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EDUCAȚIE POLITICA 
și
CULTURĂ SOCIALISTĂ
, DIALECTIC concordante, aceste două noțiuni 

— educație politică și cultură socialistă — au de
venit cu atît mai eficiente în finalitatea lor cu cît 
procesul de făurire a conștiinței revoluționare s-a 
amplificat și s-a adîncit prin însăși trăirea în act 
a construcției noii societăți în multilaterala ei dez
voltare. îmbogățit astfel continuu în sfera teore
tică și practică, procesul de conștientizare a oame
nilor muncii din patria noastră și-a adăugat zi de zi 
noi dimensiuni, într-un orizont tot mai clar, mai 
luminos, al viitorului care se edifică aici și acum.

Este ceea ce a relevat, la forumul din 2—4 iunie 
1976, adică la primul „congres consacrat omului11, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că „forma
rea omului nou, constructor conștient al celei mai 
drepte orînduiri sociale, constituie cea mai mare și 
mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspundere, 
îndatorirea revoluționară de onoare a partidului co
munist". Cu acea acuitate a lucidității de încercat 
revoluționar, secretarul general al partidului a atras 
lQarea-aminte asupra complexității unei asemenea 
probleme, „de mare amploare și de lungă perspec
tivă, legată nemijlocit și de procesul dezvoltării și 
modernizării forțelor , de producție, al perfecționării 
relațiilor de producție'și sociale, de întreaga evolu
ție a societății."

Se-nțelege că, în cel șase ani care au trecut de la 
prințul Congres al educației politice și al culturii so- 
■r^rtnste, au fost înscriși noi pași-înainte pe calea mu
rilor transformări revoluționare din țara noastră, 
ceea ce a dus, în același timp, la profunde schim
bări în concepția, în nivelul de conștiință socială și 
politică a oamenilor muncii, a maselor largi popu
lare.

Constaiînd aceasta, în magistrala sa Expunere la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din I—2 iunie 1982, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că activitatea 
teoretieă, ideologică, politico-educativă a avut un 
rol de mare însemnătate, contribuind la ridicarea ni
velului general de cunoștințe al oamenilor muncii, la 
lărgirea orizontului lor cultural, la -formarea conști
inței omului nou. A sporit capacitatea de înțelegere 
științifică a realităților societății socialiste româ
nești, ca și a realităților vieții internaționale. Pe an
samblu, această activitate a devenit un puternic fac
tor în unirea eforturilor oamenilor muncii, ale între
gului popor în opera de făurire a societății socia
liste, exercitînd o importantă influență în stimularea 
acestui proces. Dar tocmai de la această cotă de 
nivel privind lucrurile, secretarul general al parti
dului constata, totodată, o anumită rămînere în 
urmă, în sensul că baza materială a societății noas
tre socialiste a mers mai înainte, s-a dezvoltat mai 
puternic dccît conștiința socială, decît activitatea 
teoretică, ideologică, politico-educativă. De unde 
imperativul de a transforma astfel această activitate 
încît ea să determine dezvoltarea continuă a torțe
lor de producție, perfecționarea structurii și relați
ilor sociale.

Construirea noii orînduiri în patria' noastră a in
trat într-o etapa superioară, etapă itnpunînd con
cluzii corespunzătoare de ordin teoretic ideologic și 
practic în ce privește conducerea democratică a acti
vității economico-sociale. Renunțîndu-sc la concepția 
unipersonală și introducîrtdu-se organele democratice 
de conducere, consiliile muncitorești și adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, a reieșit pregnant 
necesitatea dezvoltării democrației muncitorești. 
Socialismul și democrația fiind, deci, de nedes
părțit, . societatea socialistă trebuie s i realizeze 
forma cea mai înalta de democrație, parii ci pareîf 
directă a maselor la conducerea societății. Această 
modalitate de participare, mareînd necontenit prin 
ea însăși noi indici de succes în înfăptuirea Pro
gramului partidului, impune ,o tot mai decisă acti
vitate teoretică, ideologică, de prelevare științifică 
și de generalizare a experienței construcției- socia-

George Ivașcu
(Continuare în pagina 2)
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Un document de semnificație majoră 
pentru destinul Întregii umanități j

„CONSIDERAM că astăzi, in fața întregii omeniri, 
se pune problema de a alege între calea războiului sau 
calea păcii. Nimic nu justifică și nu poate justifica 
politica de înarmare șl de război. Este necesar să se 
spună popoarelor adevărul, să se manifeste cea mai 
mare răspundere pentru soarta omenirii, șă se facă 
totul pentru asigurarea păcii".

Ara citai din ampla Expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a’C.C. al P.C.R. din 1—2 

. iunie 1982, expunere in care, ahalizînd actuala situație 
a vieții internaționale, președintele Republicii Socia
liste România sublinia : ..Sesiunea Organizației Nați
unilor Unite pentru dezarmare, din iunie, este chemată 
să adopte hotărîri concrete și să determine trecerea 
hotărită la .dezarmarea nucleară. Piuă nu au căzut 
primele bombe nucleare, să trecem la dezarmare 1 
Cînd vor începe să cadă bombele, va fi prea tîrziu 1" 

Cu un asemenea înalt sentiment al responsabilității 
pentru destinele civilizației, ale însăși existenței ome
nirii, tovarășul Nicolae Ceaușgscu a chemat întregul 
nostru popor să-și spună in mod hotărît cuvîntul îm
potriva războiului, împotriva amenințării cu distruge
rea nucleară, pentru apărarea ființei umane pe Pă- 
mint. Și astfel, după marile adunări și mitinguri popu
lare încununate cu uriașul marș al păcii din capitala 
țării, milioane și milioane de cetățeni și-au pus sem
nătura po Apelul poporului român pentru pace și 

, dezarmare, vibrant mesaj al solidarității umane adre
sat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite, 

• mesaj de care, în aceste zile, au luat cunoștîfiță tu 

îndreptățit interes delegațiile participante la sesiune, 
în aceste condiții, ministrul nostru de externe a 

prezentat în dimineața zilei de 22 iunie, în forumul 
mondial al națiunilor. Poziția și propunerile Româ
niei ru privire la problemele dezarmării. Elaborat 
sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și însușit de Marea Adunare Națională, documentul 
înfățișează o pregnantă argumentare a imperative
lor pențru salvarea omenirii de spectrul rnorții 
atomice, pentru apărarea patrimoniului universal al 
civilizației, pentru asigurarea vieții șl a viitorului de 
pace și progres pe întregul glob. Propunerile Româ
niei reprezintă un vast program de măsuri construc
tive, expresie a politicii noastre externe astfel cum 
•este ea concepută și orientată de către președintele 
țării, recunoscut în întreaga lume ca Unul din cei mai 
înflăcărați militant! pentru salvgardarea păcii și asi
gurarea dreptului națiunilor la existență liberă și in
dependentă.

Poporul român, în unanimitatea ființei sale, sprijină 
propunerile prezentate la O.NAJ.. unindu-și glasul cu 
al celorlalte națiuni pentru succesul deplin al actua
lei sesiuni consacrate celei mai nobile și. totoda’ă, 
celei mai stringente dintre misiuni : oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd 
fa dezarmarea nucleară. înfăptuirea unei lumi a păfii 
și securității, pentru propășirea tuturor popoarelor.
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liste prin promovarea noului în toate sectoarele. Ac
ționând conștient în direcția înnoirii societății, cu 
atit mai intens se impune sesizarea la timp a apari
ției contradicțiilor dintre nou și vechi și înlătura
rea a tot ceea ce nu mai corespunde mersului îna
inte, ba, dimpotrivă, îl frînează. Ca atare, a și atras 
atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea 
sa, că dacă viața a confirmat multe legități, multe 
teze generale cu privire la construcția socialistă, tot
odată a și infirmat o serie de teze făcîndu-ne să în
țelegem că unele legități și teze generale nu mai 
corespund noii etape de dezvoltare a societății so
cialiste românești.

Aducînd în această privință argumente de excep
ționala însemnătate teoretică, secretarul general al 
partidului nostru a relevat faptul că în desfășura
rea procesului revoluționar, inclusiv în construcția 
socialistă, pot apărea și greutăți, insuccese, că tot
deauna, în momentele grele ale istoriei, au apărut 
șovăieli, au fost unii care nu au ținut pasul cu lupta 
revoluționară, au dat înapoi. Aceasta întrucit une
ori a fost absolutizată și idealizată dezvoltarea so
cietății socialiste, lăsînd impresia falsă că socialis
mul nu poate cunoaște greutăți, nu poate cunoaște 
crize economice, că instaurarea puterii politice a 
clasei muncitoare și trecerea la construcția socia
listă soluționează de la sine problemele, duc la în
făptuirea în viață a principiilor socialiste. Dar via
ța, realitățile au demonstrat că o astfel de repre
zentare idilică a societății socialiste — de înțeles 
într-o anumită măsură în condițiile luptei împotriva 
vechii orânduiri sociale — este periculoasă și dău
nătoare.

Pertinentă aprofundare științifică a procesului de 
construcție revoluționară ! Ea are — pentru nu pu
țini din generațiile de militanți, — valoarea unui 
diagnostic cu aspecte ale unui veritabil proces de 
conștiință pe care un revoluționar adevărat trebuie 
să și-l asume lucid și responsabil.

înțelegem astfel cu atît mai lesne, dar și mai cu
prinzător, ce a însemnat, în succesiunea lui, Con
gresul al IX-lea al partidului, cu întreaga-i gamă 
de inedite confruntări analitice și demersuri teore
tice, cu reverberațiile tot mai profunde în însăși psi
hologia noastră socială, în sensibilitatea ideologică 
cu consecințele ei transformatoare în praxisul acti
vității de ordin spiritual, în rezultatele înseși ale 
procesului de creație în aria noii culturi, socialiste.

Cu atît mai intens astăzi, cînd datele contempora
neității indică o atît de profundă și vastă transfor
mare în toate domeniile, și cu precădere în cele de 
ordin științific și tehnic, cu repercusiuni de vaste 
proporții în viziunea despre lume și societate, despre 
capacitatea umană de a cuceri tot mai mult tainele 
naturii, îmbogățind decisiv potențialul de cunoaștere 
și de stăpînire a universului ; cînd — cum de ase
menea a demonstrat în Expunerea sa tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trăim epoca în care se consti
tuie un nou raport de forțe pe eșichierul internațio
nal, datorit tocmai afluxului de factori ai noii isto
rii pe care îi poartă emblematic, ridieîndu-și frun
tea spre soarele libertății, independenței și propășirii 
naționale, atîtea zeci și zeci de popoare, cu conști
ința tot mai ardentă a propriei identități, a propriu
lui drept și putere de a-și croi o nouă soartă, — 
educația politică și cultura socialistă impun, prin 
însăși finalitatea lor înalt umanistă, o veritabilă 
confruntare de conștiință a tuturor celor investiți cu 
nobila misiune de a promova la noii indici de efi
ciență demersul specific al dăruirii lor creatoare, al 
militantismului lor revoluționar. „Avem nevoie — 
sublinia conducătorul partidului nostru — de o lite
ratură cu un spirit mai combativ, patriotic și revo
luționar, care de la un capăt la altul să fie pătrun
să de înaltele idealuri ale umanismului socialist, ale 
concepției de dreptate socială și națională, să să
dească în oameni; în conștiința tineretului dragostea 
față de patrie, față de socialism, față de partid". Ca 
atare, „singura sursă de insoirație trebuie să fie 
viața și munca poporului nostru", „creația literar-ar- 
tistică din patria noastră trebuie să fie originală, pa
triotică și umanistă".

în linia și spiritul acestor indicații, ce-și vor afla 
desigur un loc deosebit în cadrul dezbaterilor actua
lului Congres al educației politice și al culturii so
cialiste. literatura română contemporană va marca 
acel soor de prestigiu valoric și de eficiență ne care 
— îndreotățit — întreaga națiune îl așteaptă de la 
cei dăruiți întru arta cuvîntului creator.

George Ivașcu

• Sub egida Comitetului 
județean de cultură și edu
cație socialistă, a Uniunii 
Scriitorilor și a Asociației 
scriitorilor din Iași, în zilele 
de 13—15 iunie 1982. la Bo
toșani. a avut loc cea de-a 
X-a ediție a manifestării 
„Zilele Eminescu".

Scriitorii și alți oameni 
de cultură din București, 
Iași, Cluj-Napoca, partici
pant! la acțiune, au fost pri
miți de tovarășul Haralam- 
bie Alexa, prim secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

Festivitatea de deschidere 
a avut loc la Teatrul de stat 
„Mihai Eminescu" din Boto
șani. personalitatea și opera 
marelui poet fiind omagiate 
de Haralambie Alexa, prim 
secretar al Comitetul jude
țean de partid. Lauren*iu  
Fulga, vicepreședinte al U- 
niunii Scriitorilor din R. S. 
România, Mircea Radu Ia- 
coban, secretar al Asociației 
scriitorilor din Iași, Gheor
ghe Jauca, președinte al Co
mitetului județean Botoșani 
pentru cultură și educație 
socialistă. Poeții Sergiu A- 
dam, Ion Beldeanu, George 
Damian, Dumitru Ignat, Mar
cel Mureșeanu, Dumitru Ți- 
ganiuc. Lucian Valea. Romu
lus Vulpescu, și Horia Zi- 
lieru au citit din versurile 
lor. Actorii Silvia Popovicl 
(de la Teatrul Național din 
București). Marinela Pătru- 
Buceag, Stelian Preda, Alina 
Secuianu și Florin Zencescu 
(de la Teatrul Eminescu — 
Botoșani) au susținut un re
cital din lirica eminesciană. 
Corala ..George Enescu" și 
corul Liceului pedagogic din 
localitate, dirijate de profe
sorul Gheorghe Cojocaru, au 
prezentat melodii pe texte 
eminesciene.

• Comitetul de cultură și 
educație socialistă al Muni
cipiului Sighetul Marmației, 
prin Casa de cultură, jn co
laborare cu Uniunea Scriito
rilor. reviste literare, ziarul 
„Pentru socialism". Asociația 
„Măiastră" a tinerilor artiști 
din Maramureș și organiza
ții de masă și obștești, orga
nizează, în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei", ediția a IX-a a Fes
tivalului național de poezie 
„Laudă-se omul și țara".

Deschis tuturor categori
ilor de creatori care nu sint 
membri ai Uniunii Scriitori
lor, nu au volume de ver
suri tipărite și care nu au 
obținut premiul Festivalu
lui sau al Uniunii Scriitorilor 
la precedentele ediții, acest 
festival își propune descope
rirea și promovarea de noi 
talente din cadrul cercurilor 
și cenaclurilor literare din 
toată țara, încurajarea și 
afirmarea acestora ca indi
vidualități creatoare, promo
varea unei creații originale 
care, elogiind viața și natura, 
munca și omul, să ilustreze 
angajarea profundă a crea
torilor față de cele două va
lori perene sugerate de ge
nericul festivalului : Omul și 
(ara.

înscrierile la concurs se 
fac pînă la 1 septembrie 
1982, data poștei, pe adresa : 
Casa de cultură a munici
piului Sighetul Marmației, 
str. Republicii nr. 31, cod 
4925, județul Maramureș, te
lefon 995—11581.

Lucrările pentru concurs 
— minimum 5 pagini — dac
tilografiate în 7 (șapte) 
exemplare vor purta în loc

în cadrul aceleiași festi
vități, a avut loc și înmîna-

„Laudă-se omul și țara"

Viața literară
• La Uniunea Scriitorilor 

a avut loc, joi 17 iunie, o 
festivitate in cadrul căreia 
poetului Nichita Stănescu 
i-a fost decernat marele pre
miu internațional „Cununa 
de aur" pe anul 1982, al 
Festivalului internațional 
„Serile de poezie de la Stru- 
ga“ (Iugoslavia).

Personalitatea poetului, a 
cărui operă ocupă un loc de 
frunte în dezvoltarea poeziei 
contemporane românești și 
universale, contribuind la a-

propierea pe tărîm literar 
dintre cele două țări, la 
strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele 
român și iugoslav, a fost 
subliniată, cu acest prilej, de 
Dumitru Radu Popescu, 
președintele Uniunii Scriito
rilor, și Jovan Strezovski, 
directorul Festivalului inter
național „Serile de poezie de 
la Struga".

Au mai luat cuvintul 
Const. Chiriță, vicepreședin
te al Uniunii Scriitorilor, și 
poetul Gh. Tomozei.

Zilele Eminescu" la Botoșani
rea premiilor la concursul 
de poezie — „Porni Lucea
fărul" — organizat, cu acest 
prilej, pentru tinerele ta
lente din toată țara. Juriul 
format din Laurențiu Fulga 
(președinte), Sergiu Adam, 
Andi Andrieș, Dorin Baciu 
Alexandru Dobrescu, Dumi
tru Ignat, Stelian Vasilcscu 
și Romulus Vulpescu (mem
bri), a acordat, prin vot se
cret, următoarele premii : 
Premiul revistei „Convorbiri 
Literare" — Alexandru Sfâr- 
lea (Oradea), Premiul revis
tei „Ateneu" — Costcl Bu- 
noaica (Slobozia); Premiul 
revistei „Familia" — Dușa 
Ozoiin (Botoșani); Premiul 
ziarului „Clopotul" — Ion 
Teodorescu (Slobozia); Pre
miul Bibliotecii județene 
„Mihai Eminescu" din Bo
toșani — Alexandru Cristian 
Miloș (Bistrița-Năsăud); Pre
miile Comitetului județean 
Botoșani de cultură și edu
cație socialistă — Val Gura- 
liuc și Gabriela Teodora Ște- 
fănescu (Slobozia); Premiile 
Uniunii Scriitorilor — Gelu 
Dorian (Botoșani). Victor 
Munteanu (Bacău) și Ale
xandra Nicoleta Săndulescu 
(Horodlște — Botoșani); Ma
rele premiu al editurii Juni
mea și al Comitetului jude
țean de cultură și educație 
socialistă — Victor Teișanu 
(Darabani — Botoșani). Lau- 
reații, la rîndul lor. au citit 
din lirica proprie, după care, 
în ziua următoare, au fost 
prezenți la șezătorile literare 
organizate în orașul Dorohol 
și în comuna Pomârla.

în ziua de 15 iunie, a avut 
loc colocviul „Românesc șl 
universal în opera emines
ciană". în cadrul căruia au 
prezentat comunicări urmă
torii critici și istorici lite
rari, cadre universitare și de 
învătămînt mediu : Alexan- 
du Andrlescu, Ionel Bă.ie- 
naru, Maria Bucătaru, Vio

de semnătură un motto. A- 
celași motto va fi înscris pe 
un plic, separat, care va con
ține fișa cu numele și pre
numele autorului, data și 
locul nașterii, cercul sau ce
naclul literar de care apar
ține autorul, profesia, locul 
de muncă, dacă a publicat 
în presa literară sau în an
tologii sau culegeri (publica
ția și anul apariției aces
teia), premii și distincții ob
ținute, adresa domiciliului 
autorului, dacă scrie și pu
blică sub pseudonim.

Vor fi luate în conside
rare numai lucrările origi
nale, inedite (nedifuzate an
terior sau prezentate la alte 
concursuri).

Juriul, alcătuit din scri
itori, critici literari, oameni 
de cultură și artă, reprezen
tanți ai revistelor literare și 
ai unor organizații de masă 
și obștești, va stabili lucră
rile premiate pînă la 15 sep
tembrie 1982.

Manifestările prilejuite de 
finalizarea concursului se 
vor desfășura în perioada 
1—3 octombrie 1982 în mu
nicipiul Sighetul Marmației 
și vor consta dintr-o suită 
de acțiuni cultural-artistice, 
— șezători literare, recitaluri 
de poezie, vizite la muzee și 
monumente de artă din ju
dețul Maramureș, vizite de 
informare și documentare la 
marile platforme industriale 

Xiin municipiu, a IlI-a edi
ție a „serilor de poezie de la 
Desești".

Lucrările premiate vor fi 
publicate în tradiționalul 
„Caiet de poezie" al Festi
valului. 

leta Budăi, Ion Burduja, 
Constantin Ciopraga, Con
stantin Doroftei, Ovidiu 
Drimba, Ion Filipciuc, Va- 
sile Gionea, Alexandru Hu
sar, Dumitru Irimia, Grațian 
Jucan, Teodor Lateș, I. D. 
Marin, Iosif Naghiu, Ion 
Roșu, Gavril Scridon, Ale
xandru Tănase, Dumitru Ți- 
ganiuc și Lucian Valea.

Concursul de recitatori din 
lirica eminesciană, organizat 
de Comitetul județean al 
U.T.C. — Botoșani și de Bi
blioteca județeană Botoșani 
a fost cîștigat de profesor 
Dorin Avădanei (Mărășești 
— Vrancea), electrician Mar
cel Brânzei (Brașov) și mu
zeograf Camelia Nistor (Bo
toșani).

La galeriile de artă din 
localitate a avut loc verni
sajul unei expoziții omagiale 
de artă plastică (grafică, pic
tură, sculptură), inspirată 
din opera poetului, în care 
au fost prezentate lucrări 
de Cornelia Daneț-Deme- 
trescu, Mircea Hristea, Sil
via Jelescu-Grosu, Llgia Ma- 
covei. Ion Murariu, Marcel 
Olinescu, Dumitru Verdeș, 
Ana Ahvatova-Ciucurencu, 
Brăduț Covaliu, Eugen Cră
ciun, Lucreția Ionescu, Ni
colae G. Iorga, Marin Pre- 
descu, George Băicoianu, 
Cornelii! Grecu, Oscar Han 
și Ion Olteanu. Cuvintul de 
deschidere a fost rostit de 
Constantin Doroftei.

în încheierea festivităților 
„Zilele Eminescu". la tea
trul din localitate a avut loc 
concertul Orchestrei simfo
nice din Botoșani, sub ba
gheta dirijorului Modest Ci- 
chirdan, cu participarea so
listică a baritonului Ion Bti- 
doiu și a tenorului Valentin 
Teodorian. Actrița Silvia 
Popoviei a susținut recitalul 
cu versuri eminesciane „Să 
simți ca nime-n lume..."

Cenacluri literare
• La Cenaclul literar 

„G. Bacovia" din cadrul ca
sei de cultură a sectorului 
IV (str. 11 iunie), criticul 
Aureliu Goci a prezentat 
volumele: „Melior" (versuri) 
de Horia Gane, apărut în E- 
ditura Eminescu și roma
nul „Vraiște" de Emil Ciu
lei, apărut în Editura Al
batros. Autorii au citit cu 
acest prilej lucrări inedite.

• Cenaclul literar „Prie
tenii lui Panait Istrati" din 
cadrul Bibliotecii municipale 
„Mihail Sadoveanu" a ținut o 
nouă ședință de lucru. Cu 
acest prilej, invitatul serii 
Nicolae Gr. Mărășanu, re
dactor la revista „Flacăra", a 
conferențiat despre „Brăila 
lui Panait Istrati".

Au vorbit despre opera 
marelui scriitor și au recitat 
poezii dedicate Congresului 
educației politice și al cultu
rii socialiste, Valeriu Goru- 
nescu, Petru Marinescu, Oc
tavian Ciucă și Tică Ion Ia- 
cob.

Lucrările au fost conduse 
de Ion Hulea, director ad
junct al Bibliotecii.

• La casa de cultură din 
Cîmpulung a fost organizată 
o seară de poezie patriotică 
la care au participat : Lud
mila Ghițescu, Elisaveta 
Novac și Sergiu Nicolaiescu, 
precum și membri ai cena
clului literar „G. Topîrcea- 
nu“.

• în fața elevilor șl ca
drelor didactice de la Liceul 
„Gheorghe La-ăr“ din Sibiu, 
a fost lansată monografia 
„Gheorghe Lazăr", apărută 
în Editura Dacia, de Emi
lia St. Milicescu. Autoarea 
a fost prezentată de către 
lect. univ. G. Nistor.

• I. G. Barițiu — DIN 
ZBUCIUMUL VEACU
LUI. Scrieri literare, so
ciale și politice. Texte 
stabilite, studiu introduc
tiv, note și bibliografie 
de Bucur Țincu. Cuvînt 
înainte de Vasile Netea. 
(Editura Dacia, 1982, 
200 p., 6,75 lei).

• Mihai Gramatopo! — 
ARTA SI ARHEOLOGIE 
DACICA SI ROMANA. 
Contribuții la arheologia 
Si istoria veche a țării 
noastre. (Editura Sport- 
turism, 1982, 240 p„ 38 
leii.

• Vintilă Corbul —■ 
CAVALCADA ÎN IAD. 
Documentația romanului 
orovine din arhivele ce
lui de-al doilea război 
mondial. (Editura Cartea 
Românească, 1982, 366 + 
382 p., 41 Ici).

• Matei Visnioe — O- 
R4ȘUL CU UN SINGUR 
LOCUITOR. Volumul cu
prinde ciclurile de ver
suri : Orașul cu un sin
gur locuitor, Lupta cu o- 
rașul — visul poetului 
înainte de a redeveni cal 
și Descrierea poemului. 
(Editura Albatros, 1982, 
102 p., 11,50 lei).

• George Almosnino —■' 
OMUL DE LA FEREAS
TRA. Versurile din acest 
volum sint grupate în ci
clurile Drumul spre boxa 
de Ia subsol. Viata de toa
te zilele, Omul de la fe
reastră, Călătoria si Mun
cile memoriei. (Editura 
Cartea Românească. 1982, 
102 p„ 8,75 Ici).

* Mircea 
OBRAZUL 
AL LUMII.

Bârsilă — 
CELALALT 
Volum de

versuri. (Editura Alba
tros, 1982, 46 p., 5,50 lei».

• Gheorghe Brăteseu 
— RUTA SPERANȚEI — 
Roman de aventuri pentru 
cei mici. (Editura Ion 
Creangă, 1982, 246 p., 6 
lei).

• Emanoil Cobzalău — 
OLTITA. Plachetă de 
versuri. (Editura Alba
tros, 1982, 46 p., 5,50 Iei).

• Gheorghe Cunescu — 
PE URMELE LUI GALA 
GAL ACTION. Itinerar li
terar. (Editura Sport-Tu- 
rism, 1982, 270 p., 16,50 
ici).

• Buffon — PAGINI 
DIN „ISTORIA NATU
RALA". Traducere, pits 
față și note de Pan Iz- 
verna, ediție îngrijiră și 
postfață de A. Papadopol. 
(Editura Ion Creangă , 
1982, 196 p„ 5,25 lei).

• Arthur Hailey —• 
MÎNUITORII DE BANI. 
Romanul, tradus de Ma
riana Ceaușu, investi
ghează societatea ameri
cană a deceniului opt. 
(Editura Univers, 1982, 
528 p., 23 lei).

• Raymond Jean — 
PRACTICA LITERATU
RII. Traducere de Mioa
ra Izverna. Prefață de 
Radu Toma. (Editura U- 
nivers, 1982, 320 p., 16,50 
lei).

