană, să afle unele noutăți 
cu privire la ultimele tale „cuceriri" pe tărîm literar.

Elio Filippo Accrocca : fîu știu dacă se poate vorbi de cuceriri, 
în fond, cînd se „face" poezie se riscă mereu sâ se piardă ceva, dar 
se cîștigă totdeauna, prin cuvint, o mai profundă cunoaștere a noas- 
trâ. a realității și a lumii care ne înconjoară. Eu tocmai lucrez, de 
citva timp, la- o temă pe care încerc s-o concretizez, transfisurind-o 
în poezie. Este tema unei Europe neliniștite. Momentul pe care îl 
trăim cu toții este grav. Anii noștri sint ani de neliniști, și, în ceea 
ce privește unele țări, cum este a mea, 6înt chiar situații și mo
mente de primejdie. Ne este teamă, ne este teamă de război, ne este 
teamă că încercarea de a trimite oamenii la moarte pe front va 
prevala din nou asupra rațiunii. Și de aceea, tocmai împotriva aces- . 
tor primejdii vrem să ne ridicăm și să ne exprimăm revolta. Trăim 
gravitatea momentului, o cunoaștem, știm de asemenea care sînt 
dificultățile politice, dar noi trebuie să credem cu tărie în mesajul 
și valoarea de influențare umanistă a cuvîntului poetic.

A. B. : Elio. ești de cîteva zile oaspetele nostru drag și ai citit 
în presă despre strălucita inițiativă de pace a președintelui țării 
noastre, Nico’ae Ceaușescu, cunoști Apelul adresat de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, de întregul nostru popor, omenirii. 
Pot afirma, ca un cititor atent al operei tale poetice, că servești cu 
devotament, intelectual asemenea»idei umaniste. îmi amintesc că 
încă din 1970, in volumul tău Europa neliniștită, era dominantă 
ideea păcii, ideea unui continent al colaborării și al păcii, a unei 
Europe liniștite și senine... »

E. F. A. : îți mulțumesc că tl-ai amintit de toate acestea. Dat 
vreau să-și spun că încă de cînd am venit în România, am adus cu 
mine acel vast ecou pe care propunerea de pace a președintelui 
Ceaușescu l-a trezit în Occident, unde a fost recepționată cu vi
goare. în modul cel mai frumos, cel mai valabil din punct de vedere 
politic, propunerea cu privire la abolirea, sau cel puțin, încercarea 
de a se aboli (în toate sensurile), rachetele cu rază medie de acți
une. Acest lucru se înscrie într-un cadru politic de importantă in
ternațională. Este bine ca poeții, scriitorii, să urmeze și în acest caz 
cuvintele unui mare om politic, și, venind aici la București, mi-am 
dat seama cit de simțite sînt în această țară, în țara voastră, pacea, 
dorința, nevoia de a munci în liniște și de a scrie, de a acționa pe 
baza prieteniei, pe baza legăturilor dintre popoare, de a face totul 
pentru acest scop măreț.

A. B. : Tu. care ai cunoscut atitea țări aoarținînd acestui conti
nent „neliniștit", crezi că această idee cardinală a păcii este îm
părtășită și de celelalte popoare europene ? Tu cunoști îndeaproape 
aceste realități care s-au transfigurat în poezia ta...

E. F. A. i Trebuie nu numai să credem în această idee, ci să șl 
acționăm pentru ca ea să devină realitate. Fiecare popor și nu 
numai din Europa (căci neliniștea este a tuturor continentelor), dar 
fiecare popor. în special din continentul nostru, trebuie să înțeleagă 
Importanța păcii. Numai dacă reușim să cucerim pacea (pentru că 
este vorba de a lupta pentru cucerirea păcii), putem cu adevărat 
să credem într-o Europă unită, iar nu dezbinată de considerente 
ideologice și politice. Și aici meritul este și al scriitorilor.

A. B. ! Cum vezi colaborarea între cele două popoare ale noastre?
E. F. A. : Așa cum reușim să colaborăm pe plan cultural și să ne 

Înțelegem atît de bine, nu văd de ce nu am putea colabora in ge
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