• Kostas Aslmakopon- 
los — ALTANA DIN 
PARGA. Romanul scriito
rului grec este tradus de 
Antița Augustopoulos- 
Jucan ; prefață de An
dreas Rados. (Editura Ju
nimea, 1982, 230 p„ 11 
Iei).

• Tercnte Robert •—
R.Z. „R. Z. poate fi soco
tit — afirmă Dana Dumi- 
triu — un roman despre 
roman, o detaliată cerce
tare a condiției specifice, 
a funcțiilor și mesajelor 
lui. a elementelor ce-1 
pomnun..." (Editura Al
batros, 1982, 160 p., 12,50 
lei).

• • «. • _ PROVER
BE ȘI CUGETĂRI ITA
LIENE. Antologie, tradu
cere. prefață și indici de 
Mihai] Ionescu. (Editura 
Albatros, 1982, XX + 
360 p„ 10,50 lei).

LECTOR



In întîmpinarea Congresului

educației politice și al culturii socialiste

Umanism 
revoluționar

A STAZI încep lucrările Con- 
greșului educației politice și 

al culturii socialiste. Participă mii de dele
gați și invitați, reprezentînd toate zonele activi
tății de creație în care, la înalte temperaturi, 
fuzionează elementele spirituale pentru a-1 mo
dela pe omul nou, apt să edifice lumea la care 
au visat, de secole, marii gînditori ai lumii.

Congresul se deschide în zilele fierbinți ale 
uriașelor manifestări pentru pace și dezarmare 
ale popoarelor lumii. între ele, dinamic, poporul 
român, sub semnul umanismului revoluționar 
care îl orientează, își exprimă voința unității 
sale indestructibile de a trăi în armonie cu în
treaga omenire, cu marile idealuri ale păcii și 
construcției. Ca nici un alt popor, poporul de la 
Carpați, Dunăre și Marea Neagră, înrădăcinat de 
milenii pe pămînturile originei sale, a dat o 
luptă continuă pentru apărarea libertății și exis
tenței sale, voinței sale de a construi pentru om 
și umanitate.

_ Creatorii culturii românești s-au identificat tot
deauna cu existența dramatică a poporului lor, ri- 
dicîndu-se împotriva asupririi. împotriva ideolo
giilor violenței, împotriva minciunii, împotriva 
oricărei fapte îndreptată împotriva omului.

La rîndul lor, creatorii culturii contemporane 
sînt însuflețiți de uriașa hotărîre de a se ridica 
totdeauna pentru salvarea demnității omului, 
pentru salvarea păcii, împotriva războaielor ni
micitoare. Ei au aspirat, dincolo de vîrstă ori 
de modalități expresive, să fie exponenți inte
grali ai poporului căruia îi aparțin, voci profun
de ale timpului lor. Scriitorii României contem
porane, dincolo de treptele biologice, alcătuiesc 
o singură generație spirituală, orientată de idea
luri umaniste.

Există tineri creatori care nu cunosc decît din 
documente scrise ori cinematografiate, din opere 
literare ori narațiuni orale, forța distrugătoare a 
unui război care, chiar dacă a fost purtat cu mij
loace „clasice", precum cel de-al doilea război 
mondial, a jertfit 40 de milioane de vieți. Cifra 
cutremurătoare nu mai este poate impresionantă 
astăzi, cînd calculele „specialiștilor morții" a- 
firmă că prima, dublă, salvă atomică ar fi echi
valentă cu 400 de milioane de victime. Apelul pe 
care l-am semnat cu toții, în zilele acestea de 
vară în care totul îndeamnă către iubire și viață, 
semnifică un avertisment profund umanist, o 
unanimă voință de a salva pacea, de a respin
ge uriașul spectru al holocaustului universal. 
Apelul este o altă manifestare a idealului uma
nist românesc, a gîndirii socialiste a cărei fina
litate nu poate fi decît dezvoltarea multilaterală 
a omului, a tuturor oamenilor, respectul absolut 
al drepturilor lor, dintre care 'primordială este 
pacea.

Creatorii de valori spirituale ai României se 
ridică împotriva minciunii, și a oricăror violențe 
ori opresiuni. Ei se pronunță prin operele lor 
împotriva alienării omului, împotriva însingu

rării popoarelor. El nu sînt simpli partizani ai 
unor idei cardinale ca acelea amintite, ci caută 
prin arta lor să influențeze, puternic și umanist, 
opinia lumii. Marea lor forță este adevărul artei 
prin care rămîn credincioși omului și popoare
lor. Ei trebuie să spună adevărul în orice situa
ție, oricît de greu ar fi. Numai astfel ei se pot 
bucura de încrederea acelor forțe care determi
nă realitatea și istoria.

LA cel de-al doilea Congres 
al educației politice și 
culturii socialiste se va afirma încă o dată uni
tatea frontului intelectualității creatoare, parte 

integrantă a poporului român care dă viață celor 
mai înaintate idei de eliberare socială și spiri
tuală, visul îndrăzneț dar realizat numai în pre
zent, al atîtor generații de scriitori care au 
luminat istoria Patriei, de la cronicari și pînă la 
poetul emblematic pentru cultura românească a 
prezentului șl căruia, în aceste zile, 1 s-a așezat 
pe frunte cununa de lauri a unei mari recunoaș
teri internaționale.

în zeci de articole publicate în revistele lite
rare, în cotidiene. în luări de cuvînt la Radio, 
Televiziune, ori la atît de frecventele întîlniri cu 
creatorii valorilor materiale, scriitorii români au 
întîmpinat Congresul care își deschide importan
tele sale lucrări astăzi, exprimîndu-și profunda 
lor adeziune la politica umanistă a Partidului, 
la orientarea sa ideologică în domeniul educației 
și al culturii.

Scriitorii României contemporane, front spiri
tual pe deplin unitar în umanismul său revolu
ționar, caută să exprime prin mijloacele proprii 
artelor, complexa problematică a omului con
temporan, orizontul său de cunoaștere mereu 
mai vast, tendința de a se bucura existențial.

Scriitorii români nu s-au ridicat niciodată în 
înaltele turnuri ale izolării, determinați cum 
sînt de încrederea lor în structura etică și so
cială a culturii. Ei n-au stabilit ierarhii absurde 
de valori relative la o zonă sau alta de activita
te umană, dar au considerat totdeauna că arta 
lor poate să fie un far orientator, o stea polară 
a cărei lumină nu se stinge niciodată pentru 
omul însetat de adevăr și frumos. Ei consideră 
că nu orice om poate să fie un creator de artă, 
dar că orice om poate și trebuie să se împărtă
șească de la luminile ei. Niciodată arta nu trans
cend® pe omul maselor, ci proiectează asupra 
Iul toate fulgerele ei, iradiindu-1 cu întreaga ei 
încărcătură etică și estetică, modelîndu-1 uma
nist. Scriitorii toarnă în tiparele, pe care talen
tul lor le face să devină nemuritoare, ale artei, 
întreaga complexitate existențială a timpului 
lor, istoria omului zilelor lor. Orice operă a 
dăruiților noștri contemporani poartă, în struc
turile ei de cristal, nucleul splar al viitorului, 
speranța și încrederea în om și în viață.

Alexandru Bălăci

ILEANA BALOTA : Pâmînt roditor (tapiserie)

ÎN TREN
Ieșisem din compartiment, să contemplăm mai în 

voie pădurea Prislopului dintre cele două halte.
Conversația noastră despre literatură era amicală, 

depășiserăm perioada pasiunilor tribale care în re
publica literelor dau farmec marilor furtuni intr-un 
pahar cu apă. După terminarea stagiului de studii 
serioase în străinătate, venise plin de dorința de a 
se realiza în cariera universitară ; iar acum, după 
ce reușise, respira un aer de suficiență condescen
dentă cînd aborda subiectele lui preferate, începuse 
să se „instituționalizeze". Deosebea critica nouă 
(„universitară", a sa), de cea „academică" (bineîn
țeles conformistă) și de critica publicistică, cedată 
„veleitarilor". Teoriile sale se exprimau, cu o falsă 
eleganță, suficient de disprețuitor la adresa celor
lalți, ca să mă oblige să înțeleg mai bine în ce 
constau ele de fapt. In clipa aceea am intuit locul 
și timpul genezei lor și amintirea asta m-a umplut 
de tristețe. Devenise unul din acei teoreticieni in
genui ai non-teoriei, patinînd pe ghețurile semioti
cii, copil orfan al lui Roland Barthes, intrat pe ban
da rulantă a acelor guralivi din cartierul latin, ci
nemateci și cafenele, care au jucat un anumit rol 
în zarva anilor șaizeci, retrași acum ca să-și sus
țină în „seminarii" universitare ideile lor cu cono- 
tații ecleziastice, unul din cei pentru care literatura 
este o fațadă splendidă mascînd case nclocuite, o 
livadă fără pomi în care fructele se înșiră, indivi- 
dual-estetic pe fire inerte. Înainte de a-i descoperi 
imaginea astfel mărită și multiplicată, mă pregăteam 
a-l întreba : ce vrea si semnifice această teorie a 
operei auto-satisfăcute, independentă de viața au
torului și a societății lui ? Opera singură, fără isto
rie, cartea orfană ? Eternitatea nu o va putea pre
schimba decît în ea însăși! mi-ar fi ripostat el, ci
tind din altcineva. Dar nu l-am întrebat nimic, in
trasem în peisajul așteptat.

Ca să-și cumpere o singură carte, Vlad „Dracul" 
— părintele celebrului domnitor — plătise, la vre
mea lui, un sfert din suma cu care vînduse unul 
venetic pădurea Prislopului care defila acum pe di
naintea ferestrelor trenului. Nu l-am întrebat dacă 
știa și asta.

După o tăcere, m-a întrebat dînsul pe mine, cînd 
se mai fac alegeri pentru Academie.

Mihnea Gheorghiu 

k________________________________ _____________J
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Numele scriitorului
î publicat 

liberă**.

și. iată, 
se poate 
prin în
de nume

NTR-UN excelent articol, 
nu de mult în ..România 
Adrian Păunescu îl omagiază pe 
Geo Dumitrescu. Reține cuprin

derea acestui elogiu, care include poetul 
în poezie si. implicit, poetul între poeți. 
L-am citit ca pe o emoționantă reamin
tire a adevărului că nu putem exista unii 
fără alții nu numai ca oameni, dar în
săși literatura noastră are această con
diționare interioară cu numele colegilor 
de viată sau de o parte din viată. Am 
vrut să scriu citeva rînduri despre roma
nul nostru din ultimele decenii 
acum mă gîndesc că asta nu 
face decit privind acest roman 
lănțuirea de nume scriitoricești, 
de oameni care trăiesc în aceeași vreme, 
care e vremea unei opere colective nu
mită noua calitate a acestui roman. Eu 
cred că toți acești autori, care ne cu
noaștem întreolaltă. am avut marea si 
dramatica și incitanta șansă de a fi pus 
cîte o piatră la zidirea romanului româ
nesc de astăzi. La edificiul acestui roman, 
care e departe de a fi o căsuță de tară, 
vetustă si scufundată în provincialismul 
îndeajuns de păgubitor cîndva pentru li
terele române, chiar dacă nu caracteri- 
zant. E. după opinia mea riscant-orgo- 
lioasă (dar îmi asum riscurile), o cetate 
deschisă, puternică și. nu ultima dintre 
calități, cu porțile deschise. Sigur că li
teratura se discută discutînd cărțile, nu 
autorii. Punind sub lupă fila scrisă, nu 
mina care a scris-o. Nu cred că ar fi lip
sit de sens, totuși, mai ales acum, cînd 
aprofundam ideile generoase cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară lărgită a C.C. al P.C.R., 
să vorbim și despre omul care scrie lite
ratură, adică trăiește scrisul ca meserie, 
așa cum oțelarul trăiește munca lui de 
oțelar sau minerul pe cea de scormonitor 
al bogățiilor pămîntului. Să ne gîndim 
la ceea ce a realizat cutare în acești 
zece-cincisprezece ani, nu pentru gloria 
personală și traiul lui, ci pentru o lucra
re colectivă, care, în intenția însemnă
rilor de față, se numește romanul ro
mânesc de astăzi.

Ca să nu mă abat de la subiect, care 
își propunea să abordeze puțin și proble
ma realismului și realității, aș vrea să 
spun că. de prin 1965 încoace, luăm parte 
la o reparare a realității ; o reparare a 
stricăciunilor care, din diverse cauze, au 
fost aduse realității. Nu discut aici cit de 
mari au fost aceste stricăciuni si în ce 
măsură, uneori, numărul și periculozitatea 
găurilor din chila corăbiei sînt exagera
te. Eu cred că vasul n-a fost în pericol de 
scufundare. Nu același lucru îl cred des
pre romanul românesc pe care acel 1965 
îl găsea cu puține nave în stare de 
plutire. Ceea ce s-a înfăptuit în 
timpul de atunci pînă acum, fără să neg 
autori și opere de valoare, a însemnat 
construirea unei noi nave a romanului, 
capabilă să plutească pe orice mări și în 
condițiile oricăror furtuni. Dar înaintea 
navei sau, în orice caz, simultan cu con
strucția, s-a reparat metoda de lucru. S-au 
reparat metodele; s-au regăsit și pus în 
panoul acestei t’molării miraculoase toate 
dălțile, și sfrederele, și ciocanele, și 
ciocănașele, și glaspapirurile. și lacu
rile, și culorile. Albul a redevenit alb 
și negrul a redevenit negru. Roșul a re
intrat în dreptul de a fi raportat la sîn- 
gele de pe aici si albastrul la cerul de pe 
aici. Și așa mai departe. S-a văzut iarăși 
că există si un verde al ierbii și un violet 
al amurgului. Vreau să snun că una din
tre marile reparații a fost aceea a rea
lismului. Meșterul scriitor de azi — dacă 
e cu adevărat meșter — ooate întinde 
fără griji mina către panoul cu scule. 
Găsești de toate și în bună stare de 
întrebuințare. Reabilitarea realismului 
nostru a însemnat, totodată, reabilitarea 
noțiunii de literatură actuală, inspirată din 
viata 
scrie 
riilor 
rului 
mită , ______ ______,__
minat ?**  Ba, același prieten al nostru, ci
titorul, e dispus să dea suprapreț, numai 
să intre în posesia romane’o'-. volumelor 
de versuri, părților de alt gen. scrise de 
autori din 
România...

/

contemporană. în prezent se 
mult despre luarea cu asalt a libră- 
și despre faptul că fața cumoărăto- 
exn-i-n*  a-’e«“a o n^mulțumi-e ui- 
în fața librarului : ..Cum, s-a și ter-

România, despre omul din 
Tirajele nu~l satisfac.

DaR eu mi-am promis să zic cîte 
ceva despre roman mai degrabă 
decît despre nublic. Desn-e edifi
ciul romanului actual (adică scris 

în zilele noastre) care nu trebm'e uitat că 
e ridicat. înăltat de acești scriitori ai ul
timelor deoQniî ale mPenhilu1 d^î. Se ?n- 
tîmplă să uităm uneori că sîntem colegi 
de șantier la o lucrare fără nre"edent in 
literatura română și sînt înnorate, sau 
renede. prea renede. privite nartic’pările 
individuale la construcția colectivă. Mi 
se poate renlica : interesează ooera indi
viduală. Evident. Ar fi. oare, lipsită de 
interes o evaluare prin oarticinarea la 
Constituirea unui moment al literaturii 
noastre care. nu numai dună oninia 
e comparabil cu o renaștere 1 Ar fi 

mea. 
oare

o- 
cu 
în 
de

lipsit de interes să-l judecăm pe cutare 
autor în funcție de multul sau mai puțin 
multul adus, dar adus, ca să fie biruită 
stagnarea ? Un critic literar cu reală în
zestrare și in gîndire și în exprimare, 
propune o istorie a literaturii anilor 
cincizeci. Autorul aparține unei generații 
tinere, poate celei mai tinere generații de 
critici, da-r nu cred să nu fi reflectat a- 
supra dramei scriitorului de talent in- 
chingat de dogmatisme extraliterare și a- 
supra puterii lui de a-și fi regăsit vocația 
intr-o vreme care ea însăși își găsea vo
cația. Niciodată ca acum istoria literatu
rii românești — a romanului, de exemplu 
— n-a fost atît de mult și accentuat is
toria scriitorilor.

Romanul românesc de azi e polivalent. 
E bine că are această înfățișare multifor
mă. această substanță proteică. în ce mă 
privește, suspectez de sterilitate cărțile 
făcute cu rigla și compasul, chiar cînd 
poartă semnături de notorietate. Un fel 
de rigoare revărsată pare să fie caracte
ristică romanului de azi. și construcțiile 
în mai multe tomuri, ciclurile, marile 
perațiuni de excavare, forare ori citire 
microscopul a unor lumi, realizate, 
curs de desfășurare sau anunțate 
multi autori, justifică acest diagnostic. 
Mai tinerii scriitori vin cu același flux 
și cu același sentiment că participă nu 
numai Ia opera lor, ci la una de interes 
național 1

Așadar, nu e de prisos să ne gîndim. 
în bilanțurile pe care le facem, si la scrii
torul ca muncitor de mare specialitate, 
ca la un om care și-a asumat — după 
puterile talentului lui. cu prețul existen
ței lui nu sacrificate, ci închinate, dărui
te. strunite, disciplinate — misiunea pro
gresului într-un important sector al so
cietății. al vieții, care e literatura. Vom 
găsi, implicit, mult mai multe merite indi
viduale. vom înțelege cu mai mare pro
funzime ce puternică legătură este între 
noi. toti scriitorii, că marele bilanț al ani
lor de după 1965, al deceniului șapte, al 
perioadei dintre cele două Congrese ale 
educației politice și culturii socialiste 
conține, pentru scriitorul român, conști
ința excepțională atît a menirii sale în 
societate, cit și a realizării acestei meniri 
prin opere durabile. Fără îndoială, există 
o foarte exigentă competiție azi în roma
nul românesc (nu numai în 
competiție în care conștiința 
operei tale la stadiul atins, 
literar, este fără echivoc. Se 
deci, fără riscul nici unei 
sau înregimentări : există o 
ntcă Uniune a Scrisului. Uniune a Litera
turii epocii actuale, ai cărei membri în
fățișează unitatea fecundă a atîtor și a- 
tîtor contribuții la valoarea literelor ro
mâneștii Judecată astfel, opera se reîn
toarce pentru o secundă în autor, iar au
torul. muncind, trăind In Cetate, cu nă
zuințele de progres ale Cetății, nu mai 
are relativul sentiment al dubitativului 
verdict al tribunalului posterității. El 
știe cert, azi și aici, ci a lăsat măcar un 
fir de iarbă care va înfrumuseța lumea 
pentru totdeauna. El. un om de azi. cu 
nume si prenume.

Platon Pardâu

roman), o 
raportării 
momentulla

poate evalua, 
minimalizări 
foarte puter-

NICOLAE MANIU : Gospodărie liniștită (Din expoziție 
de pictură și grafică deschisă la Caso de cultură a Sin
dicatelor Tîrgoviște cu prilejul simpozionului Oamenii de 

cultură și pacea)

Cartea 
și cititorul ei

ITERATURA bună instituie 
pînă la urmă un spațiu al în
crederii, un dialog, dar și o se
cret dorită întîlnire, o compli

citate a conștiințelor. Scriitorul nu face 
adesea decît să înceapă fraza, lăsînd 
Cititorului latitudinea de a o continua, 
potrivit propriilor sale date, experien
țe, obsesii: întreabă și se întreabă, a- 
cordîndu-ne dreptul de a medita și de 
a răspunde, de preferință altfel la fie
care nouă lectură, vîrstă, stare de spirit. 

Acreditarea emfatică a sensurilor de
clarate, neumbrite de gînduri și străi
ne oricărei omenești îngîndurări, im
puse cu ostentație ca și cum ar fi re
velații, prin exploatarea demagogică a 
bunei-credințe, a credulității cititoru
lui, este o practică tipic neliterară. Nu
mai autorii mediocri abuzează mai gro
solan ori mai subtil de cititorul-frate, 
stabilind cu acesta raporturi de inega
litate, discreționare, raporturi de pu
tere. de la așa-zisul știutor la un supus 
fragil, care nu știe, nu gîndește, nu în
treabă, nu trăiește, n-a mai citit, de 
fapt, nimic în afara cărții acum propu
se ; cea dintâi și, dacă se poate, ultima. 

Scriitorul autentic are de învins o 
mare reticență lăuntrică, o nesiguranță 
și o sfială, el pornește de Ia ideea că se 
adresează cuiva care a citit și va mai 
citi foarte multe cărți, printre ele aflîn- 
du-se cărțile fundamentale : capodo
pere ale literaturii naționale și. desi
gur, universale.

Cum să mai îndrăznească șl să mai 
spere ceva în condițiile acestei grele 
confruntări ? El, pînă la urmă, îndrăz
nește și speră ; dar incertitudinea plină 
de răspundere a fazei preliminare, 
chiar și neliniștea și interogațiile din 
ceasul elaborării, trebuie neapărat să 

Luminînd toate gindurile
Jara, ca un gind lumjnind toate gindurile, 
inălțindu-se pînă la cer, coborînd in adincuri, 
ascunsul de inimă impodobindu-l, 
ca intr-o carte rindurile —
Țara ca un gind adunind toate gindurile.

albinele timpului incârcindu-se de dor, 
incârcîndu-se de iubire — 
țara in irisul omului, inveșnicire.

Asemeni arborelui rotind marile cîntece
— durerea și facerea distilindu-o-n taine —, 
ea un arbore de neam, Țara, aici veșnicind J 
împrejur aerul : privighetoare
uimindu-se la Carpați și la Marea cea mare.

Ce frumos bărbații — voievozi și ostași — 
s-au culcat, somn lung in iarba de piatră, 
in piatra de piatră, tăcere lingă tăcere, 
coroană lingă coroană, 
precum în cartea vieții rindurile —

Țara, ca un gind luminînd toate gindurile..
In irisul meu, Țara, miste/ios bintuindu-mâ ; 
acolo : hotarele de culori ți miresme, precum Radu Carnea

rămînă înscrise în Țesutul adînc al ope
rei și să se simtă, să se lase percepute 
la lectură. Ca un temei al încrederii, al 
dreptului de a îndrăzni și de a mai fi 
citit, ascultat, meditat.

Există astăzi, în proză, poezie și cri
tică, o strălucită literatură română, 
comparabilă, în chip firesc, cu a epoci
lor de apogeu din istoria sa. Afirmarea 
valorilor specifice, gradul înalt de dez
voltare a literaturii române contempo
rane — de care se vorbește în recenta 
Expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — implică o restabilire a în
crederii dintre scriitor și cititorii săi, 
materializarea unui fluid comunicativ 
circulînd liber în ambele direcții.

Postul de emisie și cel de recepție ale 
literaturii sînt deopotrivă de importan
te și se condiționează.

Cititorul este un colaborator al scrii
torului, de calitatea sa depind multe, 
depinde, într-un anumit sens, existenta 
însăși a operei. Scriitorul român de as
tăzi știe că nu vorbește în pustiu, știe 
că este așteptat. Omul singuratic, omul 
dificil de la masa de scris simte presti
giul cu care este investit ca pe un îm
povărător privilegiu. Cum să facă mai 
bine, cum să se descurce, spre a-i co
respunde ? Ecoul acestei întrebări, al 
acestei teribile încordări, spre autenti
citate și desăvîrșire, conferă cărții, care 
se scrie cu dificultate, cu un consum 
fizic și spiritual de neînchipuit, vibra
ția specifică, inconfundabilă, bine cu
noscută și totuși mereu surprinzătoare, 
îndepărtată și totuși atît de apropiat 
intensă a literaturii adevărate sau te 
tot una) a adevăratei literaturi.

Lucian Raicu



Interviu cu DINU SARARU

Cultura cere curaj civic
— De curînd v-ați întors din Elveția 

unde ați participat la lansarea cărții dv. 
Clipa, publicată in traducere de editura 
Unionsverlag din Ziirich. Care au fost im
presiile și concluziile scriitorului in urma 
acestui contact cultural ?

— Am avut satisfacția să constat că ro
manul românesc se poate bucura de un 
autentic interes în lumea occidentală și că 
putem intra în cea mai deschisă și cu
rajoasă concurență cu tot ceea ce se pe
trece important în literatura occidentală. 
Vreau sȘ spun că experiența mea perso
nală de scriitor și conștiința lucidă că sînt 
unul dintre romancierii de astăzi mi-au 
dat convingerea că avem datoria să ieșim 
în lume de la egal la egal, pentru că sîn- 
tem, prin ceea ce se scrie astăzi în Româ
nia — și în roman, și în poezie — de la 
egal la egal. Dar este foarte important să 
ieșim nesprijiniți de cîrjele nici unui fel 
de intervenție sau subvenție de casă în 
sensul aranjamentului rudei sărace și pro
vinciale, ca să risipim de la început și 
prejudecățile și suspiciunile ; ele există ; 
amîndouă. Am fost întrebat, la un moment 
dat. de un gazetar de la o foarte influen
tă gazetă, și care citise Clipa, dacă sînt 
dizident. Am răspuns calm că, dimpotrivă, 
sînt membru al partidului de gu- 
vernămînt. Din perspectiva argumentu- 

. lui că scriu liber și într-un climat de de
plină libertate în care pot să spun adevă
rul — si romanul românesc de astăzi spu
ne adevărul — discuția cu ziariștii a avut 
echilibru și mi-a dat și mie. în fata lor. 
demnitatea scriitorului stăpîn pe creionul 
lui.

— Ce v-a determinat să treceți „de cea
laltă parte a baricadei", renunțînd la 
uneltele criticului și optînd pentru cele 
ale conducătorului de teatru ?

— Ca să demonstrez că tot ceea ce am 
scris în cronicile mele, cerînd directorilor 
de teatru program, atitudine, angajare po
litică, constituia nu expresia unei dema
gogii agresive, cu care multi neputincioși 
ai vremii mă taxau, ci expresia conștiin
ței faptului că în România se poate face 
Teatru. Și cred că i-am convins. Am ab
dicat cu părere de rău de la critica tea
trală, dar mi-am dat seama — nu e nici 
o metaforă — de ideea necesității sacri
ficiului prin demonstrație. Pentru că 
nu e ușor să fii director de teatru
dacă vrei ca și actorii, și publi
cul să se solidarizeze cu tine, iar 
administrația să recunoască faptul că 
și în socialism e nevoie de animatori și 
că nu totul merge de la sine numai pen
tru că o cultură se desfășoară în spațiul 
socialist. Continui să colaborez exce
lent cu presa pentru că n-am în
cetat firește să fiu gazetar. M-am 
bucurat de solidaritatea confraților, dar 
am întîlnit în această perioadă și citeva 
ipostaze pitorești ale unei critici teatrale 
care s-a dovedit mai refractară la ceea 
ce intenționam să fac, sau făceam, decît 
cea mai opacă dintre oglinzile false folo
site pe scenă. însă acest pitoresc mi-a 
fost de folos, șî într-o tabletă viitoare am 
să-i mulțumesc cronicarului teatral care 
si-a făcut o glorie tragi-comică din a res- 

-■*  pinge toate tentativele de a racorda tea
trul românesc la dezvoltarea actuală a 
mișcării scenice mondiale.

— Se împlinesc cinci ani de cind ați 
preluat conducerea Teatrului Mic și după 
părerea multor critici și a unor oameni de 
cultură teatrală ați „reînființat" de fapt 
acest teatru, punînd și bazele unei noi in
stituții, Teatrul Foarte Mic. Care ar fi 
datele esențiale ale programului pe care 
vi l-ați propus și l-ați realizat in această 
perioadă ?

— Am pornit la drum cu convingerea 
că ar fi fost un trist paradox ca o țară cu 
un program declarat politic să nu pro
ducă o artă și o cultură cu un declarat 
caracter politic și care să fie îmbrățișată 
și recunoscută de public. A existat și mai 
există încă, trebuie s-o recunoaștem, o 
prejudecată față de implicarea politică a 
unei opere de artă literare, pornindu-se de 
la falsa impresie că spectatorul sau citi
torul român n-ar fi pregătit pentru un a- 
semenea dialog. Așadar, am pornit la 
drum din spirit polemic și chiar împo
triva — la început — a unor prejudecăți 
existente în sînul colectivului actoricesc. 
Am construit un Program politic, cu un 
repertoriu alcătuit din piese în exclusivita
te ale literaturii secolului XX. cu precăde
re aparținind celei de-a doua jumătăți a a- 
cestui secol, și am imprimat, prin con
cepția regizorală, scenografică si nnn in
terpretare, un caracter de „agresivă'*  dez
batere. provocînd spectatorul și invitîn- 
du-1 să intre in dialog. Nu e cazul, firește, 
să enumăr spectacolele și piesele care s-au 
constituit in Programul Teatrului Mic și 
Foarte Mic — ele sînt. desigur, cunoscute 
— important este însă să spun că m-am 
întîlnit cu cea mai vie adeziune a publi
cului. cu bucuria lui de a intra în dialog, 
cu satisfacția acestuia că este luat in 
serios și tratat ca un partener, egal în 
realizarea faptului de cultură. Apoi, fiind 
un om care nu are nici un fel de preju
decăți și cu atit mai puțin prejudecăți in
hibitorii fată de administrație sau oficia
litate, am impus cu liniște, în repertoriu, 
piese care, spre surprinderea multor con
frați păreau de neabordat in spațiul nos
tru cultural. O altă ipostază fariseică a 
unei asa-zise vigilente politice, de fapt 
expresia unei triste lașități intelectuale și 
a unui penibil conformism, pe care nu-1 
cere nici partidul, nici societatea socialistă. 
Am văzut in acești cinci ani și destui oa

meni implicați întîmplător — aș zice eu 
— in cultură, care trăiesc cu convingerea 
că sînt devotați ideilor socialismului și 
revoluției, închizînd cu o grijă feroce toa
te ferestrele și toate ușile, și trăgînd dis
perați toate storurile ca nu cumva să intre 
pe undeva un curent dezagregator care 
să nună în pericol puritatea noastră ideo
logică. Ei mi s-au părut cei mai periculoși 
pentru progresul culturii socialiste de as
tăzi și mi-am dat seama cît rău poate face 
în cultură devotamentul orb și cu cită 
ușurință se poate zdrobi o idee în numele 
cauzei apărate de incompetență. Din acest 
punct de vedere, cei cinci ani pe care-i 
evoc nu au fost ușori. Au reprezentat o 
experiență scriitoricească pe care m-as 
bucura să o pot exploata în cărțile vii
toare. o foarte fericită călire a ambiției 
mele de a demonstra că se poate, și că 
socialismul este favorabil, într-adevăr. cu
rajului civic și politic, progresului cultu
rii și că nu ne rămîne nouă, celor care 
practicăm cultura, decît să demonstrăm că 
așa este. Dacă vom face spectacole proaste 
sau mediocre, dacă vom picta idealizînd, 
dacă vom scrie conformist, noi sîntem vi- 
novați, nu socialismul, pentru că socialis
mul nu poate fi nici mai frumos, nici 
mai inspirat, nici mal curajos decît sîntem 
noi înșine, cei care îl construim.

Din acest punct de vedere privite lu
crurile. sînt obligat moral să recunosc că 
toate succesele noastre culturale, si care 
sînt remarcabile în ultimii șase ani de 
zile, de la primul Congres al Educației și 
Culturii, sînt încă departe de a putea șă 
demonstreze că noi am știut să exploatăm 
așa cum s-ar fi cuvenit, cu demnitate, cu 
verticalitate morală, cu curajul de a fi 
noi înșine si de a ne apăra punatul de 
vedere cu argumente exclusiv profesio
niste, condițiile materiale și de climat ce 
ne-au fost create de Partid. Iar Partidul 
sîntem noi. și el, asa cum spunea tova
rășul Nicolae Ceausescu, el nu poate fi 
nici mai competent, nici mai curajos, nici 
mai inspirat decît sîntem noi înșine — 
care îl constituim. Iată de ce nu pot să 
accept nici o văicăreală neputincioasă, 
chiar dacă știu foarte bine că în diverse 
locuri sau pe diverse trepte ale ierarhiei 
administrative si politice se mai află încă 
incompetenți, fricoși, obtuzi, oportuniști 
gata să-și apere scaunele trăgînd dispe
rați storurile. Satisfacția mea a fost că. 
în acești șase ani, am întîlnit oameni ca
pabili — cum zice poetul Adrian Păunes- 
cu — să riște cu mine.

— Se spune despre animatorul de tea
tru Dinu Săraru că este un om curajos. 
Considerați că ceea ce ati înfăptuit ca om 
de teatru stă sub semnul acestei calități ?

— Eu cred despre mine că mă comport 
normal, adică iau în serios și cred în toa
te lozincile noastre ; de pildă, că există 
libertatea opțiunii repertoriale — ca să 
mă refer strict Ia teatru — și o practic 
ca atare. Eu am convingerea că se poate 
face teatru în România și îl fac după pu
terile mele, si mai cred că în România 
se spune adevărul si îl spun în cărțile 
mele, cu talentul și conștiința de care sînt 
în stare. Curajul meu este, așadar, calea 
cea mai firească a unui om care are con
vingerea că nimeni în afara lui nu poate 
vedea mai bine dacă afară e ziuă sau 
noapte, și în funcție de ce vede cu ochii 
lui să dea bună-ziua sau bună-seara.

— Dat fiind că in conștiința mișcării 
teatrale actuale Teatrul Mic e considerat 
ca profesind un crez contemporan, care e 

VIRGIL ALMĂȘANU : Flori (Din expoziția de pictură și grafică deschisă la Casa de 
cultură a sindicatelor Tîrgovijte cu prilejul simpozionului Oamenii de cultură ți pacea)

ponderea pe care a ocupat-o și o ocupă 
in preocupările dv. literatura dramatică 
românească a secolului XX ?

— M-am opus cu înverșunare întotdeau
na ideii după care scrisul teatral româ
nesc trebuie să se exprime pe scenă în 
procente. O mai nefericită politică nu 
mi-aș fi putut închipui și am respins-o, 
firește. Noi nu putem lăsa viitorimii pro
cente. 75 la sută literatură română, ci 
opere, una singură, dar care să intre 
în istoria literaturii române. Așa a proli
ferat o literatură submediocră care a fă
cut ca. ani de zile la rînd. publicul să în
toarcă spatele pieselor de așa-zisă actua
litate. Noi trebuie să producem o drama
turgie care să cheme publicul plătitor la 
teatru cum îl cheamă operele lui Diirren- 
matt. ale lui Sartre, ale lui Bulgakov sau 
ale altor colegi de pe alte meridia
ne ai scriitorului român. Nu putem accep
ta ideea că dramaturgia română e bună 
numai pentru a fi premiată în ..Cintarea 
României", dar incapabilă de a spune ceva 
spectatorului de la Paris. Așadar, impu- 
nîndu-ne ca in centrul programului nostru 
politic de la Teatrul Mic să stea piesa ro
mânească de actualitate, am procedat Ia 
ceea ce se numește comanda socială și am 
comandat dramaturgilor care au vrut să 
scrie pentru noi, pentru trupa și pentru 
ambițiile noastre piese conforme cu pro
gramul pe care ni l-am propus. Și-au a- 
părut pe scenă noua versiune a piesei Nu 
sînt turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu, 
Evul mediu întîmplător de Romulus Guga, 
Mîrîiala de Paul Cornel Chitic, Politica 
de Theodor Mănescu. Ca frunza dudului 
din rai de Dumitru Radu Popescu; se află 
în lucru noua piesă Amurgul burghez de 
Romulus Guga. Am făcut un mare suc
ces cu Paharul cu sifon a lui Paul Everac. 
ne bucurăm de aplauzele publicului la 
țăranii aduși pe scenă de Cătălina Buzo- 
ianu și ne considerăm în stare să susți
nem stagiunile viitoare cu piese româ
nești pe care publicul să le ia cu asalt, 
pentru că publicul ne crede, la Teatrul 
Mic. că piesa românească a fost aleasă 
pentru meritele ei. nu numai de conjunc
tură. ci si de durată.

— Cum apreciați maturitatea politică, 
filosofică și artistică a dramaturgiei româ
nești contemporane ?

— Este limpede că scrisul dramaturgie 
românesc se află intr-un progres demn de 
cea mai mare atentie și nu de mult am 
citit o piesă de Paul Everac. Coada, pe 
care o consider de nivel și de interes 
european, după cum Amurgul burghez, 
piesa lui Guga. mă face să cred că apro
pierea care s-a făcut între scrisul lui și 
al lui Max Frisch este una lucidă. Dacă 
nu vom scrie de la egal la egal și cu con
știința că trebuie să fim jucati si peste 
cinci deceni. și nu numai ca mărturie în 
epocă ci ca propunere de meditație cu va
loare generalizatoare, nu vom îeși 
în lume. Dar în lume trebuie să 
ieșim și jucati de noi înșine cu strălucita 
noastră pleiadă de actori și cu cei mai 
mari regizori pe care scena românească îi 
are astăzi în slujba ei. Cătălina Buzo- 
ianu. Silviu Purcărete. Alexa Visarion. 
Cristian Hadjiculea, ca să dau exemplele 
cele mai apropiate de mine, sînt astăzi, 
din perspectiva pe care o am asupra cu
noașterii teatrului în lume, unii dintre cei 
mai importanți directori de scenă ai mo
mentului scenic prezent. Din păcate nu 
știm încă să ne facem cunoscută să răz
bim în concertul cultural contemporan în

care am avea datoria si argumentele nece
sare să strălucim. Asta presupune însă 
prezenta în posturile cheie și de decizie de 
la Consiliul Culturii. în domeniul respec
tiv. a unor oameni capabili și curajoși, 
devotați, care să se considere ei înșiși so
lidari cu fiecare ridicare de cortină pe 
scena românească, cărora să nu trebuias
că să le tot ceri aprobări, ci mai ales să 
fii obligat să le faci fată in presiunea lor 
de a împinge totul înainte.

— Ați realizat incursiuni variate în re
pertoriul străin, ati obținut aprecierile 
criticii si ale spectatorilor pentru o bună 
parte din spectacole bizuite pe acest pro
gram. Cum se va continua această linie 
de activitate a Teatrului Mic și Foarte 
Mic ?

— Programul consacrat literaturii seco- ;
lului XX cunoaște totuși două excepții : 
una îl privește pe Cehov. pe care îl con
sider patronul acestei literaturi, iar alta 
pe Shakespeare, care, după opinia mea. 
aparține secolului XXI. Vom juca Richard 
al lll-lea cu Ștefan Iordache, spectacol po
litic. actual, de Shakespeare-contempora- 
nul nostru, cum ar zice Jan Kott, in regia 
lui Silviu Purcărete. Vom pune în scenă 
Yvonna, principesa Burgundiei de Gom- 
browicz, in regia Cătălinei Buzoianu, in 
care vor evolua Leopoldina Bălănuță. Ro- 
dica Negrea si Mitică Popescu. In direc
ția de scenă a unui regizor de film. Dan 
Pita, publicul se va întilni cu Opera cer
șetorului de John Gay. Cătălina Buzoia
nu, care semnează regia spectacolului Ca 
frunza dudului din rai de Dumitru Radu 
Popescu, va monta Candide care va îngloba 
tot spațiul Teatrului Foarte Mic. publicul 
spectator fiind invitat să-i urmărească pe 
actori în toate cele trei săli. Va fi o co
producție cu Teatrul „Țăndărică". In sfir- 
șit. nu vreau acum să epuizez un reper
toriu bogat și din care nu va lipsi nici 
tentativa de a transforma Sărinda
rul într-un rîu de lacrimi, pen
tru că eu cred că sfîrșitul de veac 
are nevoie de melodramă, deși noi
o tratăm ironic. Așadar, va putea fi vă
zută Valeria Seciu în Dama cu camelii. 
Știți dv. că această melodramă a fost una 
din primele reacții politice din secolul 
trecut la adresa instituției familiei bur
gheze. fiind jucată la 4 ani după apariția 
Manifestului Partidului Comunist al lui 
Marx și Engels ? Sigur că vor mai putea fi 
văzuți în roluri importante Carmen Ga
lin, Gheorghe Visu, Dinu Manolache, Dan 
Condurache. Monica Ghiută. Tatiana 
Iekel. trupa noastră fiind bine cunoscută 
și obligînd direcția să facă fată preten
țiilor ei. astfel justificate.

— Care considerați că sînt calitățile și 
carențele momentului teatral actual ?

— Momentul teatral actual îl consider 
foarte bun sub raportul regiei, actoriei, 
scenografiei. In plin proces de afirmare j 
este dramaturgia; există însă o mare ne
voie de direcție ambițioasă, curajoasă care > 
să exploateze competent forțele ce ne stau 
la dispoziție. Imperioasă mi se pare pu
nerea în valoare, ca factor de direcție cui- < 
turală, a teatrelor naționale, care sînt însă ! 
în momentul de fată tributare unei con- ' 
cepții conservatoare, bătrînești — și, une
ori, de ce să n-o spun? — departe de ceea 
ce s-a intenționat în clipa înființării lor : 
înainte-mergătoarele culturii și educației i 
naționale.

— După adaptarea pentru scenă a ro
manelor dv. Clipa și Niște țărani cineva 
a avansat ideea că prozatorul și criticul 
Dinu Săraru va ajunge neapărat si în te
ritoriul dramaturgiei. Aveți vreo intenție 
în această direcție 1 Și, in general, care 
este situația șantierului dv. scriitoricesc 1

— Am intenția să scriu teatru. Odată 
am anunțat o piesă care se intitula Eter
nitatea sau ceea ce nu ne aparține și 
sper să o scriu, după cum mă atrage o 
comedie satirică — pentru că prea am vă
zut multe, și multe din cite am văzut 
s-au desfășurat sub zodia comicului în 
contrast cu esența lor socială tragică. însă 
deocamdată lucrez la volumul 2 din Dra
gostea si revoluția intitulat Cei care plă
tesc cu via‘a (și în socialism firește) și 
mă apropii — îmi dau seama, mai repede 
decît mă așteptam — de un nou roman cu 
țărani care se va chema Iarba vîntului. 
Crește pe locurile pustii sau părăsite sau 
uitate de oameni și de Dumnezeu o iarbă 
înaltă și mlădioasă cu spicul roșu ca focul, 
mătăsos și mirositor amărui și cînd bate 
vintul iarba se unduiește șerpuitoare ca 
valurile unei mări roșii fermecătoare, 
ascunzînd ipocrită pustiul pămîntului de 
dedesubt.

Convorbire realizată de
Ludmila Patlanjoglu



O cunună de aur
■ POEZIA lui Nichita Stănescu trece prin vaduri stră

vechi, in neîngrăditele transhumanțe ale spiritului, către 
munții Macedoniei. Recunoașterea puternicei personalități, 
in virtuțile universalității, a unuia dintre cei mai de sea
mă poeți contemporani, situarea lui în rîndurile marilor 
poeți ai lumii se confirmă de data aceasta nu din zonele 
unui limbaj din Septentrion, ci din pragurile însorite ale 
solului mediteranean, de la temeliile milenare ale graiu
lui macedoromân.

Serile de poezie de la Struga, în bogatul program al 
colocviilor și festivităților de la casa fraților Miladinov, în 
cinstea cărora au fost inaugurate și înscrise în calenda
rul marilor sărbători ale poeziei popoarelor, se petrec pe 
întiiul pod al Drinului Negru, deasupra izvoarelor sale, 
în locul unde apele lacului Ohrid intră furtunoase în 
albia de piatră, intr-o conjugare de simboluri, sub stea
gurile tuturor țărilor participante. în fata oamenilor ora
șului și împrejurimilor, pentru care cinstirea poeților 
este dorință și așteptare în fiecare an. în prezența la 
acest festival a poeților români, mai mult decît pentru 
oricare alții din alte țări și continente, drumul la Ohrid 
și la Struga, la Bitola, Prilep sau Krușevo echivalează 
cu un pelerinaj prin locurile unei sfinte tradiții cărtură
rești, spre care și dinspre care au călătorit părinții minăs- 
tirilor și, mai mult, prin locurile de popas și de iernare 
ale acelora care, în legile timpului, au legat văile Pindu- 
lui de coamele Carpaților în spațiul aceleiași mitologii. 
Vorba de acasă te întîmpină la tot pasul, iar poeții 
Macedoniei iugoslave adaugă umanismului și frăției 
care leagă dintotdeauna popoarele noastre, o familiară 
solemnitate, o noblețe a gestului, cultivată sub rigorile 
unei severe moralități și sub frumusețea unei mîndrii în 
care ne recunoaștem.

Pentru cine a ajuns în acele zile de inegalabile volup
tăți ale sufletului, într-un peisaj de ape și munți sub 
limpezimi cerești, dogorit și de soarele sudului și de 
arșița istoriei, pentru cine a trăit acele seri și întîlniri 
cu poeți din țările lumii veniți nu în căutarea unei con
sacrări ci în încununarea chipului omenesc, cel îngăduit 
parcă să se mai arate de sub coșmarul amenințărilor 
nucleare, faptul că fruntea unui poet cunoaște înfiorările 
întraurite ale unei coroane capătă o semnificație ce depă
șește cu mult evenimentul literar. Aceasta o dovedește 
însăși constelația poeților laureați. în care vom recu
noaște de azi încolo steaua lui Nichita Stănescu, luceafăr 
de ziuă stîrnit în viziunea romantică prin care poetul 
își vestea intrarea în tărîmul de mirare al iubirii. Nu-i 
deloc puțin lucru, și nu-i nici o întîmplare. (fie șl feri
cită). faptul că tînărul nostru coleg și prieten. Nichita 
cel al tuturor zilelor tării de care se leagă ultima fărîmă 
a ființei sale, în vorba căruia cînd te nimerești, un mi
racol modifică logodirea cuvintelor. Nichita. fratele și 
scumpul, despre care numai el însuși ar putea Bpune 
adevărul absolut, ridicînd din umeri a sfială, a tre
sărire și a neputință, este pe aceeași treaptă 
și sub aceeași cunună de aur cu Auden. Neruda. Dag- 
larța, Guillevic, Senghor, Lundkvist, Alberti, Krleza, 
Enzensberger ori Koneski. nume situate în orizontul poe
ziei moderne, fiecare cu autoritatea geniului și graiu
lui său.

în centrele culturale ale Europei, un poet român nu 
calcă drumuri necunoscute. Alții i-au deschis calea, de-a 
lungul timpului, și nu trebuie să uităm aceasta. Nichita 
Stănescu duce dorul și chinul poeziei sale sub semnul 
unui destin și al unei conștiințe de sine prin care se 
mărturisește astăzi poporul român.

Ion Horea

Doina
Lacrima neplînsă de un ochi anume 
lacrima neplînsă de din mama mea, 
este steaua caprelor pe lume 
ea e stea.
Cine poa’ să creadă că și cerul plînge, 
cine din acei ce au lăuntru singe, 
cine poa’ să creadă că și piatra latră ?
Cine poa’ să creadă că și raza 
se curbează mai plingînd 
cine poa’ să creadă că amiaza 
nu mi-a fost cu soare ci cu gind... 
Cine oare ! ?
Cine oare ! ?

Umbra stâlpului
Umbra stilpului este o întrerupere 
de lumină înfrîngere, 
umbra umbrei stilpului 
este o întrerupere
de friguri fugitive în murmure 
umbra umbrei de umbră a umbrei 
e stilpul ridicat din soare, 
e umbra singură care mă doare 
cind soarele răsare, 
durerea durerii care mă doare 
durerea durerilor durerii care mă dor 
e sufletul pe care nu pot să mi-1 mor 
e sufletul sufletului pe care nu-1 mor 
e sufletul de suflet al sufletului 
pe care nu-1 mor.

Lapidar
Ce simte peștele spintecat, 
ce simte căprioara împușcată, 
ce simte boul la tăiere tăiat, 
ce simte piatra sfărimată, 
ce simte musca tercită, 
ce simte șarpele in două, 
ce simte iarba veștejită, 
ce simte floarea ruptă, 
ce simte puiul fiert, 
ce simte oul răscopt, 
ce simte stejarul retezat, 
ce simte trădătorul decapitat, 
e lumina văzută.

Contemplînd
Să smulgi dintr-o piatră urma unei vertebre 
o altă urmă să o smulgi din ea 
să-ți înveți imaginația cu verbe 
adică, 
nefericit animal zburător, 
adică, 
de ce eu eu, 
adică, 
de ce atît de puțin pentru atît de mult 
adică, 
ce trebuia să fac și n-am făcut, 
adică, 
de ce mă lași să mor născindu-mă, 
de ce, de ce, de ce ?

r

PRELIPCEANU
O vizită la Sibiu
Stau împreună cu prietenii mei 
în orașul medieval 
căutăm împreună urme de oameni 
care au fost

numai noi le știm numele 
ni se pare
și punînd palmele pe ziduri vechi 
intrăm în legătură cu ei

ce fel de sînge mai e și sîngele ăsta 
care ne trece deodată prin minte 
și cum mai răsună deodată 
aceste cunoscute cuvinte ?

iar mai încolo e linia munților 
ca și acei oameni — nemuritori 
făcîndu-ne semne fără să se miște 
încă din zori

stăm împreună cu prietenii mei 
la Sibiu într-o zi
căutam cu privirea urme de oameni 
care vor fi. .

V

în picioare,
cu ochii deschiși
Din ce în ce mai des vine primăvara 
viteza ei începe să semene cu vîntul și cu 

gindul 
cînd te strecori printre munți prin păduri 
pe culmi deasupra încremenită-i zăpada

greu voi putea să uit creasta Munților 
Făgărași

cum am văzut-o de-a lungul vieții mele 
de pe partea de sud și de pe partea de nord 
nu voi putea să o uit niciodată

zăpezi viorii în amurgul de martie 
pe vîrful Negoiu încă mai luminează 
oricît aș fi de departe oricît aș fi de singur 
se văd în spatele meu ca o gardă Munții 

Făgărași

din ce în ce mai des vine primăvara 
o întîmpin în picioare cu ochii deschiși 
în timp ce în sufletul meu se mai desfășoară 
anotimpul etern de pe vîrful Negoiu.

Turnul Roșu
Intr-adevăr spre seară acest turn este roșu 
iar dimineața se văd pe el semne ciudate 
parcă am fi trăit aici de cînd lumea 
cu zidul acesta in spate

iar zăpezile care duc iarna spre el 
nu sînt zăpezile de altădată
turnul nu-i de oțel
dar ora tot știe s-o bată

stă în picioare nu se-ncovoaie deloc
îl vezi din trenul ce trece
parcă toți cei ce-au fost pe aici 
încălzesc piatra lui rece

poate chiar sîngele acelor oameni 
pe care au vrut să-i despartă 
i-a dat numele și l-a deschis 
ca pe-un arc de triumf ca pe-o poartă.

Plante umile
Trec și eu printre plantele cele mai umile 
ale țării mele și ale pămîntului 
și mă mir de frunzele lor cum rezistă 
în bătaia aspră a vîntului

ne cunoaștem din vedere din auzite 
din memoria bunicului
din viața lui
din rolul lor în viața omului

aceste plante nu ajung niciodată 
in vreo grădină botanică 
decît din intimplare

aceste plante populează lumea
iar trecerea lor o face 
nemuritoare.



Breviar

Situația lui Caragiale
Istoria Istoriei

VII

ÎN ZORII zilei de 9/22 iunie 1912, 
înceta din viață Ion Luca Cara
giale, în locuința sa din Berlin, 
unde se stabilise dimpreună cu 

familia din anul 1905. Căzuse din pat, ful
gerat de o moarte probabil clementă — 
embolia. Cu cinci luni înainte, împlinind 
virsta de 60 de ani, refuzase categoric 
sărbătorirea ce i-o propunea Societatea 
Scriitorilor Români, din care surghiunitul 
voluntar, de altfel, nu făcea parte. Accep
tase însă de la direcția Teatrului Națio
nal din Craiova, ca începutul stagiunii 
1911—1912 să fie consacrat comediilor lui, 
precum și dramei Năpasta, care nu izbu
tise, la premieră, pe prima noastră scenă.

Susceptibilul N. Iorga nu înțelegea cau
zele plecării lui Caragiale din țară, iar 
strălucita lui broșură, 190'1 din primăvară 
pînă-n toamnă, o declara „defetistă", deși 
ideile marelui scriitor nu se prea deose
beau de acelea ale tînărului istoric, ex
primate în Opinions sincferes. Cauzele 
numai aparentei sale înstrăinări au fost 
multiple. Reduse la cea principală, era 
desconsiderarea celui mai mare scriitor 
român în viață, căruia nu i se găsise o 
ultimă întrebuințare mai potrivită, decit 
de regist.rator-șef în cadrele Ministerului 
de Finanțe, și aceea doar ca un hatîr into
lerabil și ca atare suprimată de noul mi- 
jahstru președinte, veninosul D.A. Sturdza, 
același care-i veștejise opera, ca antina
țională și imorală, cu ocazia dezbaterii 
asupra unui premiu literar, refuzat tea
trului caragialean. Oricît ar fi fost, în le
gitima lui mindrie, de nepretențios, fostul 
director-general al teatrelor și director al 
Teatrului Național din București în cursul 
unei singure stagiuni (1888—1889), nu se 
putea împăca nicidecum cu regimul social 
inferior ce se impunea scriitorilor și ar
tiștilor în țara în care huzureau moșierii 
și politicienii cointeresați, din rotativa 
guvernamentală.

Împins așadar la actul în fond disperat 
al exilului, căldura căminului, deprinsă 
din copilărie și adolescență, și realizată 
de el însuși la maturitate, i-a fost insu
ficientă ca să se simtă în apele sale la 
Berlin, cu tot confortul ce-i putea oferi 
drojdia faimoasei moșteniri a Momuloaiei, 
vara primară a mamei lui. Ros pînă-n 
măduvă de dorul de țară, ținea casa des
chisă tuturor compatrioților in trecere 
prin capitala Reichului, coresponda săp- 
tămînal cu inteligentisimul Paul Zarifopol, 
ginerele lui Gherea, făcea foarte des na
veta Berii n-Lipșca, unde ședea mai tînă- 
rul său nou și ultim prieten, melomanul 
nelecuit abonindu-se oarecum la concer
tul de la Gewandhaus, cerea și primea 
scrisori din țară, interesîndu-se de tot ce 
se petrecea in patria de care încercase să 
se rupă, iar cu prilejul răscoalelor țără
nești, zguduit de tragedia în curs, săvîrși 
marele act patriotic de a renunța la tă
cerea ce-și impusese. înficrînd vechea 
constituție „arhontologică" și preconizînd 
intrarea țării in drepturile ei, prin acor
darea votului universal și înfăptuirea unor 
reforme democratice.

Defetist, prin definiție, este cel ce fuge 
de la postul său. sustrăgîndu-i-se mișe
lește, adică și de frică și din lipsa senti
mentului de onoare. Or, cînd cel mai mare 
scriitor român în viață își părăsea cu ini
ma ulcerată țara — și prin acest cuvînt 
înțelegem a trage la răspundere exclusiv 
pe cea oficială — Caragiale avea calitatea 
unui mare clasic, alături de Eminescu și 
de Creangă, așadar cultura română ii era 
incalculabil debitoare, pe cînd societatea 
noastră — încă o dată, cea de sus — se 
socotea achitată cu pomana unei mediocre 
slujbe, impropriu-zis sinecură, cerînd pre
zența corporală zilnică, în calitate de 
„rond-de-cuir“.

Care erau însă titlurile iui Caragiale la 

recunoștința sau măcar recunoașterea cu
venită '!

După debuturi modeste nu calitativ, ci 
etic, la „Gnimpele", „Claponul" și „Na
țiunea română", obține admirația Comi
tetului de lectură al Teatrului Național cu 
magistrala tălmăcire în versuri a dramei 
Rome vaincue de Parodi, care îi deschide 
în 1878 ușile Junimii literare. In același 
timp, tînărul publicist, într-o serie de ar
ticole ce trebui curmată pentru că indis- 
pusese forurile respectabile, denunță nă
ravul generalizat al plagierii și adaptării 
nemărturisite din repertoriul așa-zis ori
ginal ai teatrelor noastre, preconizînd în
cetarea incorectei sisteme și crearea unor 
opere originale. Știind însă că una este să 
recomanzi, șl alta să creezi, Caragiale dă
rui de îndată prin O noapte furtunoasă 
sau n-rul 9, prima puternică și valoroasă 
comedie realistă, cu o cunoaștere temei
nică, atît a mediului înfățișat, cit și a teh
nicii teatrale. Fructificase așadar învă
țătura la clasa de Conservator dramatic 
a unchiului său Costache Caragiali, ca și 
pasiunea pentru teatru, ciștigată prin 
urmărirea repertoriului celuilalt unchi, 
Iorgu Caragiali, precum și scurta lui tre
cere, după Eminescu, in cușca suflerului. 
Dacă ne amintim că și Luca, tatăl său, se 
încercase pe scenă, fără succes, că însuși 
se gindise să fie actor, putem încheia con- 
statind că tînărul era integral pregătit 
și înzestrat pentru o mare carieră de crea
ție dramatică. Aceasta s-a desfășurat în 
decurs de numai șase sau șapte ani de 
comediografie, între succesul Nopții fur
tunoase (1879) și căderea piesei D-alo 
Carnavalului (1885). în cuprinsul acelorași 
date s-a situat și comedioara O soacră 
sau Soacră-mea Fifina, singura de factu
ră și atmosferă vodcvilescă fără patrie, 
ieșită din repertoriu, după ce umpluse 
golurile acestuia, în tristul an al ocupa
ției străine (1917—1918), la București.

Cu Năpasta (1890), Caragiale cunoscu o 
foarte stimabilă „cădere", recunoscîn- 
du-i-se calitățile literare, dar nu și cele 
dramatice, deși viitorul avea să deșmintă 
verdictul mofturoșilor cronicari teatrali 
ai momentului.

O revistă teatrală de comandă, „100 de 
ani" (1899), pentru comemorarea secolului 
în ajunul declinului, nu a fost decit o în- 
seilare de texte străine, fără propriu liant 
valabil, iar începem (1909), acel „lever 
de rideau" la deschiderea teatrului parti
cular al lui Al. Davila, nu se înscrie 
printre creațiile majore ale autorului.

La Berlin, Caragiale a plănuit, să dea 
cu Titircă Sotirescu & C-ie, situația proe
minentă, după dpuăzeci-douăzeci și cinci 
de ani, a protagoniștilor din O noapte 
furtunoasă și O scrisoare pierdută, în so
cietatea bancară și industrială a primului 
deceniu al noului secol. Cum însă „eroii" 
nu-i mai „vorbeau", autorul, prin exce
lență un auditiv, nu reuși să iasă din im
pasul în care crezuse că s-ar putea des
curca.

înseamnă oare aceasta falimentul dra
maturgului ? Nicidecum. în anii 1899— 
1900—1901, într-o serie de schițe, aduna
te la un loc sub norocosul titlu Momente, 
Caragiale își regăsise prin darul neîntre
cut al dialogului caracterizant terenul 
potrivit geniului său dramatic.

După treizeci de ani de la apariția lor 
în volumul, și el respins de Academie de 
la premiu, in 1902, acele schițe, astăzi 
cele mai multe oferite nației noastre prin 
mirajul micului ecran, fură „dramatiza
te" și înmulțiră, odată cu repertoriul ca
ragialean, ceea ce aș numi universul său, 
rămas modelul neatins al întregii noas
tre comediografii moderne și contempo
rane. Mitică, Lache și Mache, reporterul 
Caracudi, Lefter, Anghelache, Marius 
Chicoș Rostogan, Costăchel Gudurau, Ed
gar. Bostandaki, Esmeralda Piscopesco 
și sora ei Tincuța, Domnul Goe și cei
lalți toți, funcționari, reporteri sau gură- 
caseă din Momente, se adaugă lumii din 
comediile lui capitale și alcătuiesc, cum 
a observat G. Ibrăileanu, cea mai bogată 
contribuție literară la starea civilă a li
teraturii noastre.

DOMENIUL Caragiale nu este nu
mai un nesecat izvor de umor și 
voie bună, cu replici memorabile, 
pe buzele tuturor celor ce l-au 

„vizionat" sau „lecturat" de atunci și pînă 
acum, ci și o înaltă școală •indirectă de 
caracter și de onestitate intelectuală. Fără 
a predica, in genul mai mult sau mai pu
țin laic — Slavici, Agîrbiceanu, Galaction 
— ironia genială a lui Caragiale, cenzu- 
rind incultura, neseriozitatea și impostu
ra, vegheazii intru realizarea unui nivel de 
civilizație și de cultură, vitriolând emfaza, 
grandilocvența, nesubstanțialitațea și cu- 
rățind terenul, pregătește un alt climat, 
al autenticității.

Să mai amintim că marele meșter al 
dialogului a fost și creatorul nuvelei 
noastre moderne, atît al celei realiste, 
(O făclie de Paște, Păcat, In vreme de 
război, Doyă loturi) cit și al celei fan
tastice (La hanul lui Minjoală, La conac)? 
într-una singură s-a pus în scenă,, dînd 
totodată cea mai atroce viziune a unei 
nopți petrecute chiar în orașul său „na-

35. Primejdiile care au pîndit Cartea ce ne-a fericit atît puțind 
să-i dea un chip ce ne-ar fi fericit mai puțin, sau chiar să ne lase 
fără ea, se împart, ca și evenimentele timpului pe care l-am trăit, 
în cele de dinainte și cele de după război.

Primele privesc epoca în care G. Călinescu o zămislea, nefiind 
multă vreme, aproape pînă în ultima clipă, hotărît asupra înfățișării 
ei finale, și abia in acea ultimă clipă a întrezărit-o, el însuși fericit
— el însuși exultînd - de ceea ce i-a venit în minte.

Al doilea rind de primejdii a apărut după război, cînd a început 
să se vorbească, așa cum s-ar vorbi de rouă în Sahara, despre re
editarea fabuloasei tipărituri, și cînd, odată cu aceasta, s-au pus în 
circulație cele mai aberante și nefericite idei, cele mai grosolane pre
tenții.

36. „Așa cum nu pot să-mi închipui țara in care trăiesc, de ale 
cărei felurite ținuturi nu contenesc să mă minunez, doar ca pe o în
tindere de pămînt de la un hotar la altul, fără munții care o străbat, 
prefăcînd-o în cetate, și fără marea care-i deschide drumul soarelui 
și al întregii lumi, fiindcă simt că încep să-mi pierd respirația și chiar 
să mă îmbolnăvesc, tot așa nu pot să-mi închipui Istoria literaturii ro
mâne de la origini plnă in prezent decit în formatul în care a apărut, 
cu litera, cu ilustrațiile și cu punerea în pagină care au făcut din 
eq una dintre cele mai îneîntătoare tipărituri ale culturii noastre...”, 
scriam în această revistă, în martie 1978, la un an după catastrofa
lul cutremur, la treisprezece ani — aceste date cum mi s-ar putea 
șterge din minte ? - după moartea lui Călinescu.

37. Pînă atunci, îmi închipuisem că nici el nu și-o închipuise alt
fel, că așa fusese în capul lui de la început, ca Minerva în capul lui 
lupiter. „Corespondența lui G. Călinescu cu Al. Rosetti" îmi dezvă
luise însă că lucrurile — în fond, miracolul - erau departe de a fi 
stat așa. Atunci m-a cuprins spaima, gindindu-mă la ce s-ar fi putut 
întimpla. Cît ne bucuiasem, fără a bănui că puțin a lipsit spre a fi 
lipsiți — pentru totdeauna — de marea noastră bucurie. Slavă cerului 
că, în cele din urmă, Ulise a găsit drumul spre Ithaca.

38. Cînd a ajuns el în portul în care nici o furtună nu mai ame
nința să smulgă pinzele și să frîngă catargele corăbiei ? Atunci cînd 
a redus numărul volumelor pe care le avusese în minte la unul singur
— altminteri, monumentală în fond, lucrarea lui n-ar mai fi fost mo
numentală în formă -, șl cînd a scris editorului memorabila frază 
„Cu clișee cît mai multe, cartea trebuie să fie feerică". In acea clipă, 
lunga rătăcire se terminase.

Geo Bogza 
k_________________________________________________________

tal", Ploiești : Grand-Hotel Victoria Ro
mână, o capodoperă a genului, ca și La 
hanul lui Minjoală.

Cel ce condamnase adaptările a știut să 
și realizeze experiența depășirii modelu
lui cu Kir Ianulea (1909), după Belfagor 
al lui Machiavelli.

O ultimă serie de creații din epoca 
berlineză, Pastramă trufanda, Pradă de 
război, Abu Hasan, pe lingă sus numitul 
Kir Ianulea, au contribuit la situarea unei 
părți notabile a creației caragialiene în 
aria „balcanismului" nostru literar.

Autorul reporterului Caracudi, care a 
imortalizat trucul profesional, a dat însă 
exemplul marelui reportaj politic în capo
dopera genului politic, Culisele chestiunii 
naționale (1896), al celui criminalicesc în 
pățania prietenului său, arhitectul N. Ga- 
brieleșcu, precum și al dramei intime, si
nuciderea lui Al. Odobescu.

Teoretician lucid al artei sale, Caragia
le și-a sintetizat convingerile în substan
țialele Citeva păreri (1895), în cronici 
teatrale și muzicale, iar ziaristul politic a 
lăsat multă vreme tinerilor săi cititori 
amintirea unor articole corosive ca O li
chea, Caradale și budalale, Toxin și to
xice.

Dramaturgul preconiza un teatru fără 
subvenție și control oficial, precum și în
temeierea unuia nou, municipal, cu pre

ION PACEA : In Daltă
(Din Expoziția de pictură și grafică, deschisă la Casa de cultură a sindicatelor

. Tîrgoviște, cu prilejul simpozionului Oamenii de cultură și pacea)

țuri ieftine, pentru educa rba marelui pu
blic, Teatrul Național afirtnîndu-se ca 
atașat prin repertoriul său suprastructurii 
sociale.

în contratimp cu epoca, puțin prielnică 
răsplătirii și cinstirii marilor creatori spi
rituali, Caragiale s-a zugrăvit indirect în 
simbolicii eroi din Cănuță om sucit și în 
Ion, intuindu-și parcă destinul literar vi
treg, printre contemporani. Cei șaptezeci 
de ani de la moartea lui l-au înălțat însă 
pe treapta cea mai înaltă, alăturîndu-l 
celor mai mari creatori, Eminescu și 
Creangă, cum am spus mai sus și între
gind astfel treimea primului nostru cla
sicism. •

In anii culturii nostre, tirajul uneia sin
gure din cărțile lui, în Biblioteca pentru 
toți, depășește răspîndirea întregii sale 
opere, din timpul vieții lui. Piesele de 
teatru onorînd repertoriul național, au 
trecut granițele, străbătînd oceanele^ 
„peste mări și țări", pe zeci de scene 
străine. în timpul vieții sale, numai Nă
pasta și O făclie de Paște tentaseră cite
va din scenele occidentale, fățiș sau prin 
fraudă. Astăzi opera lui are un statut de 
universalitate.

N-aș crede că autorul ei șl-I prevăzuse, 
deși era conștient de valoarea sa.

Șerban Cioculescu



La Roma, în timpul studiilor

DEMN descendent al unei nobile 
și adine instituite tradiții uma
niste ce începe și pentru noi 
românii încă din secolele XVI 

și XVII, cu prințul Petru Cercel, cu 
Nicolaus Olahus și Stolnicul Constantin 
Cantacuzino, George Călinescu a îmbră
țișat, în plin secol XX, ca pe un cer 
firesc, același orizont de cunoaștere eu
ropean și preponderent italic, aceleași 
gînduri de natură antropocentrică și so
lidar umană, concentrînd, în larga 
matcă a personalității sale plurivalente, 
inspirație și izvor de studiu din Ovidiu 
și Seneca, din Petrarca și Pico della 
Mirandola, ca și din De Sanctis și Bene
detto Croce.

El a început să studieze încă din Uni
versitate, adică din 1919, limbile și lite
raturile romanice cu un accent particu
lar pus asupra limbii, literaturii și cul
turii italiene, în care a pătruns prin 
maestrul său venerat, profesorul Ramiro 
Ortiz, titularul de atunci al catedrei de 
Italiană la Facultatea de Filologie din 
București. Un mod foarte larg de cir
cumscriere a preocupărilor i-a fost ca
racteristic încă din acei ani setoși de 
cunoaștere cînd, în spiritul învățăceilor 
umaniști dintotdeaună, a început in
cursiunile susținute în istoria culturilor 
mediteraneene, ăfine cu cea maternă, pe 
temeiul documentelor dătătoare de cer
titudini.

Astfel, activitatea de traducător sau 
comentator al literaturii italiene (tînărul 
studios tălmăcea din Boccaccio sau din 
Giovanni Papini ori interpreta frag
mente de lectură dantescă) se desfășura 
în paralel cu o minuțioasă cercetare de 
arhivă, întreprinsă mai întîi la Bucu
rești, în Arhivele Statului, apoi la Roma 
unde, în 1924 a obținut o bursă de stu
dii, de doi ani, la Scuola Romena.

Sub conducerea marelui Vasile Pâr- 
van, arheologul, istoricul vizionar și 
filosoful culturii, fondatorul însuși al 
Academiei de la Roma, George Călines
cu a descoperit, în peisajul arheologic, 
imaginea încremenită în spațiu a unui 
timp de aur pentru umanistul dintot- 
deauna, imaginea clasicismului antic.

Invățînd de la Vasile Pârvan să pă
trundă în universul revolutei culturi 
antice, Călinescu a pornit în felul său 
specific să-l reînvie, refăcînd o traiecto
rie, ipotetică a continuității pentru Ita
lia, ca și, în chip egal, pentru patria sa 
românească, și în care, toate punctele 
erau legate între ele prin nevăzutele 
fire ale unor tradiții prețioase pentru 
toate culturile neolatine. Arhivele Ro
mei și mai cu seamă ale Vaticanului 
l-au întregit, cu mărturiile lor scrise, 
latine și italiene, viziunea unei comuni
tăți de relații profund expresive între 
Italia și Țările Române. Și dincolo de 
studiile parțiale Dublicate în cursul ani
lor petrecu ti la Roma, o lucrare remar
cabilă sintetiza, în 1925, un aspect al 
unei probleme de relații italo-române 
în secolele XVII și XVIII : Alcuni mis- 
sionari cat toi ici italian! nella Moldavia. 
Călinescu schița astfel, cu un gest de 
entuziasm generos față de manuscrisele 
pe care le descifra și le copia, gestul 
unui predecesor notoriu care, în secolul 
XVI, pornise pe aceleași căi ale cerce
tării surselor comune — al princenelui 
Jacob Eraclid Despotul, voevod al Mol
dovei și palatin al împăratului Carol 
Quintul.

Era o primă punte istorică aruncată 
în domeniul indisnensabil conex al filo
logiei snre care orice cercetare de na
tură umanistică în adevăratul înțeles 
al cuvîntului se cuvine a se îndrepta. 
Iar dună acest debut într-adevăr inter- 
discinlinar care i-a dat obișnuința vi
ziunii cunrinzătoare. de sinteză, tînărul 
savant avea să pătrundă în mod pre
cumpănitor într-o concepție de viață și 
cultură înc^rr^tă de reminiscențele ace
lea in-onfundabiie ale încenuturilor le
gate de un soatiu al tradiției umaniste 
celei mai durabile.

Pluralitatea înzestrărilor sale neobiș
nuite l-a nurtat snre creație, ca și snre 
Interpretarea fenomenelor de cultură

GEORGE CĂLINESCU
sau o vocație de umanist
(G. Călinescu fiind, cum se știe, deopo
trivă poet, romancier, dramaturg, mo
ralist, eseist). Dar pe tărîmul istoriei și 
criticii literare, formația și viziunea sa 
particulară au fost mai izbitoare, miș
carea sa în aria europeană a arătat o 
surprinzătoare ușurință, susținînd un 
eșafodaj de asocieri dintre cele mai în
drăznețe și mai pertinente, pornind mai 
întotdeauna dinspre percepția familiară 
a lumii solare mediteraneene.

în istoria literară înlănțuia fenomenul 
așa încît să spună cît mai mult despre 
o epocă, despre psihologia ei, „despre 
ordinea din univers", căci în fiecare 
moment, în fiecare lucru în parte, Căli
nescu vedea configurațiile individuale, 
dar dincolo de acestea căuta ceea ce 
generalizează și unifică. Tentativa lui 
majoră era aceea de a studia literatu
rile (și cultura), ca „operă sistematică, 
rotundă, coherentă, integrală", cu gîn- 
dul de a descifra în vasta rețea de pene
trații, de confluențe subtile la nivelul 
artistic. Șantiere uriașe documentare, 
bibliografice slujeau savantului care-și 
extrăgea în cele din urmă elegante pa
gini chintesențiale despre o operă, un 
autor, o literatură, surprinse în indivi
dualitatea lor cea mai intimă, mai fra
pantă, dar sugerînd ceea ce Călinescu 
cerea artei, adică „zugrăvirea constan
telor universului fenomenal".

în special bibliografiile artiștilor 
(extrase deopotrivă din documente și 
opere) relevau viziunea umanistică a 
marelui critic care, dincolo de influen
țele primite dinspre Sainte-Beuve, De 
Sanctis, Croce ori Thibaudet, rămînea 
un om de Renaștere.

Biografia sau „viața" unui 
creator trebuia să se înfățișeze 
exemplar în unicitatea ei, omo- 
logîndu-se în nenumărate feluri 

ea însăși cu o operă de artă. Și marile 
biografii, monumentale în contururile 
lor, edificate de Călinescu pentru Crean
gă și mai ales, acum jumătate de secol, 
pentru Eminescu, cei mai notorii artiști 
români, se înscriu în această sferă a es
teticului, de sorginte rinascimentală. 
Desigur, rigoarea științifică, metodologia 
modernă se ascund sub superba simpli
tate a „epicei" biografice la autorii ci
tați sau în portretele din grandioasa 
Istorie a literaturii române de Ia origini 
pînă în prezent. Și pretutindeni dom
nește același spirit, fie că este vorba de 
Cantemir ori de Hasdeu, de Vasile Pâr
van ori de Nicolae Iorga.

Fiece biografie devenea, în mîinile de 
orfevru ale lui Călinescu, un univers 
ordonat de legi lăuntrice proprii, o lume 
unică, nerepetabilă, ea însăși aproape o 
operă de artă în globalitatea ei. Căci 
atunci cînd considera creația în general 
drept „o clarificare a unei ordini între
văzute în natură", sau „natura raționa
lizată, devenită inteligibilă și exempla
ră", criticul o privea ca pe o expresie 
a acelui univers uman cosmicizat pe 
care-1 urmărea în primul rind C4 gene
rator al operei de artă.

Iar cînd afirma că „omul de Renaș
tere... se bizuia pe genialitatea sa" (Dia

OCTAVIAN POPA

PROZATORUL Octavian Popa 
(1906—1982) împlinea aproape 
cinci decenii de la debutul său 
remarcat in paginile revistei clu

jene ..Gînd românesc". Era menită aceas
tă revistă, condusă de Ion Chinezu. „să 
mobilizeze toate energiile bune ale Ar
dealului. să tie mereu la suprafață com
plexul de probleme ale acestei părți de 
tară". înscriindu-se intr-o pleiadă de ti
neri scriitori, alături de consacratii Ion 
Agârbiceanu, Aron Cotruș, Ov. Papadima 
și. firește. Lucian Blaga. apărând, in con
diții vitrege, frumusețea și statornicia 
..gindului românesc" in inima Ardealului. 
Octavian Popa proba nu numai o auten
tică vocație de prozator, mai ales pe spa
țiul mai redus al povestirii, ci și calități 
de simțire deosebite. Prozele sale, dis
crete. atente la detaliu. împletind obser
vația fină cu zborul (in general reținut) 
al imaginației, comunicau o mare iubire 
de oameni ; in același timp și capacitatea 
sa de a descoperi neobișnuitul, insolita 
(adesea fantastica) încărcătură emoționa
lă a faptului de viată aparent comun. El 
scria, cum avea să afirme mai recent un, 
critic. ..o proză cinstită și adevărată. în 
care analiza sensibilă a sufletului ome
nesc hu se face de dragul demonstrației 
de virtuozitate, ci pentru a transmite... 
fiorii permanentelor umane" (G. Nistor).

Mai tirziu. într-o perioadă care avea 
atita nevoie de inițiativa unor oameni cu 

log între spectatori), Călinescu se refe
rea la un concept in care natura se con
juga cu arta, supunîndu-i-se, dar și su- 
punînd-o, într-un chip foarte complex.

De altfel criticul, care nu și-a trădat 
decît foarte arareori sursele și nu și-a 
explicitat (cu deliberare) concepția, a 
vorbit despre biografie (Despre biogra
fie) cu cîteva accente relevante. O „suc
cesiune de momente superioare sufle
tești explicînd opera", un proces care 
face ca viața să ajungă la „claritate", 
ca la un moment suprem cînd se imobi
lizează, „se pietrifică" și nu mai asimi
lează alte celule. Ca și romanul, biogra
fia este o operă realistă, adică de gene
ralizare concretă, nu de notație natura- 
listică, ea fiind aptă, în măsura în care 
aparține unui artist, să intre în clasifi
cări estetice.

Devine tot mai evidentă, din înșirui
rea citatelor, analogia strînsă operată 
de critic între biografia artistului și 
creația lui, analogie împinsă aproape 
pînă la identificarea celor doi termeni. 
Și din insistența aceasta asupra vieților 
de artiști care depășește orice model 
critic modern, reiese o apartenență ex
presivă a scriitorului român la tipicul 
antropocentrism umanistic care cerceta 
omul ca univers, ca microcosmos, func
ționând după legi naturale, apt însă de 
a-și făuri legi și rigori estetice. De aceea 
putea spune Călinescu mai departe că 
biografia se alcătuiește de către istoric 
printr-o lucrare arheologică și mitologi
că, făcînd posibilă restituția omului mo
ral prin excavați uni, abia după ce 
timpul a mistuit arhivele. Adică stratu
rile sedimentate prin care se pătrunde 
sînt, după opinia noastră, tocmai acelea 
realizate în procesul de limpezire, de 
cosmicizare a artistului asupra sa însuși.

Așadar, filologie și istorie, omul ca 
microcosm, biografia ca viață exempla
ră de tip plutarhian, cu adaos notabil 
rinascimental de element estetic, toate 
acestea se înfățișează distinct ca note 
constitutive ale formeî minții umanis
tului român care definea, în repetate 
rînduri, spiritul umanismului, congener 
în mod esențial Renașterii.

Refuzînd simplei multilateralități in
telectuale numele de umanism, Călines
cu condiționa această formă a spiritu
lui în primul rînd de o filosofie antro
pocentrică, fixată pe imaginea omului 
ca microcosm. Pe urmele lui Leonardo 
da Vinci, Călinescu vedea în Divinitate 
pe artistul prim și, în arta și știința 
umană, „o creație secundă a lumii, plas
tică și rațională", imitînd și continuînd 
pe Demiurg. Dacă în concepția Renaș
terii despre Univers, artistică prin exce
lență, Divinitatea reprezenta „arta abso
lută", omul refăcea lumea sensibilă, 
exercitîndu-și libertatea creatoare asu
pra ei, căutînd să dea operei Iul „o for
mă cosmică, organică", apropiată de 
idee în sens platonizant. Cunoașterea 
și arta sînt sinonime, spunea Călinescu, 
întrucît orice inițiativă plasticizantă 
dezvăluie structura divinului și orice 
idee nu devine reală decît ca operă.

cugetul drept și generos. Octavian Popa 
a știut să-și îndrepte „energiile sale 
bune" de ardelean spre domeniul justiției 
umane, acolo unde adevărul se cerea cân
tărit nu cu metafora rară, ci cu judecata 
cumpănită și cuvîntul tranșant, implicînd 
responsabilități și riscuri care pe alții i-ar 
fi putut intimida. Și-a sacrificat o vreme 
vocația literară pentru vocația, atunci 
mai necesară, a deciziei active în spriji
nul dreptății oamenilor. Dar a continuat 
să scrie, cu aceeași discreție dar și vioi
ciune a gindului. îmbogățind jurispru- 
denta românească cu citeva soluții re
marcabile care probau încă o dată șprițul 
său cercetător, niciodată, mulțumit să ac
cepte încorsetările necesităților de mo
ment. A continuat să scrie și proză, pu
blicată rar prin reviste bănățene sau ar
delene. cîntărind. cu aceeași răbdare și 
răspundere, cuvintele, refuzînd stilul fru
mos. calofilia. în favoarea stilului celui 
adevărat.

De aceea cînd. în 1974. prozatorul reve
nea în atenția criticii cu primul volum 
din ampla narațiune a fraților Topan, 
faptul acesta a putut surprinde doar pe 
aceia care nu i-au cunoscut veghea neîn
treruptă lingă uneltele scrisului. Etajul 
zece anunța o cronică de proporții a eve
nimentelor din ultimele decenii, scrisă 
însă din perspectiva intimă (domestică) 
a mutațiilor intervenite în sînul unei fa
milii reprezentative de intelectuali, a

european
AȘADAR, artistul umanist este 

prin definiție un filosof care 
întrevede, în orice punct al lu
mii, o oglindă a totului. Și testul 

fundamental pentru descoperirea acestei 
calități într-un artist este acela al cău
tării în opera lui a unei imagini a or- 
dinei cosmice, a unei idei a totalității 
umane.

Or, după tot ce am spus, ni se pare 
că întregul, uriașul demers critic căli- 
nescian nu se întemeiază decît pe acest 
mod de cercetare extins, în egală mă
sură, la artiști și la opere și menit să 
deceleze calitatea majoră, maîtresse, a 
unei creații. Și această metodă, de a 
descoperi în artist pe umanistul virtual, 
îl dezvăluie în fapt pe critic ca umanist 
și om de Renaștere, ca pe unul care 
caută neîncetat să treacă de la aspectele 
pluralității lumii la unitate și simulta
neitate, de la cele particulare la cele 
universale. Purtînd în el, ca un adevă
rat umanist, trecutul incorporat în cul
tură, Călinescu trăia în prezent cu o 
acuitate dramatică, realizînd și ipostaza 
clasică de puer-senex. „Stau între can
doare și spiritul critic sever, amîndouă 
sînt necesare, sînt plin de avînt și-mi 
frîng mîinile rușinat, două vîrste se bat 
de mult în mine", zicea artistul filosof, 
resimțind amarnic timpul ireversibil și 
trăind concomitent eternitatea spiritu
lui și a culturii.

De altfel, ca un rinascentist tîrziu, Că
linescu avea și o acută percepție a lu
mii de teatru, a vieții ca spectacol așa 
cum au gîndit-o stoicii în Antichitate, 
așa cum au înfățișat-o Calderon și Sha
kespeare la sfîrșitul Renașterii. Pentru 
el, spectacolul, pe care-1 cultiva necon
tenit ca pe un ceremonial, ca drama
turg, regizor și actor în același timp, 
concentra, la dimensiuni piranesiene, 
monumentale, și într-un fel sincretic, 
integrator, toate artele începînd, firește, 
cu cea dramatică, însoțită de dans, mu
zică, plastică, și la care avea acces prin
tr-o uimitoare, neistovită disponibili
tate. în spectacol, Călinescu găsea ordo
nate, esențializate, aspectele acelui real 
pe care-1 explora cu voluptate și-l pro
iecta în frumusețe pentru a-1 sustrage 
din condiția perisabilității. Viața lui în
săși a fost gîndită și construită ca o 
operă de artă, căci arhitectul acesta 
(care s-a ipostaziat ca atare în epica 
lui) a lucrat asupră-și, cosmicizîndu-și, 
după modelele rinascimentale, propria 
lume. Și precum modelele acelea, a dorit 
să se smulgă din timpul necruțător, din 
azi și din aci, dăinuind totuși cu pasiu
ne într-un prezent continuu.

De aci venea, poate, sentimentul acela 
de juvenil itate permanentă, de aci 
conștiința mîndră a participării la lu-'" 
mea valorilor universale, dobîndită și 
printr-o îndrituire străveche, prin voca
ția universalității moștenită din stirpea 
latinității de către cei mai străluciți in
telectuali români, printre care se în
scrie și cuprinzătorul spirit de umanist 
al lui George Călinescu.

Zoe Dumitrescu-Bușulenga

răsfrângerilor pe care realitățile exterioa
re le aveau în viata sufletească, adesea ’! 
imprevizibilă, a celor patru protagoniști. 
A urmat apoi un al doilea volum. Zile 
fără sfîrșit (1978), remarcabil prin sigu
ranța și subtilitatea cu care înregistrează 
stările unui personaj feminin. Margareta , 
Topan. De curând. înaintea dispariției ș 
sale neașteptate, prozatorul apucase să 
facă ultimele corecturi la cel de al treilea 
roman al seriei. Frații Topan, ocupîn- 
du-se de Maxim, personajul cel mai com
plex și mai dificil din întreaga cronică.
O cronică austeră stilistic, adevărată, | 
care dincolo de discreția verbală ne des- . 
coperă o bogăție umană de trăiri, o con- ; 
tinuă pendulare analitică între gînd si / 
sentiment. Octavian Popa a lăsat această 
cronică neterminată tocmai cînd se pre- > 
gătea să îi scrie ultimul volum. închinat < 
Minodorei Topan. cea cu care împărțea 
cele mai multe date autobiografice. Ast- ■> 
fel rotunjită, narațiunea familiei Topan 
ar fi devenit cronica unei experiențe de 
viată a unei generații și a unui mediu 
social în care autorul ei se văzuse impli
cat nu numai în chip de martor, ci și de 
făuritor activ al lor. Respectînd pudoarea 
autorului care si-a lăsat nescris tocmai 
romanul cel mai autobiografic._dar regre- 
tînd nespus întreruperea cuvîntului său 
tocmai în acest moment, nădăjduim în
tr-o carieră postumă a scriitorului care 
să înceapă prin lansarea în librării a 
celui de al treilea roman al său. deia ti
părit. și prin publicarea la Editura ; 
Dacia a volumului selectiv de povestiri 
acoperind o jumătate de veac, volum 
predat cu mai multi ani în urmă.

Marcel Pop-Corniș J



Istoria literară, azi
EXISTA un moment, în evoluția 

oricărei discipline intelectuale, 
în care disciplina însăși se con
stituie ca obiect de reflecție și 

studiu. Prin anii ’60, critica noastră li
terară a cunoscut un astfel de moment. 
Discuțiile despre critică au fost, o vre
me, mai frecvente decît discuțiile des
pre literatură. S-au găsit și voci care 
să protesteze : părea anormal ca, în loc 
să se consacre operelor de poezie și 
proză, o parte a energiei critice să se 
întoarcă asupra criticii înseși. Dar a- 
cesta este doar aparent un cerc vicios 
și, în plus, izvorăște dintr-o necesitate 
absolută și generală a spiritului. Abia 
ieșită din dogmatism, critica literară 
relua, la mijlocul deceniului 7, contac
tul cu o literatură adevărată și, în a- 
oelași timp, contactul cu sine însăși, ca 
disciplină care ascultă de legi proprii 
șt*-folosește  o metodologie proprie în 
continuă schimbare. Rezultatul îl știm 
cu toții. Cărțile de critică apărute la 
noi în anii din urmă sînt de o valoare 
și de o importanță la care n-ar fi ajuns 
în absența acelui moment reflexiv de 
acum un deceniu și jumătate.

•) Ioana Diaconescu. Vîrtejul și lumea,
Editura Cartea Românească

Spun „cărți de critică**  și am în ve
dere atîț studii despre literatura ac
tuală, cît și studii de istorie literară. 
Nu e însă greu de văzut că situația cri
ticii diferă în cîteva puncte de aceea a 
istoriei literare în sens strict. Mai exact, 
ultima a profitat de pe urma celei din
ții, adaptînd la necesitățile ei specifice 
(și cine le-ar putea Ignora ?) o parte 
din cîștigurile teoretice și metodologice 
ale criticii propriu-zise. Numeroase in
strumente noi de investigare a litera
turii (datorate structuralismului, stilis
ticii, semiologiei, teoriei textului etc.) 
au fost aplicate adesea (și verificate) pe 
opere ce nu aparțin actualității. Eugen 
Simion a scris din unghi „tematist**  
despre primii noștri poeți, Mihai Zam
fir a pus la punct o metodă stilistică 
studiind poemul în proză, Marin Min- 
cu a interpretat pe Ion Barbu prin teo
ria textului, iar Eugen Negriei a anali
zat opere din secolele XVII—XVIII 
(multe neliterare) prin prisma unei es
tetici a receptării. Exemplele sînt, fi
rește, mai multe. O întrebare esențială 
se pune însă numaidecît : aparțin Di
mineața poeților, Poemul românesc în 
proză, Eseul despre textualizarea poe
tică și Imanența literaturii istoriei li
terare ? Sau ele sînt, mai curînd, opere 
de critică, indiferent de faptul că ele 
au ca obiect alte perioade ale litera
turii decît aceea contemporană ? Orice 
răspuns am da, un lucru este evident 
chiar și în acest stadiu al discuției : 
recurgînd la achizițiile criticii, întrebu- 
ințîndu-le cu folos, istoria literară și-a 

escamotat în fond obiectul propriu, 
specific. S-a confundat așa zicînd cu 
critica. Dacă lăsăm la o parte cercetă
rile pur documentare, toate operele 
majore de istorie literară din ultimele 
decenii sînt opere de critică. Este vor
ba, evident, de un impas al disciplinei.

Ca să nu fiu greșit înțeles, trebuie să 
adaug că acest impas nu înseamnă ab
sența unor cărți, nici măcar a unora 
valoroase: se poate scrie istorie literară 
și fără o concepție clară sau modernă 
asupra disciplinei. Exemple există. Dar 
nu la nesfîrșit- Impasul actual e de na
tură metodologică și s-ar putea să in
dice intrarea disciplinei în acel mo
ment autoreflexiv, fără de care ea n-ar 
mai putea progresa (sub raport tehnic) 
ori nu s-ar mai putea măcar schimba 
(sub raportul înțelegerii obiectului și 
al modului de a-1 aborda). Se petrece 
azi cu istoria literară ceea ce s-a petre
cut ieri cu critica propriu-zisă. Și, ca 
urmare, întrebîndu-se asupra ei înseși, 
istoria literară tinde într-un fel să se 
separe de critică. Este fenomenul cel 
mai izbitor. își caută, pe de o parte, o- 
biectul specific ; pe de alta, vrea să știe 
care-i sînt mijloacele legitime. Ca o 
soră mai mică, a purtat o vreme hai
nele rămase de la sora mai mare, dar 
simte acum nevoia să-și croiască sin
gură hainele necesare- Separația aceas
ta — capabilă să atragă atenția asupra 
tuturor acelor probleme, aspecte, laturi 
care fundează disciplina și au fost un 
timp ignorate —- a întîrziat, datorită 
dominației îndelungi exercitate în con
cepția noastră despre critică de către 
călinescianism. Ideea centrală a con
cepției lui G. Călinescu este, se știe, a- 
ceea croceană — a identității dintre cri
tică și istorie literară. Toată generația 
formată sub înrîurirea Principiilor de 
estetică și-a pus problema acestui ra
port în termeni călinescieni. Consecin
ța e dublă, în fapt paradoxală. Mai în- 
tîi, opinia Iui G. Călinescu a dat un 
puternic impuls criticii (și criticilor), 
lărgind în mod considerabil granițele 
disciplinei. Aproape toate operele de 
istorie literară, care au făcut epocă, de 
la Viața lui Eminescu la cele recente, 
sînt scrise de critici. Istoricii literari 
„de meserie**  au fost marginali za ți. E- 
seul a contopit domeniul studiilor. Nu 
e nevoie să detaliez efectele pozitive 
ale acestui imperialism al criticii. în al 
doilea rînd, devenind un fel de ramură 
obscură a criticii, istoria literară n-a 
mai progresat, s-a limitat la o cerce
tare a laturii materiale a literaturii 
(care are importanța ei de neocolit, dar 
nu aceasta mă preocupă acum), s-a 
identificat în fine cu contribuția docu
mentară. Puținele chestiuni teoretice 

ridicate în legătură cu istoria literară 
au venit de obicei tot din partea criti
cilor : cînd Florin Mihăilescu a exami
nat Conceptul de critică literară în 
România (și implicit pe cel de istorie 
literară), sau cînd Paul Cornea a alcă
tuit o antologie de studii privitoare 
chiar la Conceptul de istorie literară în 
cultura românească, s-a putut observa 
fără greutate acest lucru.

CU ACESTE două cărți epuizăm, de 
altfel, încercările mai ample făcute în 
ultimele decenii de a resuscita intere
sul pentru istoriografia literară sub 
unghi teoretic. Restul e format din an
chete (ca aceea abia încheiată din 
„Contemporanul**),  cu siguranță utile, 
dar nu și suficiente spre a mișca din 
loc mașinăria gripată. Sînt azi semne 
că acumulările foarte numeroase vor 
determina un moment important pen
tru istoria literară de la noi și anume 
unul al conștiinței de sine. După G. Că
linescu și generația lui, așadar după 
aproape o jumătate de secol, ar fi pri
ma oară cînd conceptul de istorie lite
rară ar primi o definiție nouă cu ade
vărat, din care să decurgă consecințe 
metodologice pentru disciplina însăși. 
Dogmatismul a împiedicat o reformă 
reală, la începutul anilor ’50, cînd ori
entarea generală (și în istorie) era alta 
decît înainte. Interpretarea materialis
tă prea îngustă, sociologismul vulgar, 
iluzia obiectivitătii absolute și celelal

ELENA AFLORII : Peisaj (Galeria „Căminul Artei")

te au făcut ca schimbările neîndoiel
nice să fie mai degrabă negative. De 
îndată ce s-a putut renunța la corsetul 
impus de circumstanțe, a fost reactua
lizat (cu o frenezie explicabilă) mode
lul călinescian (în definitiv, cel mai 
atacat în perioada dogmatică, et pour 
cause I). Preeminența acestuia a durat 
două decenii. O discuție temeinică 
ne-ar putea arăta acum și alte ciudă
țenii ale unei evoluții paradoxale. E 
necesar în orice caz să fie repuse cî
teva întrebări. Nu altele decît acelea 
clasice. Ce este istoria literară ? Ce ra
porturi întreține cu critica ? Au ele a- 
celași obiectiv ? Folosesc aceleași pro
cedee practice ? întrebări vechi, care 
vor primi, neîndoielnic, răspunsuri noi. 
După cum nu este exclus să apară și 
întrebări nepuse vreodată înainte (sau 
puse accidental), cum ar fi acelea dacă 
obiectul istoriei literaturii trebuie legat 
de mediul care produce operele sau de 
acela care le receptează, dacă noțiunea 
de istoricitate e aceeași cînd ne refe
rim la fapte de istorie propriu-zisă și la 
fapte artistice etc. Ar fi foarte oportu
nă o anchetă pe teme de istorie lite
rară, cu condiția să fie de la început 
orientată către adevăratele probleme, 
în așa fel îneît atenția specialiștilor 
convocați să fie și ea îndreptată, cu 
oarecare stăruință, în direcția bună.

Nicolae Manolescu

<

NIMENI nu neagă închipui
rea, / Dar cine viețuiește în 
ea, / Cine are curajul ne- 
' ' bun / De-a spune acestora 

toate pe nume ?“ (Voi silabisi). Aceste 
frumoase versuri din recentul vo
lum •) al Ioanei Diaconescu sînt su
gestive în privința întregii culegeri. 
Căci întrebarea este, în bună mă
sură, retorică. Poeta își asumă curajul 
(„nebun**,  zice ea, alintîndu-se) nu 
doar de a viețui în închipuire, ci și 
de a obiectiva în versuri nălucirile 
acesteia. în alt poem ni se vorbește 
despre „subțirele deget al închipui-

Elogiu fanteziei -
rii", capabil să anuleze contactul 
vizual cu lumea (Pădurea de aramă). 
Titlul volumului ar putea fi interpre
tat (și) ca expresie a tensiunii impli
cite ce se stabilește, pentru orice ar
tist, între „lumea-nchinuită" și „cea 
aievea**,  cum ar fi spus Eminescu. Și 
n-am ale» întîmplător referirea la ma
rele poet, căci întîlnim la Ioana Dia
conescu o înțelegere structural roman
tică a condiției artistului. Mintea poe
tului este, pentru ea, populată cu nă
luci, cuprinsă de vîrtej ș.a.m.d. Sînt 
ecouri tardive — și, astăzi, din ce în ce 
mai rare — ale unei înțelegeri a con
diției poetului la care, datorită tendin
ței tot mai lucide din ultimul timp, 
s-a renunțat (și din pornire polemică) 
în bună măsură- într-o vreme cînd se 
merge tot mai mult spre depoetizare și 
luciditate, Ioana Diaconescu mai crede 
în ideea poetului „inspirat", prins în 
„vîrtejul" propriei imaginații. ,

Dacă ideea despre poet nu este toc
mai nouă (ceea ce nu este, evident, un 
reproș !), poezia Ioanei Diaconescu 
prezintă numeroase aspecte modeme. 
Iată începutul unei poezii de notație în 
descendența lui Ernst Stadler : „Seara, 
pe culoarul pustiu. Demult, la Sighet. / 

O fluturare de aripi, trece blind liliacul/ 
Pe deasupra capului tău. închizi ochii. 
/ Becul palid abia luminează. . Spui : 
dimineața, / Cînd va veni dimineața ? 
/ Camera înaltă, patul alb de spital, / 
O cană smălțuită, o pătură veche. 
Adormi". (Dimineața). Asemănător ca 
factură este poemul Cutremurarea, in
teresant prin modul în care mișcarea 
este surprinsă într-o insolită imagine : 
„Stejarul s-a cutremurat : / Prin țeapa 
luminii trec roiuri de viespi / Și nimic 
nu se-ntîmplă, / Nimic ; rămîne / Sin
gură, această / Cumplit de frumoasă 
imagine / Și, nevătămat, roiul de viespi / 
Trece fără durere / Prin țeapa lumi
nii".

Nu acest tip de lirism dă însă nota 
generală a volumului, ci obiectivarea 
făpturilor și imaginilor închipuirii. 
Lecturile și nostalgiile autoarei își spun 
cuvîntul, spațiile imaginate fiind pre
sărate cu aluzii la tărîmurile iberice 
(Scrisoare din La Mancha, Piața pier
dută, Toledo) sau la pădurea Turin- 
giei (întâmplarea). Medievalitățile sînt, 
și ele, referent destul de frecvent (Pe 
timp de furtună, Basm). Alteori se 
apelează la motive de basm, suav inte
grate în enunțul liric.

Paradoxul acestui volum (și intere
sul pe care-1 trezește) rezultă din ilus
trarea cu mijloace moderne a unei 
vechi concepții despre poet și chiar a 
unor „motive" poetice foarte vechi. Am 
impresia că poezia Ioanei Diaconescu 
se află într-un moment de cumpănă, 
autoarea fiind tentată să-și modifice 
atitudinea față de ceea ce a numit 
„vîrtejul**  și „lumea". Nu în sensul 
renunțării la opțiunea inițială (poeta 
fiind prea fascinată de strălucirile și 
nălucile imaginației) ci al dorinței de a 
domina ceea ce pînă acum doar su
porta.

„Nu somnul, nici boala nu ne doboa
ră, / Ci toate aceste frumoase și sim
ple întîmplări" — spune poeta într-un 
poem (îndărătul scoicilor), sugerînd 
opțiunea pentru roadele Imaginației în 
detrimentul „lumii" care oferă eveni
mentele cotidiene. Suprema, dorita pu
tere pare a fi, pentru autoare, să-ți 
domini „vîrtejul" închipuirii și, deo
potrivă, lumea ce te înconjoară : „Vîr
tejul și lumea / La picioarele tale".

Mircea Scarlat



Tensiune constantă

Pavilionul *)  este un roman ciudat, 
cu atmosferă balcanică și crepus
culară, asemănătoare cu aceea 
din Princepele de Eugen Bar

bu sau Cartea Milionarului de Stefan 
Bănulescu. Dacă luăm însă in considerare 
caracterul caleidoscopic al epicii trebuie 
să avem în vedere mai curînd, ca termen 
de comparație, ciclul de romane inaugurat 
de Platon Pardău cu Minunata poveste a 
dragostei preafericiților regi Ulise și Pe- 
nelopa.

*) Ion Lilă Cascadorul, Editura Emi- 
nescu, 1982

Romanul lui Nicolae Ioana începe cu în
toarcerea în orașul Calbac a lui Archirie 
Papabagiu. care părăsise orașul cu multi 
ani în urmă și peregrinase prin ținuturi în-

*) Nicolae Ioana. Pavilionul, Editura 
Cartea Românească. 

depărtate. Revenirea lui produce senzație 
deoarece pe o cruce din cimitirul orașului 
se afiă următjorea inscripție : „Aici odih
nește Archirie. fiul lui Constantin Papa- 
hagiu, mort din mila Domnului la anii 
1701, călător levantin". Personajul se in
stalează la hotelul „Domnul face mătănii" 
și are o comportare dintre cele mai cu
rioase : il vizitează oe cel mai puternic om 
din regiune, Artenie, și îi cere aprobarea 
de a construi un palat, face demersuri 
pentru a se căsători cu o fată bătrînă. Li- 
saveta Lăcusteanu, iar seara, ascuns în 
camera de hotel, scoate din geamantane 
statuete și documente vechi și le cerce
tează cu luare-aminte. Cleopatra Puștiu. 
energica nevastă a patronului hotelului, 
lansează zvonul că noul lor client este de 
fapt un strigoi și începe un lung război cu 
el. Din acest moment se declanșează o 
adevărată sarabandă de întîmplări, care 
nu pot fi schițate decit la scara unu pe o 
mie într-o recenzie : Archirie o dă în ju
decată pe patroană, care însă nu încetează 
șă-i pună la îndoială existenta decit atunci 
cind găsește de cuviință s-o ajute pe nepoa
ta ei, Lisaveta Lăcusteanu, să se mărite cu 
străinul, doi bărbați enigmatici, Popișteanu 
șl Șeitan. încep să-l urmărească pe Archi
rie. Archirie. care nu mai este primit cu 
ospitalitate la Artenie. face investigații 
și-1 găsește ne pronriu.1 său frate. Elias 
Mavroghin. Elias Mavroghin. ins senzual 
și rafinat iși înșeală soția, Porfiria. cu o 
servitoare nurlie, Milica, Archirie, aflat 
în relații dintre cele mai proaste cu fratele 
său. găsește pînă la urmă găzduire în casa 
acestuia, dar este ucis de un servitor. 7e- 
lea, în satul lui Zelea familia ucigașului 
devine ținta atacurilor unor săteni revol
tați de cele petrecute, după înmormîntarea 
lui Archirie se zvonește că în Calbac și-ar 

fi făcut apariția un străin care seamănă 
cu Archirie. Elias Mavroghin intră în re
lație cu un arheolog german Stump, care 
face săpături in împrejurimile Calbacului, 
la un moment dat moare și Elias Mavro
ghin, „ultimul levantin" etc., etc. Dacă s-ar 
face un calcul privind numărul de întîm- 
plâri pe centimetru pătrat de pagină ti
părită. ar reieși, fără indoială. că romanul 
lui Nicolae Ioana se situează printre ceie 
cu maximă densitate epică. Aproape in 
fiecare frază se intimplă ceva, și nu ceva 
obișnuit. Personajele ucid, fac vrăji, spi
onează. vizitează cimitire, prepară licori 
exotice, se iubesc în șezlonguri, intră în 
minăstiri. în minează pungi de galbeni, 
lipsesc nopțile de acasă, asistă la agonia 
unor semeni. Relațiile dintre ele sînt, de 
asemenea, complicate șl imprevizibile, se- 
mănind cu combinațiile de la jocul de șah.

Iată însă că această extrem de sofisticată 
inginerie epică nu reușește să facă roma
nul captivant. Explicația constă în faptul 
că, lipsind orice gradație, permanenta ten
siune devine de la un moment dat ne
semnificativă și obositoare. Dacă desenezi 
pe o foaie albă o scenă dramatică, ea va 
atrage fără îndoială atenția. Dar daică oe 
aceeași foaie ai înghesuit sute si sute de 
scene, nimeni nu va vedea decît o com
plicată dantelă de linii alăturate și supra
puse. Dicția de romancier a lui Nicolae 
Ioana este monotonă, ca o voce sintetizată 
de calculatorul electronic. Impresia se ex
plică prin tendința autorului de a istori
si, fără vreo tresărire de emoție, fiecare 
episod, de a insista, în descriere, asupra 
fiecărui detaliu. Această neierarhizare a 
materialului enic. această aducere în prim- 
plan a tuturor personajelor și situațiilor 
anulează semnificațiile. Deși este construit 
ca un roman parabolic, saturat de sens, 

Pavilionul nu oferă posibilitatea eviden
țierii unui sens anumit. Există mereu pro
misiunea unui injeles ezoteric, dar acesta 
rămine nerevelat. Eroarea lui Nicolae 
Ioana constă intr-un exces de invenție, 
într-un exces de exactitate, într-un exces 
de „filosofie". Din romanul său, ca din- 
tr-o țesătură fastidioasă, ar putea fi scos 
cite un fir epic și dezvoltat. S-ar putea 
face, pur și simplu, alte cîteva romane. 
Un exemplu clar îl constituie povestea 
despre revenirea periodică în oraș a lui 
Archirie, după fiecare presupusă moarte a 
sa. Luat în sine, acest subiect este de o 
mare expresivitate și prefigurează un ro
man puternic, cu o viziune ciclică asupra 
existentei.

Bineînțeles că lectura se poate desfășura 
și fără obsesia descifrării, pentru a ur
mări — atît și nimic mai mult — desfacerea 
una din alta, cu o gratie aeriană, a for
melor epice. Dar Pavilionul, în mod evi
dent. nu este un joc de-a literatura, care 
să îneînte prin tratarea fantezistă a unei 
teme gi. eventual, prin parafrazarea unor 
stiluri cunoscute. Tonul său serios, cu o 
notă de apatie, împiedică realizarea unei 
dispoziții ludice în timpul lecturii.

în aceste condiții, romanului îi rămîne 
valoarea de demonstrație. Un poet, bun 
cunoscător de literatură, demonstrează la 
tablă, cu creta în mină, ce înțelege el prin 
roman. Aparența de hipercorectitudine se 
datorează tocmai acestei atitudini. Demon
strația lui Nicolae Ioana ne-a convins. To
tul este gîndit perfect Mai trebuie ca el 
să șteargă cu buretele complicatele sche
me și să scrie romanul propriu-zls.

Alex. Ștefânescu

Viața ca o așteptare
Titus Cergâu:

„Apărătorii cetăților"
(Editura Cartea Românească)

UN PROZATOR cu un real
simț al observației și al nota
ției este Ion Lilă. Spațiul cel 
mai propice de manifestare a 

acestei deprinderi artistice îl află scri
itorul în tablourile citadine, în care 
surprinde chipuri insolite cu psiholo
gii contorsionate, mascate adesea de 
manifestări convenționale. Sub norma- 
litatea gestului, autorul dă la iveală o 
sensibilitate hiperbolică : „ — îmi place 
să mă plimb prin oraș, spune Dominică, 
străzile produc asupra mea o fascina
ție stranie, poate și ăsta este unul din 
motivele pentru care m-am făcut șofer, 
și nu un șofer oarecare, ci unul care 
are ocazia să parcurgă lent străzile 
orașului, ca un melc trist, și să se în- 
fioare de bogăția imaginilor" (Stropi
toarea).

Cele trei romane cuprinse în volu
mul Cascadorul •) sînt concepute pe o 
singură idee, fiind chiar o ilustrare a 
unei obsesii altfel comune : căutarea 
fericirii. Pentru personaje (Blondul, 
șoferul-narator, Dominică Dudă, R. 
Erioterra Păscuța, Irimie) viața e o 
continuă așteptare a revelației finale, a 
împlinirii sufletești. Preludiul devine o 
aventură în cotidian, prilej de a sonda 
realitatea imediată și de confruntare a 
inferiorității cu lumea din afară. Pro
zatorul preia aici, de fapt, un subiect 
consacrat de existențialiști, acea în
cercare de reunificare a conștiinței 
scindate prin verificarea impactului cu 
lumea, cu obieetualitatea. Sentimentul 
dezacordului cu realul generează, prin 
urmare, căutarea continuă, confrunta

rea eului cu exterioritatea și reclamă 
o soluție compensatoare, de reechili
brare a ființei vidate de autenticitatea 
trăirii. Fericirea postulată ca ideal su
prem nu are deci doar înțelesul de 
trăire extatică, de exacerbare afectivă, 
ci și acela de regăsire a identității ini
țiale.

Aventura se desfășoară de regu
lă în cotidian. Cascadorul din ro
manul cu același titlu își sondează 
ființa lăuntrică în timpul unei zile de 
filmări, transpunîndu-și notațiile sub 
forma unui jurnal. Mimarea realității 
(ca actor) provoacă personajului ră
bufniri nostalgice după trăirea auten
tică : „Eu visez să trăiesc. Cum dra- 
cu se poate face asta ? mă tot întreb 
eu. Ce trebuie să faci ca să fii fericit ?!“ 
Aici prozatorul abandonează o altă 
idee, abia prefigurată, mult mai subti
lă și mai de efect în plan artistic : 
confruntarea între imaginar (ca reali
tate ideală) și real (ca idealitate mis
tificată). Trecerea alternativă de la 
postura fictivă la cea reală produce 
personajului senzația inautenticității, 
facilitîndu-i în schimb o analiză intran
sigentă a propriei condiții. Tot o aven
tură este și cursa naratorului spre Con
stanța din Insula, prilej de a observa 
alte destine și de a-și continua propria 
interogație, după cum și plimbările 
cotidiene cu mașina de stropit, ale lui 
Dominică Dudă, din Stropitoarea. De 
fiecare dată protagoniștii își adaptează 
realitatea la inferioritatea sensibiliza
tă. Viziunile n-au însă forța și auten
ticitatea celor din proza lui Blecher, 
de pildă. Adesea sînt decorative, ilus
trative, devenind o recuzită simbolică. 
De altfel, personajul își trăiește rar 
astfel de proiecții, preferind divagația 
filosofardă în marginea lor. Nu lip
sește nici o bună doză de artificiozi- 
tate, provenind din predilecția cam 
ostentativă pentru teoretizare și din 
poetizarea stridentă a percepției : „Știi 
ce răcnete înfiorătoare, sfîșietoare as
cund draperiile ploilor de toamnă ? 
Ieși în curte și privește cerul. Tu în
suți trebuie să fii stăpîn pe senzațiile 
și sentimentele tale, învață să mă în
vingi cu vorbe frumoase și inutile?., 
dar nici pînă azi nu am aflat (și se 
pare că nu mai am timp pentru asta) : 
cum se obține fericirea cuminte, mul
țumitoare, lucrurile care se discută și 
lucrurile care nu se discută, umbletul 

zilei, cine se poate rosti ? unde-i stră
lucirea, lumina ce mintea o scaldă cu 
șoapte..." (Insula). Prolixitatea nara
țiunii, care nu traduce o convulsie ex
presivă și autentică, constituie una din 
scăderile acestei proze și mai ales a ro
manului Insula, deficitar aproape sub 
toate aspectele.

Tendința de a-și explicita subtextul 
ideatic e o altă deficiență și cea mai 
flagrantă a lui Ion Lilă. Transpunerea 
obsesiei de adîncime în simboluri gran
dilocvente (săritura cascadorului din 
final, asociată fără nici un pic de abi
litate zborului icaric ; insula ca spațiu 
ocrotitor), afirmarea abuzivă a ideii de 
către narator, deconspirarea simbolu
lui înaintea sugestiei epice sînt erori 
greu acceptabile ce dovedesc o viziu
ne cam stîngace asupra romanului și 
lipsă de subtilitate artistică. In loc să 
imprime narațiunii o desfășurare fi
rească, dirijînd subtextual sugestia, 
scriitorul preferă simbolizarea osten
tativă, explicitarea simbolurilor pro
puse. Acest soi de proză ilustrativă e 
fatalmente limitată.

Partea cea mai rezistentă a romane
lor o găsim însă în descrierea realită
ții citadine, nuanțată, folosind deta
liul plastic. Viața orașului devine în 
mina scriitorului un spectacol insolit : 
torpoarea estivală, habitudinile diur
ne, destinele frustrate sînt surprinse cu 
un ochi sigur și rafinat. Pe lîngă sta
tutul său de ființă problematică, nara- 
torul-personaj este și un voyeur, atent 
la lumea înconjurătoare, surprinzînd 
nuanțele cu un rafinament desăvîrșit. 
Recuzita ideatică prețioasă nu finali
zează în chip superior intențiile prea 
bătătoare la ochi ale prozatorului, în 
schimb percepția durerii melancolice a 
destinelor periferice este un punct cîș- 
tigat al acestei proze. Stropitoarea e, în 
acest sens, un bun exemplu de reușită. 
O sondare a intimității Paulei Aca- 
diniali relevă o psihologie frustrată, în
văluită însă în perpetua speranță a fe
ricirii ce are să vină. Subtilitatea obser
vației e indiscutabilă : „Dar deodată 
Paula s-a simțit obosită, o bizară sen
zație de dulce a simțit în gură, a su- 
rîs blind, ca o mamă care își veghea
ză copiii ce dorm. Mai ținea încă în 
mină cîrpa de spălat pe jos cînd a stri
gat-o Dumitru". în această direcție Ion 
Lilă e un prozator promițător.

Radu G, Țeposu

■ NĂSCUT la 20 I. 1900, Titus Cergău 
este, probabil, decanul de vîrstă al auto
rilor de literatură pentru copii din Româ
nia. Insă modestia lui, cu totul neobișnu
ită, face ca literatura pe care a produs-o 
să rămînă într-o nemeritată penumbră. 
A. început, între cele două războaie mon
diale, prin a culege folclor dobrogean 
(fiind, cum spunea acum vreo doi ani 
Radu Vulpe, un pionier în această pri
vință, deși Iordan Datcu și Sabina Cor
nelia Stroescu îl ignoră în Dicționarul 
folcloriștilor), pe care l-a publicat în 
„Analele dobrogei" și în „Ginduri de la 
Mare", revistă pe care a înființat-o și 
condus-o cîțiva ani. Aceste culegeri, în-:- 
făptuite pînă tîrziu, ca și experiența di
rectă și informația istorică, stau la teme
liile beletristicii sale, din care sînt de 
amintit volumele Insula Ovidiu, schiță 
monografică relativ romanțată (1946), 
Insula lui Ovidiu (1979), aceasta însu- 
mind felurite tradiții orale despre exilul 
și moartea marelui poet în Dobrogea și 
avînd un ecou notabil printre romaniști, 
latiniști și ovidiologi, iar de curînd vo
lumul de față — Apărătorii cetății

Acesta din urmă, compus din două sec
țiuni, Povestiri istorice și Povești, și ilu
strat cu pricepere de Dumitru Verdeș, 
amintește oarecum de scrierile de aceeași 
factură ale lui Camilar, după cum o ra
portare la Al. Mitru, la Nina Stănculescu, 
sau la mai recenții Ion Puha, cu Creanga 
de cintec, Ion Filipciuc, cu Compunere 
cu portocale, poate fi utilă pentru a-i 
surprinde tonalitatea scrisului. Căci te
matic autorul e aproape exclusiv legat de 
ținutul dobrogean, retrăindu-și lumea in 
care s-a născut, transferînd-o literaturii 
și cititorilor săi. Ceea ce Ion Marin Sa- 
doveanu vroia să reînvie pe calea prozei 
erudite, Traian Coșovei pe cea a evocării 
imnice, Titus Cergău încearcă prin inter
mediul povestirii simple și a poveștii. în
tre care granița la el e destul de dificil 
de trasat, prozele lui fiind agreabile na
rațiuni cu elemente istorice, de o vibrație 
patriotică demnă de subliniat. Evocînd 
crîmpeie din fabuloasa lume orientală, 
întîmplări din epoca otomanilor sau mai 
recente, devenite poveste, ori imaginînd 
scene istorice din vremea geților și pînă 
pe la războiul de independentă (evident, 
toate tinînd, cel puțin cu un fir, de zona 
dobrogeană), autorul face utilă operă e- 
ducativă și chiar instructivă, trezind, cu 
mijloace literare, interesul pentru lumea 
evocată și pentru contextele ei mai largi.

Povestind cu detașată simolitate, ade
sea în bine simulat ton țărănesc, presâ- 
rînd textele cu pitorești cuvinte străine 
sau locale, care dau o ușoară notă de e- 
xotism sau de înduioșat paseism, sugerînd 
posibile etimologii, luminînd cu cite o 
legendă istoria unor locuri, localități și 
evenimente, fabulind cu seninătate în 
prelungirea istoriei, Titus Cergău scrie cu 
discreție și înțelepciune carte după carte, 
fără a aștepta prea multe onoruri,

George Muntean



IRINA MAVRODIN este o eseistă 
cu pronunțate înclinații teoretice, 
sprijinită în desfășurarea demon
strațiilor ei de o fructuoasă cariei ă 

didactică. Studiile ei au un caracter evi
dent „instructiv" înainte de a fi niște in
terpretări personale ale problemelor puse 
în discuție. Este mai mult decît rigoare în 
felul in care fiecare termen folosit își ca
pătă îndată explicația ca și trimiterile bi
bliografice. este un reflex pedagogic de 

. bună calitate, care arată o școală severă, 
disciplinată, in care fanteziile, subiectivi
tatea unei opinii sau o descoperire perso
nală sînt avansate cu prudență, cu dis
creție și modestie, după ce au fost epui
zate informațiile necesare și chiar infor
mațiile superflue. Autoarea Romanului 
poetic (Editura Univers, 1977) și a mai re
centei culegeri de eseuri Modernii — 
precursori ai clasicilor*)  are ca sferă de 
interes literatura franceză modernă privită 
întotdeauna din unghiul criticii franceze 
moderne și chiar de ultima oră. Ea face o în
cercare de asimilare a propunerilor teoreti
ce ale criticilor și romancierilor francezi 
din secolul XX și mai ales de după ultimul 
război și de rediscutare a sistemelor astfel 
închegate, ajungînd, prin acceptări și ne
gări, prin comentariul atent, aplicat, foarte 
geometric și aproape rigid uneori, la o 
relativizare a conceptelor, dintr-o oroare 
de gomă, de intransigență principială, și la 
o integrare a lor unei gîndiri, mai relaxate, 
care și-a făcut educația la severitatea lec
țiilor carteziene și la libertatea, totuși, a 
spiritului francez. Textele critice ale Irinei 
Mavrodin sînt reci, echilibrate, neîngă- 
duindu-și plasticitatea senzorială a fante
ziei dintr-o teamă de a încălca sobrietatea 
argumentației și nevoia de raportare pro
gramatică la doctrinele cunoscute. Irina 
Mavrodin pare a detesta imprudența unor 
lansări febrile în ipoteze teoretice sau 
analitice, se menține într-o suspiciune

*) Toma Roman, Cartea cu Immanuel, 
Editura Albatros.

•) Irina Mavrodin, Modernii — pre
cursori ai clasicilor, Editura Dacia.

Critica eseistică
benefică a oricărui program, dar îi res
pectă aspirația spre sistem. Era firesc ca 
un asemenea temperament critic să se 
apropie entuziast de Proust care oferă 
odată cu senzația noutății, a inovației — și 
liniștea unei fidelități polemice, aș spune, 
față de tradiție.

Sentimentul pe care ÎI ai citind eseu
rile Irinei Mavrodin este nu atît că ele 
îți oferă șanse r.oi de înțelegere a litera
turii, ci că te afli în preajma unor tato
nări aplicative. Și asta doar din pricina 
excesivei prudențe și discreții a autoarei. 
Bineînțeles, că nu i-o luăm în nume de 
rău această prudență, mai ales că teme
rari incursioniști în teritoriul francez au 
dovedit o cunoaștere aproximativă a lui. 
îmi manifest în această observație doar o 
nemulțumire strategică, una din acelea pe 
care doar prețuirea ți le poate crea : Irina 
Mavrodin respectă prea mult doctrinele 
altora, atît consecvenți cit și inconsecvenți 
cu ei înșiși, încît teoriile pe care le lansea
ză devin caduce prin imediata lor aplicare. 
Bineînțeles, că afirmația dinainte nu arată 
un dispreț pentru o literatură care își 
caută explicația, justificarea practică și 
teoretică, este doar o nostalgică respingere 
a rigorismului teoretic.

încă din titlul cărții se Indică una din 
arterele principale de investigație ale 
Irinei Mavrodin (nu singura !), definită 
laconic de Borges : „Orice scriitor își 
creează precursorii. Contribuția Iui modi
fică atit concepția noastră despre viitor, 
cit și pe cea despre trecut." Unui din ca
pitolele esențiale ale culegerii, cel despre 
Flaubert, comunică senzația de identifi
care in literatura acestuia a unor premo- 
niții uluitoare cu privire la evoluția prozei 
secolului XX, dar și senzația bizară că 
autorul Doamnei Bovary poate fi citit prin 
grila propusă de „noul roman" cu de- 
săvîrșite rezultate. Autoarea pare de
altfel obsedată de relația pe care cri
tica franceză, mai mult sau mai puțin 
recentă, o face între scriitor și cititor ca 
și de cea pe care o stabilește între text 
și metatext. Ea constată că istorismul lec
turilor este tot atit de variat ca cel al 
producerii unor opere, șl că un excepțio
nal cîștig al literaturii actuale este, moș
tenind experiențele unor creatori de tipul 
Rousseau, Flaubert, Rimbaud, Proust etc., 
de a îngloba literaturii propriu-zise reflec
țiile asupra mecanismului el și asupra 
substanței ei. Pe măsură, de exemplu, ce 
proza se dezvoltă sub impulsuri social-is- 
torice cunoscute, ea își ia în primire, s-ar 
putea spune, propriul limbaj, specificita
tea și devine pe lingă o reflectare a expe
rienței psiho-sociale și una a condiției 
specifice de creație. Mai amplul studiu 
despre Flaubert are funcția de a explicita 
aceste raporturi dialectice dintre expe
riență de viață și program-literar (dintre 
temperament și Ideile estetice), dintre 
creație și lectură, dintre citirea unei opere 
contextual și intertextual.

Autoarea, preocupată de raportul dintre 
poietică și poetică, dintre analiza proce
sului creator și programul, sistemul crea
ției, cum am spune noi, profanii, face in 
amplul capitol Praxisul ca teorie și teo
ria ca praxis o excelentă introducere în 
doctrinele noului roman și ale noii critici 
franceze.

Mai originală mi s-a părut discuția, care 
pornește, evident, dintr-o experiență în
delungată și dintr-o meditație proprie, 
despre traducere. Este un capitol în care 
autoarea își arată practic capacitatea de a 
discerne „lecturile" variate ale unui text. 
Parametrii care îi indică Irinei Mavrodin 
o bună traducere, echivalînd în plan mai 
restrîns unei bune lecturi, mi se par esen
țiali. Mai întîi „o bună traducere nu poate 
fi niciodată rezultatul aplicării mecanice a 
unei teorii", deoarece „o traducere, ca și 
creația literară, nu există decît ca 6umă 
de rezolvări particulare". Autoarea re
curge la termenul lui Ricardou: traducerea 
ca o „practico-teorie" — „demersul in
ductiv, dominant practic" construindu-și 
„propria-i teorie" din care își deduce 
propria-i practică etc. Apoi o bună tra
ducere ridică problema „fidelității" și 
Irina Mavrodin discută diversele aspecte 
ale termenului. Demonstrația este făcută 
în favoarea unei traduceri rezonabile, în 
sensul că fără a urma literal textul străin, 
nu cade în interpretări excesiv istoriste 
(problema arhaismelor excelent pusă), 
nici în fantezii care să apropie textul tra
dus de modelele autohtone, nici în recreeri 
de un subiectivism anroximativ (cărora 
limba, atît de maleabilă în timp, le joacă 
festa, prin degradare !). Observațiile din 
acest capitol al cărții ar putea fi obiect 
de meditație pentru traducătorii noștri, 
căci Irina Mavrodin respinge „arhaizarea" 
care ar aduce versiunea românească în
tr-un context istoric cu cel al creației 
franțuzești, la fel ca și versiunea „autoh
tonizată", adică aducînd textul străin la 
un model autohton ctc. Nu pot să uit 
gluma care se făcea cu ani în urmă în 
legătură cu versiunea românească foarte 
arhaizantă a unei opere franceze din seco
lul al XVI-lea, și anume că Academia 
franceză a cerut traducerea în franceză a 
versiunii române (ca pe o curiozitate 
lingvistică, desigur !).

în concluzie, critica Irinei Mavrodin mi 
se pare preponderent înclinată spre dis
cuții teoretice dintr-un exces de admira
ție pentru o gîndire sistematică. Eseista 
ocolește analiza, care ar cere o lmpreslo- 
nabilitate, senzualitate și relaxare progra
matică. Spiritul fin, distins, dar deloc de
gajat de informație o face să rămînă anco
rată în teorii pe care practica literară le-a 
validat sau nu și pe care le judecă fără 
exaltări, metodic.

Dana Dumitriu

Sub seninul melancoliei
■ FIE că se numesc „Imagini în 

mișcare". „Vîntul silabisind prin ceață" 
ori „Neant verzui peste coacăze", versu
rile lui Toma Roman din Cartea cu Imma
nuel*)  se constituie într-o poezie a peisa
jului interior. înregistrînd cu finețe aso
ciații bizare, elemente aproape desprinse 
de real. în jocul fanteziei imaginative : 
„gramofonul gilgiia înăbușit / așeza cu
vinte pe rafturi prăfoase / nobile vise 
lnșirate-n zadar / departe de ordinea lu
mii II vîntul a desenat conturul odăii / 
pești mari zăceau aburind pe fotolii / în 
zvircolirea vorbelor un cuib/ de cate
drală : orologiul."

E un proces făcut aici nu atit reflexivi
tății. ci acelei capacități de a refuza me
reu datele realului în favoarea unor în
chipuiri ce încep să trăiască „dincolo de 
aparenta lucrurilor văzute". Immanuel al 
lui Toma Roman e un scormonitor în 
„perspectivele aerului", un blind și siste
matic căutător de iluzii printr-o lume a 
obiectelor mici, familiare, adesea ignorate 
de poezie In favoarea „vorbelor mari". 
Or, iată, cum, din acest microcosm presă
rat cu ziare, noptieră, ceașca de ceai, 
scrisori vechi, decolorate, gări provincia
le, se încheagă universul liric al unei me
lancolii măsurate, compacte, ca o stare 
dinainte de somn, dulce dar și chinuitoare, 
în același timp.

Obstinîndu-se în investigarea acestui 
spațiu, Toma Roman întîlnește firesc o 
oarecare undă bacoviană. epurată însă de 
spaime si amendată cu o vagă ironie, ca 
în acest remarcabil Interior : „Pisica 
miorlăie frecîndu-se-încet de fotolii / se 
uită tandru la tine ca si cum / ti-ar cere 
vreo lămurire dar e / oricum doldora de 
ea însăși / / sub abajur ești singură tu și 
cartea / pe care ai încenut-o de o sută 
de ori / aceeași frunză uscată e semnul / 
(n-are deloc importantă acum) / / e-o 
năvală-n adînc a odăii nu vrei / nimic 
lămuritor totul e-n sine / revezi o anume 
lumină — pisica / își trece limba roșie 
pe blană II cuprinderea nopții dincolo 
se înfiripă / pisica ciulește urechile scîr- 
tîie poarta ! nu-i absolut nimic de aș
teptat / limuzine gonesc cu fericitii ne 
străzi II doamnă auzi doamnă duduie 
liftul / bat clopote peste oraș e-un con
cert / ce alungă clientii din cafenele si 
baruri / (nu-i nimic de-așteptat) / pentru 
cine / ciulești totuși doamnă oisică ure
chile".

E. fără îndoială, o poezie a sublimări
lor. a discreției si devitalizării. a aluzii
lor culturale fine, făcute unui public care 
găsește delicii in descifrarea lor. Progra
mul ei refuză deliberat înfruntarea cu
vintelor răsunătoare, poezia nerămînînd 
prin aceasta mai nutin expresivă si sub
stanțială : „în locul vorbelor mari am 
preferat / petale de trandafiri în primă
vară / un zvon de pași oe culoarul in 
care / nemișcătoare în ea viata devină 
mișcare".

Prin Cartea cu Immanuel Toma Ro
man ne recomandă un poet format, stă- 
pîn oe mijloacele sale stilistice, dezinvolt 
intr-un univers liric căruia 1 s-ar putea 
reproșa doar monotonia.

Dumitru Radu Popa

CU DOUA cărți, una de proză, 
alta de versuri, apărute într-o 
relativă vecinătate de timp, de
butează inginerul reșițean Gheor- 

ghe Zincescu, sporind numărul celor 
care, ispitiți de totalitate, se exprimă în 
mai multe genuri literare cu rezultate 
comparabile. Fenomenul acesta are tradi
ție la noi (toți marii scriitori au fost ten
tați de acoperirea întregii arii a litera
turii) iar în vremea din urmă s-a extins 
considerabil semnificînd, între altele, și 
un mod de a privi literatura dincolo de 
genurile ei, ca text.

POVESTIRILE din Arșița amiezii (Ed. 
Facla) sînt „muntenești" (autorul e ori
ginar din Bărăganul ialomițean) prin 
univers și prin stil, înscriindu-se în con
tinuitatea preocupărilor de observație 
comportamentală și descripție realistă 
cu inflexiuni lirice și deschidere spre 
fabulos ale unor contemporani precum 
Fănuș Neagu și Nicolae Velea. Lumea 
este a satului, iar ochiul ce o privește 
stăruie asupra detaliilor de comporta
ment cu putere caracterologică și scoate 
in relief momente dramatice. Personaje
le, funcționînd adesea ca naratori, au o 
moromețiană poftă de răsucire a firului 
In patru și o mare înclinație colocvială, 
atribute grație cărora evenimentul epic, 
oriclt de însemnat sau oricît de mărunt, 
este intens prelucrat imaginar pînă la 
deturnarea sensului șl așezarea într-o 
ordine de semnificații a ficțiunii. Mate
ria epică a povestirilor e în genere su
mară și simplă dar neobosita plăcere de 
comentariu, divagație și imaginare a ero
ilor o îmbogățește și o complică, uneori 
lipsind-o de claritate. Prozatorul ține la

debut dublu
autenticitatea de comportament și de 
limbaj a personajelor sale, nu și la coe
rența discursului lor, crezînd, probabil, 
că o rostire sincopată și mereu balansa
tă între evocarea unei intîmplări și re
flecția pe marginea ei este ea însăși o 
probă de autenticitate. Așa și este, nu
mai că abuzul de diversitate și de im
previzibil in modul reflexiv al rostirii 
produce confuzii, coboară un fel de cea
ță semantică în fraze. Dincolo de această 
defecțiune de ordin narativ, povestirile 
lui Zincescu se citesc cu interes. între 
altele și pentru că autorul se străduie să 
depășească descripția comportamentistă 
spre o revelare a condiției psihologice a 
personajelor. în orice caz observațiile 
privind psihologia individuală sau socia
lă au o mai mare acuitate decît notațiile 
de comportament, ceea ce mă face să 
cred că prozatorul e un analist ce se ig
noră.

POEZIILE din Țara de foc, intîmplări 
și prundișuri (Ed. Eminescu) sînt, cum 
exact notează Vasile Nicolescu într-o 
frază de prezentare, ale unui „acuarelist 
liric", ale unui „peisagist sensibil la 
freamătul ascuns al naturii, la atingerea cu 
misterul lucrurilor". Poetul are nostalgia 
naturii campestre, se întoarce tradițio
nalist și reverențios în spațiul copilăriei, 
nu și în timpul ei, reface mișcările unor 
severe ritualuri, păstrînd mereu o ace
eași temperatură lirică și lăsîndu-se în 
voia imaginației naturiste, indiferent de 
ocazia tematică a discursului poetic. 
Care poate fi exterioară, ca de pildă fe-x 
nomenul transhumanței („Zvonul tălăn
gii sub streașină verii / Cad din munți 
grei de piatră în șesuri oierii / / Bolo
vani opalini urcă duhul lor seara / Cad

oierii striviți de prea mare povara / / 
Gind de plod ca un abur de fruct sub to- 
hoarce / Firul lor către firul cel mare îl 
toarce / / Și zvîcnește sămînță-n pămîn- 
turi sub ei / Cum se leapădă-n moarte 
dorul lor de femei / / Așa duși vremuieș
te peste șes și-i îngroapă / Vrerea lumii 
de miei — pustiiți ca de apă / / Iarăși 
urcă în munții de taină oierii / Pîndind 
zvonul tălăngii sub streașină verii") sau 
lăuntrică, bunăoară un sentiment de dor 
și de singurătate provocat de duioase a- 
duceri aminte și întărit elegiac de locali
zările memoriei afective (..Se mișcă per
deaua. De timp și de dor / se mișcă per
deaua de singurătate. / Atîta de blind și 
atît de ușor / cum numai tăcerea o 
bate / / Ciopoarele nopții de fum și nă
mol / Coboară din munte-n cetate / De 
apele lunii se mișcă domol / Perdeaua, 
de singurătate / / Dormi mamă și som
nul să-ți fie ușor / Senin peste miezul 
de noapte / Bat clinii departe de sufle
tul lor / si mișcă perdeaua de timp și de 
dor / și de singurătate"). Fără a fi pre
ocupat de originalitatea stilului său 
poetic (cele patru cicluri ale cărții sînt 
scrise în maniere diferite vădind un e- 
clectism stilistic ce poate să însemne ori
ce, și o mare disponibilitate mimetică, 
dar și o încercare de a proba mai multe 
„costume" în vederea găsirii celui potri
vit), Gheorghe Zincescu se exprimă curat 
și frumos, cu tensiune lirică naturală și 
într-o imagistică , onorabilă, mereu adec
vată fondului comunicării poetice care e 
unul sentimental în registru elegiac și 
reprezentare naturistă.

Laurențiu Ulici

• 22.VI.1948 — a murit Horia Bottea 
(n. 1891)
• 23.VI.1834 — s-a născut Alexandru 
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• 23.VI.1909
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• 23.VI.1972 

(n. 1901)
• 24.VI.1917 

loniță
• 24.V1.1932 

Dima
• 24. VI. 1939

Pop
• 24.VI.1947 

mând
• 25.VI.1911
• 25.VI.1913 

(n. 1871)
© 25.VI.1914
© 25.VI.1922 

Arieșanu (m.
• 25.V1.1938 

Stephani
• 26.VI.1904 

Pandrea (m. 1968)
O 26.V1.1925 — S-a 
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— s-a născut Ovldiu

a murit Marin terda

s-a născut Ana

s-a născut Petrache

s-a născut Sănziaua

s-a născut Dinu Flă

— s-a născut Ion Bucur
— a murit Ilarle cltendi

născut A. Munte 
născut Ion Stan

— s-a

născut

născut

născut

Claus

Petra

Al. SI-

• 26.VI.1927 — a murit VasUe Pâr- 
van (n. 1882)
• 26.VI.1936 — a murit C. Stere 

(n. 1865)
© 26.VI.1940 — s-a născut Ion V. 

Strătescu
• 27.vi.1887 — s-a născut Em. Bu- 

cuța (m. 1946)
© 27.VI.1968 — a murit Const. Ignâ- 

tescu (n. 1887)
• 28.VI.1919 — s-a născut Ion D. 

Sârbu
• 28.VI.1949 — a murit Florian 

Cristescu (n. 1884)
© 29.VI.1819 — s-a născut Nicolae 

Bălcescu (m. 1852)
• 29.V1.1837 — s-a născut P. P. Carp 

(m. 1919)
• 29.vi.1393 — s-a născut Demoste- 

ne Botez (m. 1973)
• 29.vi.1907 — s-a născut Varro 

Desztt
• 29.VI.1922 — s-a născut Ioan Dan
• 30.VI.1945 — s-a născut Dorin 

Tudoran
• 30.VI.1962 — a murit B. Jordan 

(n. 1903)
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TÎRGOVIȘTE, 21 IUNIE 1982

„OAMENII DE CULTURĂ Șl I
■ LA Tîrgoviște, vechea cetate de 

scaun a Țării Românești, și-au dat întîl- 
nire luni, 21 iunie, scriitori, oameni de 
teatru, muzicieni, cineaști, artiști plas- 
tici, cu muncitorii platformei industriale 
tîrgoviștene, cu locuitorii acestui oraș ves
tit atît pentru străvechea sa istorie, cit și 
pentru istoria sa nouă, socialistă. La sim
pozionul „Oamenii de cultură și pacea", 
in prezența tovarășului prim-secretar a] 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., Florea Ristache, membru al C.C. 
al P.C.R., au participat din partea uniuni
lor de creație Dumitru Radu Popescu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae 
Câlinoiu, președintele Uniunii compozito
rilor și muzicologilor, Dina Cocea, pre
ședinte al Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale, Vio
rel Mărginean, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, precum și scriitori și 
artiști de prestigiu din întreaga țară. Au 
prezentat comunicări : Florea Ristache, 
Dina Coeea, Alecu Croitorii, Viorel Măr
ginean, Constantin Chiriță, Nicolae Căli- 
noiu, Theodor Grigoriu, Laurențiu Fulga. 
Au citit versuri închinate păcii : Mircea 
Micu, Bodor Păi, Dan Verona, Franz Jo
hannes Bulhardt, Traian Iancu, Romulus 
Vulpescu, Adrian Pintea. Contribuții deo
sebite la desfășurarea manifestărilor au 
adus Corul „Madrigal", condus de Marin 
Constantin, soliști ai Operei Române, ac
tori ai Teatrului Național „I. L. Caragia- 
le“, actori ai altor teatre din țară care 
au recitat versuri de Zaharia Stancu, Mi
hai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Adrian 
Păunescu, Marin Sorescu, Mircea Di- 
nescu.

Intîlnirile, dezbaterile, comunicările, 
spectacolele s-au constituit ca o vie ex
presie a mîndriei patriotice, a vocației 
poporului român în lupta Ba pentru asi

gurarea păcii in lume. Azi în întreaga 
lume sînt larg apreciate acțiunile Româ
niei consacrate înfăptuirii securității in 
Europa, trecerii la măsuri practice, con
crete de dezarmare și, în primul rînd, de 
dezarmare nucleară, acțiuni desfășurate 
din inițiativa secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, stră
lucit luptător pentru drepturile funda
mentale ale oamenilor, ale popoarelor, 
militant neobosit pentru pace, pentru o 
viață liberă și demnă.

Au fost evocate momente ale luptei 
pentru pace, libertate și independență a 
poporului nostru, relevîndu-se că ideea 
păcii și înțelegerii umane a generat nu
meroase pagini de literatură și muzică, 
a constituit tema majoră a unor remar
cabile opere literare, de artă plastică și 
cinematografică, creații care au îmbogă
țit patrimoniul spiritual românesc, cultu
ra și arta națională și universală.

Slujitorii culturii și artei — s-a subli
niat în cuprinsul comunicărilor — se gă
sesc în primele rînduri ale luptătorilor 
pentru pace, pentru înflorirea României 
socialiste, angajîndu-se ca și ne viitor să 
creeze opere expresive, durabile, dedicate 
omului, luptei sale neabătute pentru bi
nele și pacea lumii.

Participanții au adoptat textul unei te
legrame adresate C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

în suita manifestărilor orgaiiizate cu 
același prilej, la Tîrgoviște, la Casa de 
cultură a sindicatelor, a fost deschisă o 
expoziție cu lucrări de pictură și grafică 
semnate de personalități ale artelor noas
tre plastice contemporane, opere care 
transmit un emoționant apel pentru pace, 
pentru afirmarea valorilor umanității, 
pentru o lume fără arme și fără violență.

Publicăm un rezumat din comunicările 
prezentate în cadrul simpozionului.

Cuvint
pentru cinstirea
EXACT în zilele în care nava spa

țială „Apollo 13“ își ieșise din 
minți și se rotea halucinant în ju
rul Lunii, incapabilă nici să coboare 

pe Lună și nici sâ mai răspundă la comen
zile centrului de control de la Huston, 
exact in acele zile pe pămint avea loc o 
tragedie. O sută treizeci de copii, care-și 
petreceau vacanța intr-o cabană din Alpii 
elvețieni, au fost surprinși. în timp ce 
dormeau, de o avalanșă de zăpadă și omo- 
rîți pină la unul.

Informația despre tragedie a apărut în 
ziare prizărită prin pagina de fapte diverse 
și fără să trezească vreo emoție pe plan 
internațional. în schimb, toate agențiile 
de presă, toate posturile de radio și de 
televiziune ale lumii mențineau trează opi
nia publică asupra întîmplării din cosmos. 
Va reuși centrul de control de la Huston 
să recapteze nava dementă și s-o aducă 
pe pămint. salvîndu-i astfel pe cei doi 
cosmonauți prizonieri ai Lunii ?, sau ști
ința se va dovedi neajutorată și va renunța 
să se mai bată cu enigmele cosmice ?

Raportul de 130 la 2. sau de 2 la 130. 130 
de morți efectivi și 2 condamnați ipotetici 
la moarte, acest raport mi s-a părut, prin 
indiferența afirmată aproape ostentativ 
cel puțin nedemn de specia umană. M-am 
întrebat, atunci, sideral. înfricoșat, fiindcă 
de aceeași indiferență și eu puteam să fiu 
acuzat, cum se explică asta ? Este asta nu
mai expresia unei curiozități avide de 
senzațional, sau omenirea trece printr-o 
criză incalificabilă și de neiertat ?

Nu, desigur, nici vorbă de criză și de 
descalificare a conștiinței umane ! Dimpo
trivă, la ora aceea se făcea un pariu ! 
Omenirea paria cu Dumnezeu din cer că 
știința pusă în slujba cuceririi pașnice a 
adevărului integral despre bietul nostru 
univers va triumfa asupra celeilalte științe 
aservite fabricării de arme atomice. Fiind
că, la aceeași oră. poligoanele din pustiul 
Nevadei și subteranele foarte secretoase 
din alte pustiuri ale planetei așteptau ex
perimentarea de noi arme atomice, inven
tatorii de noi arme atomice și patronii 
politici ai acestora erau nerăbdători să cu
noască rezultatul de ucidere în masă si pe 
cit mai întinse teritorii de pămînt, bom
bardate de pe pămînt sau bombardate din 
cosmos.

Din nefericire, lecția despre care vă vor
besc n-a ajutat la nimic 1

Nu mai departe decît anul trecut, cînd 
Europa era amenințată că pe țărmurile 
sale apusene se vor instala ramne de lan
sare a sumedenie de arme atomice, de fe
lurite concepte, printre care și celebra

v • •pacn
bombă cu neutroni, contra Răsăritului, 
prin urmare și contra noastră, iar statisti
cienii socoteau de cite zeci de mii de ori 
vom pieri într-o singură secundă compa
rativ cu întreaga încărcătură de arme a- 
tomice depozitată pe glob, s-a auzit și 
glasul unui savant care declara imper
turbabil și rece că omenirea n-ar avga de 
ce să se îngrozească de consecințele bom
bei cu neutroni pentru simplul motiv că. 
pasămite Doamne 1, bomba cu neutroni 
este cea mai curată bombă cu putință.

Nici predecesorii săi întru ale crimei, de 
pe vremea năvălirilor barbare. care-si 
trasau drumurile europene cu piramide 
uriașe de căpățîni omenești, și nici totali
tatea șefilor de triburi și a șefilor de oștiri 
de după aceea n-au fost mai dez
gustător de cinici ! Mai ales pentru 
acum, cînd timpul nu privește doar înfrîn- 
gerea unei armate sau a unei țări, ci însăsi 
dispariția speciei umane de pe pămînt.

Iată de ce spunem crimei — NU, crimei 
care are loc și crimei care se pregătește, 
și de ce trebuie spus mereu NU pînă ce 
istoria se va întoarce în favoarea noastră.

Nu, cu vehemență, nu, contra tutu
rora — nu I

Dacă și credința asta ne-o pierdem, de 
a nu crede in gîndul și în fapta noastră, 
sîntem cu adevărat pierduți. Și n-avem 
dreptul sâ ne dăm de bunăvoie pierduți 
pe mina lor, cuvintul nostru trebuie să de
vină rază laser care să topească orice blin
daje, care să dezlege orice orbire și orice 
surzenie a mai-marilor lumii, și care să 
anihileze orice blestemată de cîrdășie po
litică pe seama umanității, și care să se 
cheme singurul adevăr de care omenirea 
are absolută nevoie pentru ziua de mîine!

I-ați văzut pe copiii de școală semnînd 
Apelul inițiat de președintele Nicolae 
Ceaușescu. urmînd să fie înaintat la Orga
nizația Națiunilor Unite ? I-ați văzut cit 
de maturi au devenit deodată, ce dungă 
de încruntare și de încrîncenare le-a in- 
dungat deodată frunțile, cum din omuleți 
fragili au devenit deodată oameni în toată 
firea, cit de răspunzători au devenit deo
dată față de destinul Patriei, față de des
tinul întregii planete ? Ei bine, stimați 
urmași ai cetății de scaun a Târgoviștei, 
ascultați-mă bine : faceți totul și cu orice 
preț pentru ca Pămîntul să fie redat aces
tor minunați omuleți-oameni, pentru ca 
Pămîntul să fie redat Oamenilor-Oameni. 
și nu cenușii atomice ! Vă mulțumesc pen- x 
tru a fi uniți cu mine întru aceeași mi- 
rabilă speranță 1

Laurențiu Fulga

Identificare
IN actualul context politic inter

național, în condițiile unei lumi 
amenințată de iraționalitate, de 
forța oarbă a armelor, deschide

rea expoziției de pictură de la Tîrgoviște 
reprezentînd o secvență din ampla suită 
de manifestări organizate sub genericul 
„Artiștii plastici și pacea", are nu numai 
semnificația unui important act de cul
tură, ci și pe aceea, explicită și preg
nantă, a unui act politic.

în aceste zile, cînd țara întreagă își 
exprimă cu hotărîre, însuflețită de 
exemplul personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, voința sa neclintită pentru 
pace, cînd, ca un singur om, românii 
lansează către întreaga lume apelul lor 
decis și profund responsabil pentru de
zarmare, pentru pace și progres, în spi
ritul politicii înalt umaniste a Partidului 
Comunist Român, a secretarului său ge
neral, operele reunite în expoziție repre
zintă o modalitate specifică de a ne ex
prima deplina adeziune și solidaritate, 
îngrijorați de pericolul pe care un nou 
război l-ar reprezenta pentru întreaga 
omenire, conștienți deopotrivă de gene
roasa menire a artei, artiștii plastici au 
făcut din operele lor arme eficiente de 
luptă împotriva forței și oarbei violențe. 
Lucrările expuse sînt denunțuri vehe
mente ale războiului, agresivității, ine
chității, sînt manifeste adresate de artiș
tii români, cetățeni angajați ai țării și ai 
lumii, către toți cetățenii acestui pămînt, 
către toate forțele progresiste.

Totodată, constituie aceste opere de 
artă, o afirmare a valorilor celor mai 
sigure ale umanității, o afirmare a spi
ritualității umane. Există în intenția ex
plicită a pictorilor, prin impactul suges
tiv al lucrărilor lor, dorința de avertiza
re, de semnificativ „memento". Putem 
pierde gingășia acestor flori, aduceți-vă 
aminte ! Amintiți-vă cit de importante și 
neasemuite sînt lucrurile pe care le ris
căm, acesta este mesajul puternic al pîn- 
zelor expuse, care sînt în același timp un 
omagiu direct adresat omului, pămîntu- 
lui, muncii și creativității. Artă vie, pu
ternic implicată în revoluționarul proces 
social al prezentului, angajată deplin 
eroicei realități socialiste, activă mode
latoare de conștiințe; artă a cărei prin
cipală forță o constituie solida ancorare 
socială, deplina identificare cu istoria 
prezentă a țării.

Viorel Mărginean

Dragoste p<
VOI dedica acest cuvint Euro-pei șl 

l-aș fi intitulat : Vemuritoarea, 
Eterna Europă, sau măcar Europa 
Noastră, așa'cum i s-a spus cîndva 

Mediteranei — Mare Nostrum. Poate că 
erau cele mai nimerite cuvinte pentru 
această declarație de dragoste pe care 
încerc să o fac Europei. într-un moment 
cînd de aici, de la noi, din jurul nostru 
și din toate depărtările. Eurap*  în 
sfîrșit, nevoie de miliarde de asemenea 
declarații. Și dacă n-am început astfel, 
pentru că mă zgindără undele unei 
spaime uriașe care pîndește din hăuri 
Europa, Voi încheia astfel, pentru că spe
ranța, acest dar și refugiu al tuturor și al 
fiecăruia, există încă și se împotrivește, 
instinctiv, spaimei și cortegiului ei de ne- 
legiuri.

Europa a suportat multe tragedii și 
orori de-a lungul istoriei sale, și mai ales 
în acest secol dar de fiecare dată și-a 
regăsit în cenușa fumegîndă nucleele de 
vitalitate și de noblețe, a renăscut pen
tru a înfiora și a înfrumuseța, iarăși, cu 
de toate, întreaga planetă. Da 1 Cu 
civismul dintotdeauna al Angliei, cu 
elegantele și rafinamentele franțu
zești, cu energia științei .și tehnicii. 
germane, cu poeziile lui Arghezi, Blaga 
și Bacovia, cu peisajele și vocile Italiei, 
cu cîntecele și căutările rusești, cu băr
bații blonzi și femeile suple din Scandi
navia, cu amintirile nemuritoare ale Ela- 
dei, cu Bartok, cu Ghiaurov, cu Pade- 
revski și Rubinstein, cu Lauda, Koraci 
și Zatopek, cu toate spiritele și îndrăzne
lile țărilor care o alcătuiesc.

Da ! Europa a traversat tragedii și 
erori, dar a știut să și le răscumpere și 
să-și recîștige demnitatea, prin curaj, 
muncă și seînteiere ; flecare națiune a 
căutat, a izbutit sau măcar s-a străduit 
să-și dovedească apartenența șl fidelita
tea europeană. Strălucirea fiecăreia în
semna și strălucirea Europei. Și astfel, 
coșmarurilor din trecut li se substituiau 
visele viitorului. Așa credeam, aceasta 
era legea firii sau poate așa visam.

Da ! Europa, această sublimare carte
ziană a logicii și cugetării, acest teritoriu 
în care geniile, mărinimiile și cutezanțele 
au fost mai numeroase decît toate relele 
lumii, a ajuns astăzi atît de încărcată de 
arme, de superarme, de supersuperarme, 
incit o criză, un conflict sau un gest de
mențial ar putea să o prefacă în aminti
rea unui pustiu.



ACEA"

atru Europa
Aparținem Europei prin țările și națiu

nile noastre care alcătuiesc Europa și 
care i-au construit, ele, istoria și avem cu 
toții datoria astăzi să ne amintim, progra
mat și încăpățînat, frumusețile de ieri și 
de azi ale continentului nostru, acele 
surse nepieritoare de mîndrie și generozi
tate umană, de temeritate și strălucire 
care se numesc : Gutenberg, Shakespeare, 
Descaz"-----jfarx, Eminescu, Dostoievski,
Magna Carta, Marea Revoluție Franceză, 
Marea Revoluție din Octombrie.

Aparținem Europei, precum apa rîuri- 
lor și fluviilor aparține pînă la urmă 
uneia și aceleiași mări și avem datoria să 
ducem către această mare valuri puter
nice. limpezi, dătătoare de viață, păstră
toare de viață, înnoitoare de viață. For
țele noastre, sigure și conștiente, trebuie 
să dragheze fundurile tulburi, să desco
pere ascunzișurile rele, să arunce în hăuri 
și să stigmatizeze pentru totdeauna, cu 
subscrierea fiecăruia, ceea ce amenință, 
vatămă și e gata să nimicească Patria 
noastră cea mare.

Țara noastră e legată prin istorie, acte 
și proclamații, prin simțire, cultură și 
năzuințe, prin oamenii ei cei mai buni și 

n masă, prin trecutul, prin prezentul 
șl viitorul ei de Europa. Nu este numai 
o declarație solemnă aceasta, legătura 
noastră indestructibilă cu Europa a deve
nit o simțire firească a poporului nostru. 
Ne simțim responsabili față de soarta 
Europei, așa cum fiecare parte și fiecare 
trăitor în Europa trebuie să se simtă, mai 
ales astăzi cînd Europa noastră a deve
nit ceea ce este : o uriașă și densă în
cărcătură cu explozibil, în continuă su- 
pra-alimentare. Și nu e necesară decît o 
singură scînteie care chiar izbucnind aiu
rea poate trăzni în Europa, aneantizînd-o. 
De aceea trebuie să curățăm Europa de 
această murdărie a armelor nucleare și 
a tuturor armelor. Soarta Europei este 
soarta fiecărui cetățean al continentului. 
Nimeni nu va scăpa sau toți vom trăi. 
Depinde de noi, de fiecare. Ori viața, 
m nici măcar amintirea. Un nimic fără 
trecut și fără viitor. Nimic, nimic.

Nici măcar nu poate fi vorba de ale
gere. Un singur gînd, o singură vrere, o 
tontopire uriașă, invincibilă : viața, pa- 
:ea. Adică o Europă fără arme nucleare, 
ără arme, fără conflicte, fără arogante, 
i Europă a păcii, așa cum proclamă Pre
ședintele nostru.
*'ntru Europa noastră, pentru nemuri- 

oarea, pentru eterna Europă.

Constantin Chiriță

TELEGRAMA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii
MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE

CEAUȘESCU,

întruniți la Tîrgoviște, vechea cetate de scaun a Țării Ro
mânești, pentru a semna Apelul păcii către Sesiunea spe
cială a Organizației Națiunilor Unite, intr-un moment 
cînd glasul întregului popor român se ridică puternic la 
chemarea și îndemnurile dumneavoastră însuflețitoare, 
pentru a-și exprima voința sa fierbinte dintotdeauna, de 
a trăi în pace, liniște și prietenie, participant» la sim
pozionul „Oamenii de cultură și pacea" vă adresează un 
respectuos omagiu, împreună cu expresia celor mai pro
funde sentimente de devotament, dragoste și recunoș
tință pentru modul inegalabil în care militați pentru 
apărarea păcii în lume, pentru contribuția inestimabilă 
pe care o aduceți la dezvoltarea raporturilor de colabo
rare, cooperare și bună înțelegere între statele și 
rele lumii.

Puternica rezonanță în conștiința omenirii, pe 
au amplele acțiuni pentru pace și dezarmare din 
nia, propunerile și inițiativele dumneavoastră au 
mat încă o dată, imensul prestigiu internațional de

popoa-

care o
Româ- 
eonfir- 

__ _______ ____ ,_______ .________________ care se 
bucură România socialistă în lumea întreagă, personali
tatea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent luptător pentru drepturile 
fundamentale ale oamenilor, ale popoarelor, la pace, la 
viață liberă și demnă, la libertate și independență na- 

- țională.
Forțele progresiste de pretutindeni cunosc, admiră și dau 

o înaltă apreciere energiei cu care militați - pentru so
luționarea marilor probleme care confruntă omenirea, 
pentru lichidarea stăriloi de conflicte și încordare, pen-

Socialiste România
tru abolirea politicii de forță și amenințare cu forța și so
luționarea, trecîndu-se peste orice considerente, a tu
turor litigiilor dintre state numai pe calea pașnică, a 
tratativelor.

în comunicările susținute în simpozionul de la Tîrgoviște 
s-a scos in evidență, cu legitimă mîndrie patriotică, fap
tul că astăzi în lume sînt larg apreciate și valorificate 
eforturile dumneavoastră consacrate înfăptuirii securită
ții in Europa, trecerii la măsuri practice, concrete, pen
tru dezarmare și în primul rînd pentru dezarmarea nu
cleară. Și aceasta „pînă nu vor cădea primele bombe. Cînd 
vor cădea primele bombe va fi prea tîrziu".

Exprimîndu-ne adeziunea totală la politica internă și 
externă a partidului nostru, noi, participant» la simpo
zionul „Oamenii de cultură și pacea", aducem în unani
mitate un suprem elogiu personalității dumneavoastră 
de eminent conducător de partid și de stat, de ilustru om 
politic al epocii contemporane, de minunat luptător ne
înfricat al păcii și vă încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom pune toată puterea 
noastră de muncă și de creație, întregul talent în slujba 
înfăptuirii idealurilor scumpe ale poporului român — 
pacea, progresul, bunăstarea, făurirea unei vieți fără răz
boaie, împotriva războaielor, o lume a civilizației, mîn- 
dria întregii omeniri. Declarăm solemn și răspicat : „Nu 
bombelor atomice ! Trăiască lupta pentru pace din Eu
ropa și de pe întregul glob pămîntesc".

PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL 
„OAMENII DE CULTURA ȘI PACEA'

Răspundere morală
CÎND ne gîndim la un război ato

mic, ne apare in ochi ciuperca de 
la Hiroșima. înaltă de 50 km. și 
cu o calotă de 30 km., fără să 

realizăm că între timp și ea s-a demo
dat, fiindcă pe teritoriul Europei se află 
în prezent un potențial exploziv, de 
3 000 000 de ori mai mare decît bomba de 
la Hiroșima. Deci 3 000 000 de ciuperci gi
gantice sfișiind eternitatea splendidului 
azur al cerului european, cintat de poeți 
și zugrăvit de pictori : iar la picioarele 
lor, aneantizat, tot ce a făurit mai ele
vat omul, de-a lungul unor strădanii mi
lenare.

Cifrele, care au fost inventate de oa
meni pentru a le ușura munca pașnică, 
ne transmit astăzi cotele absurdului : 
3 000 000 de bombe, zeci de mii de ra
chete de toate mărimile și razele de ac
țiune, 150 000 de morți pentru fiecare lo
cuitor al planetei ; iar dansul macabru al 
acestor sinistre vești continuă...

Și pentru cei tineri, dar și pentru noi, 
ideea de a muri de 150 000 de ori scapă 
înțelegerii noastre. Tot ce pun la cale 
capetele războinice scapă înțelegerii. 
Moartea a devenit o problemă prea ab
stractă. dincolo de orice rațiune și de 
aceea multi comentatori din lume văd 
aici motivul unei curioase resemnări a 
multor oameni, care nu înțeleg, nu cred, 
ori consideră că nu mai e nimic de fă
cut ■ în fața unui dezastru planetar. Ome
nirea se trezește acum, în ceasul din 
urmă, dar s-o recunoaștem deschis, pla
nurile ucigașe trebuiau oprite de mult.

Nici un creator nu-și realizează planu
rile integral ; ducerea la capăt a unor 
proiecte doar viața o face imperativă și 
în felul acesta am scris oratoriul Cânți 
per Europa.

Un om, o lucrare de artă, nu pot în
semna. firește, nimic, sau aproape nimic, 
dar suma conștiințelor lucide se pot con
stitui într-un puternic unison, pentru a 
spune NU ! cursei absurde a înarmărilor.

Vibrantul mesaj
Dintotdeauna, pe pămîntui 

străbun, muzica și-a îndeplinit 
rostul de solie a păcii și apropierii 
între popoare, de înnobilare a 

simțirii.
Credința în vocația artei sunetelor de a 

se identifica cu ființa națională a poporu
lui român iubitor de pace și prietenie a 
inspirat pe creatorii de balade și doine, 
pe păstrătorii străbunelor hore și bocete, 
pe artiștii care glorificau faptele lui Ște
fan cel Mare, ctitor de frumos și de liber
tate, care dădeau strălucire lui Mihai Vi
teazul consfințind momentul întîi al Uni
rii Țărilor Române. Această credință a 
inspirat pe luptătorii pașoptiști și unio- 
niști, pe eroii războiului de Independență 
din 1877, pe comuniștii neînfrînți, făuritori 
ai cîntecelor Doftanei. Convins că 
„arta nu poate propăși acolo unde este 
ură și opresiune", că „sufletul omenesc 
nu se poate dărui decît in pace", Enescu 
pleda pentru triumful rațiunii, pentru o 
atitudine demnă nu numai la scara indi
viduală ci și la scara națiunilor și a pla
netei întregi. „Pacea — spunea marele 
artist — nu va putea fi asigurată decit 
atunci cînd toate națiunile vor fi călăuzite 
de principiul de cinste, moralitate și sin- ' 
ceritate în raporturile lor cu celelalte na
țiuni care le înconjoară".

Prezentă în permanență în conștiința 
creatorilor populari — așa cum o confir
mă inspirate cîntece antirăzboinice din

în nu știu ce roman științifico-fantas- 
tic, citeam deunăzi că omul ar fi pentru 
cosmos un fel de virus distrugător, așa 
cum sint, pentru organismele vii, virușii 
obișnuiți. Enzima distrugătoare a „virusu
lui—om" — spunea autorul aceluiași ro
man — ar fi produsul creierului, gîndirea. 
Demonstrația se sprijinea pe faptul că, 
de-a lungul istoriei șale, majoritatea ac
țiunilor omului sint negative. Mai mult, 
se arată că acolo unde apare omul, apele 
devin poluate, fauna și flora sînt distruse, 
munții sfărimați, spiritele devin neliniș
tite.

Ieșind în cosmos — spunea tot el — 
omul n-are nici un fel de gînd de a duce 
acolo flori (ca Omulețul lui Gopo !>, ci 
dorește să-1 prefacă în țăndări, să-1 facă 
să explodeze. „Virusul—om" e dușmanul 
universului, așa cum virușii sint dușmanii 
organismelor vii, cu aceeași lipsă de lo
gică și scop, fiindcă mor odată cu vic
timele lor.

Dacă în această supoziție fantasmago
rică putem identifica și unele triste ade
văruri, nu e mai puțin adevărat că o is
torie întîmplătoare — la discreția unor 
iresponsabili — poate duce pe om spre 
un destin asemănător.

Din convulsiile istoriei, omul s-a trezit 
însă și e hotărît să-și ia soarta în pro
priile mîini. încă amenințat și împiedicat 
de forte care vor să-1 țină în lanțurile 
asupririi și ale tenebrelor, om.ul știe as
tăzi că pacea universală se poate realiza.

Prin limbajul universal al artelor să 
închinăm un imn Păcii și conlucrării între 
popoare, iar creatorii noștri să fie mereu 
în avangarda acestei nobile lupte !

Vom fi astfel la înălțimea timpului pre
zent, în care viitorul omenirii și al zes
trei sale este implicat, ca niciodată, atît 
de vital și necesar.

Theodor Grigoriu

folclorul secolului XX —, ideea păcii a 
generat semnificative pagini ale muzicii 
noastre contemporane. Amintim astfel 
Simfonia a XVI-a — Triumful păcii de 
Dimitrie Cuclin, Cvartetul pentru coarde 
în do major dedicat păcii de Ion Dumi
trescu, cantate și lieduri de Wilhelm 
Berger, Ștefan Niculescu, Carmen Petra- 
Basacopol, cantata Chipul păcii pe ver
suri de Paul Eluard și opera Paeea (după 
Aristofan) de Aurel Stroe, cantata Che
marea păcii pe versuri de Nina Cassian 
de Nicolae Coman, cantata Cîntecul păcii 
de Zeno Vancea, Cantata „Către pace" 
de Liana Alexandra pe versuri de Nichita 
Stănescu, oratoriile Sub soarele păcii de 
Hilda Jerea pe versuri de Dan Deșliu și 
Canti per Europa de Theodor Grigoriu 
pe versuri ale unor poeți de la Dante 
pînă la Eminescu, un mare număr de cîn
tece. creații simfonice și vocal-simfonice 
de Gheorghe Dumitrescu, Radu Paladi, 
Gheorghe Bazavan, Irina Odăgescu, Ser
giu Sarchizov, Florin Comișel, Vasile 
Timiș, dintre care unele au fost create și 
interpretate în vremea din urmă ca o ex
presie a participării muzicienilor la marea 
epopee contemporană a poporului nostru 
pentru apărarea păcii și stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru o lume a dreptății, li
bertății și fericirii.

Nicolae Călinoiu

n

Țel suprem
DE cînd omul a început să gîndeas- 

că asupra propriului său loc pe 
pămînt, despre soarta lui și des
pre menirea lui, pacea a constituit 

pentru el o problemă de viață sau moar
te. Și pentru că încă din timpuri imemo
rabile, omenirea a cunoscut flagelul răz
boaielor, Pacea a fost și este țelul su
prem spre care tinde omenirea. Un dra
maturg al antichității, Aristofan, și-a in
titulat o piesă chiar cu acest titlu simplu 
dar elocvent : „Pacea". De milenii, pa
cea este cîntată de poeți șl scriitori. 
Aproape toată dramaturgia antichității 
nu face altceva decît să ne înfățișeze 
ororile războaielor și să cheme la lupta 
pentru apărarea păcii. Și ce este finalul 
Simfoniei a IX-a de Beethoven, celebra 
„Odă a bucuriei" decît un imn adus pă
cii și libertății ?

Un mare cineast american, Stanley Kra
mer, a făcut un film despre ultimii supra
viețuitori ai unui război nuclear, pierduți 
undeva în insulele Oceaniei și pe care îi 
pîndește norul radioactiv. La noi, Horia 
Lovinescu a scris o dramă puternică pe 
aceeași temă, a ultimilor supraviețuitori 
ai unui război nuclear : .Tocul vieții și al 
morții in deșertul de cenușă. Acestea sînt 
opere poetice, de ficțiune, realitatea însă 
este mult mai crudă și ea trebuie cunos
cută pentru ca toate popoarele să știe ce 
le așteaptă dacă va izbucni un război 
nuclear.

Cu vreo 20 de ani în urmă,-un condu
cător al unei mari puteri nucleare decla
ra, cu mîndrie, că armata lui nu mai are 
unde să experimenteze noul tip de bombă 
atomică pe teritoriul uriașei sale țări, de
oarece oriunde ar experimenta-o, s-ar 
sparge geamurile în capitală, situată la 
peste 10 000 de km distanță de locul ex
ploziei. Un mare savant polonez, Leopold 
Infeld, care a contribuit și el în Statele 
Unite la crearea bombei atomice ca apoi 
să devină în țara lui de baștină un luptă
tor. pentru pace, declara că dacă o singură 
bombă de ultimul tip explodează la Ber
lin, mulți ani din cauza căderilor radioac
tive oamenii nu vor mai putea semăna 
grîu în Bielorusia, în Norvegia. în Iugo
slavia și Normandia. Or, Infeld vorbea 
de o singură bombă, iar acum există, 
dacă nu mă înșel, vreo 16 000 !

Milioane de oameni, de cetățeni ai pa
triei noastre au semnat în aceste zile Ape
lul poporului român pentru pace adresat 
Sesiunii O.N.U. care dezbate problemele 
dezarmării. Acest Apel este o vibrantă 
chemare la rațiune, la luciditate, la pace, 
lansat de partidul nostru din îndemnul 
marelui luptător pentru pace. Președintele 
României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acest Apel sintetizează voința 
poporului român de a ‘răi și a construi 
în pace, de a nu mai viețui sub amenin
țarea unui nou război. Acum, azi și nu 
mîine, cursa înarmărilor trebuie să înce
teze. să cedeze locul unei curse inverse, 
unei curse a dezarmării. Să înceapă nu
mărătoarea inversă nu a războiului ci 
numărătoarea inversă care va lansa pla
neta Pămînt pe orbita Păcii !

Să semnăm cu toții pentru Pace și fie
care nume să pecetluiască hotărîrea noas
tră. a milioane de oameni ai acestei țări, 
de a trăi în Pace, cu florile, cu munții, cu 
rîurile noastre, cu tot ceea ce atîtea brațe 
harnice și minți luminate creează zi de zi 
pentru fericirea Patriei noastre, România.

Dina Cocea



,,Oamenii muncii, masele populare 
de la orașe și sate sint și creatorii, și 
participant, și beneficiarii direcți ai 
activității cultural-artiștice de masă."

NICOLAE CEAUȘESCU

CENACLURI LITERARE
Ceea ce afirmam intr-unui din numerele trecute privitor la condiția de promo

vare a scriitorului tinăr in mediul cultural al cenaclurilor literare este dovedit de la un 
an la altul de ‘impresionanta prezență a talentelor noi in spațiul literaturii noastre. 
Avem in vedere, îndeosebi, cimpul poeziei, cel încercat, fie și sub semnul virstei și 
al influențelor literare, de dorința participării la viața contemporană, de aspirația co
municării lirice a năzuințelor sociale, a înaltelor sentimente patriotice, a căutărilor 
existențiale. Prezența poeților tineri in paginile publicațiilor și în concursurile debutu
rilor editoriale oferă o pregnantă imagine a fenomenului acesta fără precedent in viata 
spirituală a poporului nostru, un fenomen al certitudinilor, al duratei, al creației, în 
care oamenii muncii din toate categoriile sociale sint nu numai beneficiarii bunurilor cul
turale, ci și-o parte din producătorii lor.

Vedem in aceasta, pe planul vieții literare, o participare tot mai bogată a Uniu
nii Scriitorilor la activitatea cenaclurilor, la îndrumarea tinerelor talente, la 
punerea in lumină prin festivaluri și premii a celor mai valoroase pagini create 
de membrii cenaclurilor din centrele județene, universitare sau muncitorești. In intim- 
pinarea Congresului educației politice și al culturii socialiste, considerăm potrivită ilus
trarea acestei realități, a sentimentului patriotic ce îmbogățește scrisul tinerilor poeți, 
publicind un florilegiu din poezia cenaclurilor, primită la redacție din diverse părți de 
țară.

I.H. 
\

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Monumente
Strămoșii mei 
nu și-au cioplit 
chipuri de piatră, 
au lăsat 
deasupra mormintelor 
eroilor 
să plutească in vint 
rodul piinii.
Pe fiecare bob 
și-au sculptat 
chipurile 
cu fruntea spre soare 
rodind 
nemuritoare monumente

Paul Somâcescu

București

Țara
Mi-am fărâmițat inima 
și-am insămințat-o 
prin țară 
umblam cu ploaia 
după mine 
știam bine câ 
și din inima mea 
aveau să răsară 
grădini de credință 
și rod insilozat 
in viitorul imaculat

nu ascundeți
nici voi buna sâmință
va încolți 
și va rodi 
cum nici n-ați visat 
este țara aceasta 
un ogor de simțăminte 
curate
ce freamătă.

Ana Lungu

Peisaj
Lanul de griu fierbinte-n amiază 
plete de aur crescute ca o minune 
pe chipul pămintului cit cuprinde privirea

Lanul de griu fierbinte-n amiază...

Și macii in mijlocul spicelor grele 
incendiind din foc in loc cimpia 
pe care soarele o ucide cu săgeți de lumină

Și macii in mijlocul spicelor grele...

Calul iubitului meu galopind inspre stele 
alb și puternic ascunzind in singe o taină 
cu vintul lipindu-se tandru de spice

Calul iubitului meu galopind inspre stele...

Lanul de griu fierbinte-n amiază 
și macii in mijlocul spicelor grele 
calul iubitului meu galopind inspre stele

Lanul de griu in care iubirea mea inserează...

Florica Marin

Deva

Poemele noastre
Poemele noastre sint poemele patriei, 
Fără patrie am fi fără poeme, 
Fără primăvară sau fără vară, 
N-am avea nici soare, nici umbră, nici vreme.

Poemele noastre vin din străbune izvoare, 
Poemele noastre vin din istorie 
Sub cer senin, ori sub cer de ninsoare, 
Ele sint gînduri de pace, semn de victorie.

Poemele noastre sint foșnete-foșnitoare, 
Fluvii lungi ori livezi de mere coapte, 
Prin acest veac de lumină și de soare, 
Ele sint străluciri de zi și vise de noapte.

Poemele noastre sint poemele patriei, 
Fără patrie am fi fără poeme, 
Fără primăvară sau fără vară,
N-am avea nici soare, nici umbră, nici vreme.

Miron Țic

Efigie solară
Orizontul iși ridică pleoapa 
de pe ochiul de aur al lumii 
și chipul tinăr al zilei se umple 
de lacrima soarelui.

Ciociriiile harnice urcă la cer 
pe fire strălucitoare de cintec, 
nemărginirea cimpiei se tulbură adine 
de tremurai brazdelor, 
frenetic lumina foșnește prin aer 
neauzită de nimeni.
Și gilgîie zvonuri in sinul țarinii, 
dospesc frăgezimi și dorințe fecunde 
în așteptarea dimineții de nuntă.
Aburii mingiie țarini și zboară 
stoluri lungi de semințe albastre, 
primenite și veșnice țarini, 
sub floarea de in și de rouă a cerului I 
Cindul bun vă adapă cu ploi de semințe, 
brațul drept potrivește tot timpul 
cununa solară pe creștetul vostru 
și netezește urmele luminii 
lăsate peste voi prin anotimpuri.
Culorile toate din suflet le-nalț — 
curcubeu 
peste miezul de aur al verii. 
Cu fiecare răsărit și aptis 
vă urez 
Rodnicie I

Traian Filimon

Ceas
Pornind din cele șapte coline spre toate anotimpurile, 
Inlânțuind zorii primordiali de ultimul zenit —
Razele lui au rămurit suflet de neam
Ființat de izvoare avute.

Popas de vultur sărutind Albastrul de Carpat,
Noua columnâ-i poartă in aură măsura izbinzii — 
Zidire stavilă pusă furtunilor vremii. Aici,
Porțile Romei împietrite pe frunțile dace, 
Peste cenușa inspăimintatei uimiri a lui Darius 
îngenunchind in altarul soarelui - pecetluită
Aripi de purpură cu-mbrățișări de cetini,
Zbor in împlinirea istoriei —
Nemuritoare nuntire.

Vasile Cojocaru

Focșani

Trupul tău de aer
Trupul tău de aer
Scăldat in singele paginilor șerpi
Ars in somnul orgii
Lasă-I iederilor
In infocata lor îmbrățișare
Să-l cuprindă
Lasâ-I,
Ruguri de ochi să-l alinte
Bucurindu-se
Dă-I ierbii cosite, graiul
Dezlegării de lacăte răsferecate
Sâ-nvețe
Fintinii să știe a se oglindi
In oameni
Dă-i dar din darul tău pădure
însetată de anotimp
Acestui trup ce-i încă de aer
Dați-i lut din sfintul nostru pămint

Rodica Șoricău

Hunedoara

Lumina orașului
Zumzet de griu răscopt are lumina 
orașului. In grădini miinile vintoasei 
ard pină la cintec. Redescoperi 
săratul la umbra cuvintelor 

poezia in stare liberă.

Ana Ciontea



Desene de Mihu Vulcdnescu

Statui
__fruntea rece stoarsă de sudoare 
In Hunedoara-s vechile statui
Coloși de piatră — zeii nimănui 
Cu ochii orbi, curgind spre inserare.

Din fluxul vîrstelor pierdute-n singe 
Mă strigă fluiere ascunse-n vad... 
Ah, clipele din Orion cum cad I 
Iar prin statui singurătatea plinge.

Vîrsta de fier adulmecă în mine, 
Zodii străvechi adulmecă domol, 
Printre statui e liniște și gol, 
Sufletul meu se-nalță din ruine.

loan Maxim

Hirșova

Pămîntul țării-mame
Pămîntul țării-mame e-n strigătul luminii 
Reîmplinitâ-aievea in zimbetul de grîu — 
Triumf al neodihnei din noaptea rădăcinii 
in care focul sevei își joacă murgii-n frîu.

Pămîntul țării-mame e-n aurul sudorii
Celor ce prinși frenetic in hora lui „a fi" 
Ca nicăieri sub soare in scocurile morii
Știu cîntecul luminii bărbat a-l împlini. r

Pămîn»"1 țării-mame e-n zumzetul albinii 
Nimo.nd destinul florii in fagurele plin; 
E-n timbrul bucuriei din inima luminii 
Cind ne închină toamna ulciorul ochi de vin.

Pămîntul țării-mame e-n tot ce e-mplinire,
Pămîntul țării-mame e-n tot ce e destin: 
In cintece și-n piine, în doruri și-n iubire 
Și-n fructele livezii sclipind diamantin;

E in durerea setei din glasul paparudei 
Și-n buciumul ce cheamă repaosul divin;
Pămîntul țării-mame e-ncununarea trudei
Și-i devenirea noastră cînd vom pleca puțini

Ion Roșioru

Oltenia

Cînd tremură
Cînd tremură, cînd tremură copacii de Iubire
Și noaptea-și pune icușari domnești, 
De rodul toamnei sună-a unduire 
Iar somnul dulce umblă prin povești.

!
Cînd tremură, cînd tremură pe luncă, 
Pretinsa graminee care-ncolțește demn 
In aburul cimpiei anchilozat de muncă 
Se face întuneric ierarhizind un semn.

Cînd tremură, cînd tremură o ciută.
In somnul crud al vinâtorilor de vieți,
Dăm vama nemuririi in umbra neștiută
Și ne forțăm pretinsa dogoare în peceți.

Cind tremură, cînd tremură a stele, 
Un heleșteu de cumpeni și fîntini 
Ne aruncăm privirile prin ele 
Reintegrînd pe mare noi furtuni.

Nicolae Mavrodin

Suceava

Scrisoarea poetului 
militar câtre 
Națiunile Unite 
Floarea lacrimilor noastre 
înghețate și stelare,
Ni-i chemată limba iarăși 
In tranșee militare.

Mama-și naște substantivul, 
Verbele de viață-l mușcă, 
Cu livrete militare
Vin soldații și-l impușcă.

Semnele de punctuații
Intonează marșuri grele, 
Fugărind printre obuze
Ad,ectivele rebele.

Alfabetul, numai cifre, 
Seamănă in brazda lumii
Doar vocale alterate
Atirnate-n grele funii.

Pe un front ce nu se știe 
Pieacâ trenuri încărcate, 
In permisii vin adverbe 
Și se-ntorc, apoi, la moarte.

Ziarele in custodie
Tipăresc întruna știri. 
Limba noastră, ieri civilă, 
Se ascunde-n amintiri.

Pacea se ascunde-n fraze 
Mai subtile ca oricind, 
Floarea lacrimilor noastre 
Nu incape pe pămint.

Cil ni-i limba militară 
Și cit somnul ni-i kaki 
Refuzăm, printre cuvinte, 
Să mai scriem poezii.

Ozolin Dușa

Slobozia

Strunga
Cine mă cheamă la Strunga
cu glas de pămint, cine mă cheamă?
Poale năluca dorului meu prin păduri 
de copacui cu frunze de aur a dat? 
Frumoasă eram în noaptea-nstelatâ 
cu lungile plete râtăcite-ntre crengii 
Așteptam în tăcere...
Din trupul ste,arului meu
s-auzeau chemări de păsări și stele
Se prăvălea cite-un brad 
in brațele mele deschise 
și iarba clocotea de dor tainic și vise 
și liniște apoi;
curgeau pe pămint 
fire albastre de aer 
și vietățile toate-mi cunoșteau glasul 
fără cuvinte mingiindu-le 
cine mă cheamă la Strunga 
cu glas de pămint, cine mă cheamă? 
De fiara imblinzită din mine 
mi-e bucurie și teamă.

Livia Butnaru

Sebeș-Alba

Cioplitori în piatră
M-apropii de piatra cea dură 

numită „Cuvînt".
Voi reuși vreodată eu

să cioplesc în trunchiul stejarului
un crimpei de maramă,

Pe fruntea țării să-l depun?
Voi reuși vreodată 

să-i dăruiesc sufletul meu?
Voi m-ați primit in mijlocul vostru 

cu piine și sare
Cioplitori in piatră.

Angela Suciu

Timișoara

Planeta albâ
Haide
Să ne punem sufletele
In siguranță.
Vom căuta o planetă
Albă,
Pe care pașii noștri •
Să nu lase urme.
Vom călca alb,
Iar sufletele noastre
Le vom ascunde
In Templul Alb
Al Planetei Albe.
Ne vom întoarce apoi
Pe Pămint
Cu sufletele departe
De orice culoare.

Daniela Gaitin

Delta
In Deltă păsările albe

se întorc
Și-aduc pe aripi străluciri solare 
Se-nfioară apele adinei
Și Dunărea mă poartă iar

spre mare
Cu barca printre nuferi rătăcesc 
Și soarele mi-alunecă pe umeri 
Un stol de păsări albe

iar zăresc
Zadarnic mai încerc eu să le număr. 
Aud prin aer foșnet de aripi 
Oglinzile privesc înspre zenit 
Iar Dunărea cu brațe de argint 
Mă leagănă în dulce răsărit

Florica Nubert



în acești șase ani...
Romuhs GUGA: Cătălina BUZOIANU:

ULTIMII șase ani citi au trecut de 
la primul Congres al culturii și 
educației socialiste mi-au întărit 
convingerea că singura cale a dez

voltării reale a scenei românești este le
gată de izbînda teatrului politic în Româ
nia. Aceasta înseamnă în primul rînd in
staurarea pe scenă, într-o simbioză per
fectă, a instrumentelor politicului cu cele 
ale metaforei cuprinzătoare a timpului 
nostru. Spectatorul vrea să facă politică 
și nu să asculte lecții despre politică. Pă
trunderea masivă a epicului în teatrul ro
mânesc constituie o dramă, căci morali
zează teatrul politic și-l alungă pe specta
tor de la discuția politică. Nu tot ce s-a 
scris sau se scrie este teatru politic. Fap
tul că autorul are o poziție în strinsă in
terdependență cu tema pe care o propune 
este o realitate, dar produsul nu înseamnă 
neapărat teatru politic. Cred cu hotărîre 
că instaurarea unui teatru nou politic, al 
ideilor politice, al dialogului cu prezentul 
națiunii noastre și al lumii este singura 
cale de urmat. în felul meu am încercat 
să răspund scenic acestui deziderat în 
Noaptea Cabotinilor (1973), în Evul mediu 
intimpIVor (1930) și Amurgul burghez 
(1932'. Recent am terminat o nouă piesă 
de care, firește, mă simt cel mai mult le
gat, și care poartă cu sine tot ce am cîș- 
t,-'-».t îi cele trei experiențe anterioare. 
Titlul ei este Războiul mondial la persoa
na întîi.

Mircea Radu IACOBAN:

DE regulă, bilanțurile sînt. determi
nate de prilejuri sărbătorești, ceea 
ce nu implică numaidecît și obli
gativitatea sărbătorescului, ca to

nalitate și viziune ; dacă va fi să izvo
rască din însăși curgerea evenimentelor 
și faptelor evocate, cu atît mai bine. Ră- 
mîne, deci, de văzut. Ce poate semnifica 
o „felie" de șase ani decupată dintr-un 
întreg care, în sine, nu cunoaște compar
timentări temporale, ci numai anumite 
jaloane apte să propună ordonări, să de
termine schimbări .de ritm și de „tempe
ratură" a clipei 7 Desigur și mult, și pu
țin. Considerîndu-i din perspectivă strict 
profesională, aș zice că între cele două 
Congrese ale culturii și educației am avut 
privilegiul să mă bucur de un mănunchi 
de ani buni. Privind în urmă cu înțelegere 
și fără pic de mînie aș spune chiar că am 
avut parte de un anume răsfăț : la urma 
urmei, ce î.și poate dori mai mult un scri
itor decit piese jucate pretutindeni, premi
ate (inclusiv de Academie), filme dease- 
menea premiate, cărți traduse în mai 
multe țări — și așa mai departe 1 Adevă
rat., totul cu prețul a nu puține renunțări 
și chiar sacrificii, dar asta-i regula jocu
lui și reprezintă o chestiune ce-1 privește 
pe autor și atît. Mult mai semnifi
cativ mi se par amintiți! ani. exa
minați nu din unghiul unui destin 
individual, ci al relației acestuia cu 
evenimentul cultural major și al in
serției în peisajul social, politic, artis
tic, al etapei respective. Deprins cu înce
puturi, într-o vreme în care, la Iași, se 
ctitoreau instituțiile ce aveau să devină 
necesare, prețuite și prestigioase instru
mente de afirmare (un post de radio, o 
revistă săptămînală, o editură, o Asociație 
de scriitori), cu febra „secundei zero" în 
care se petrecea nașterea parca incredi
bilă a unei noi reviste, a primei cărți 
ivite după un lung și apăsător hiatus 
editorial ieșean, am avut apoi a trăi anii 
de consolidare ai Cronicii, ai Junimii, ai 
Asociației scriitorilor. Părăsind (nu fără 
regret) editura căreia i-am consacrat zece 
dintre — zic eu — cei mai entuziaști am 
cuprinși în posibila vîrstă a entuziasmelor, 
încercam și atunci să schițez un bilanț: 
peste șase sute de titluri la apariția că
rora am avut a contribui, într-un tiraj 
total mai mare decît cifra reprezentînd 
numărul exemplarelor de carte editat la 
Iași între 1643—1914 ! între ele, destule ti
tluri semnificative, multe cărți care, fără 
îndoială, vor lăsa o urmă, consolidîrid 
prestigiul cultural al unui oraș luminat, 
de truda atîtor străluciți înaintași...

Ultimii șase ani mi-au oferit o nouă 
și necesară perspectivă: după „.secunda 
zero" a începutului, după acumulările de. 
ordin cantitativ (în parte evocate aici) 
în primul plan a prins a se situa tot 
mai mult indicatorul de ordin calita
tiv. De altfel, aceasta ar fi, după opi
nia subsemnatului, esența timpului 
la care mi-am îngăduit cîteva re
feriri : simple creșteri cantitative, acu
mulările reale în domeniul . culturii și 
artei nu mai sînt semnificative prin ele 
însele, ci prin mutațiile . de ordin cali
tativ care le-au determinat. Dacă aș lu
cra la o editură n-aș mai „aduce în față" 
în momentul de bilanț totaluri generale, 
bogate și tonice în speranță, ci în pri
mul rînd cifrele reprezentînd cărțile cu 
adevărat remarcabile. Pe care, momen
tul actual, matur, serios și echilibrat al 
culturii noastre, le reclamă cu ăcută ne
cesitate. Acesta a fost și programul ce 
l-am sugerat colectivului Teatrului Na
țional din Iași, cea mai veche scenă a

Premierâ la Reșița: Balconul de D.R. Popescu. Regia și scenografia: Mihai Manolescu. 
in fotografie actorii (de la stingă}: Andrei Peniuc, Gabriela Cuc, George Custură

țării în spectacole onorabile și reprezen
tații memorabile.

Poate e prea devreme să cutez și aici 
un bilanț; oricum, mă bucur că venera
bila „casă a lui Alecsandri" a izbutit să 
se situeze pe locul întîi într-o mare, 
generoasă și exigentă întrecere naționa
lă cum este Festivalul „Cîntarea Româ
niei".

Șl cum în recenta Plenară a Comitetului 
Central a P.C.R. 1 s-a cerut pe bună 
dreptate teatrului românesc un mesaj 
mai puternic și mai limpede, inspirat 
din actualitate și către actualitate, în
țelegem ca sarcina aceasta să ne 
călăuzească în întocmirea programului de 
viitor și să potențeze eforturile noastre 
de înscriere cu personalitate în dome
niul culturii teatrale.

Octavian COTESCU:

ACEȘTI ultimi șase ani au început 
cu două bucurii, cele două roluri 
interpretate la Teatrul Mic în Un
chiul Vanea de Cehov și la Teatrul 

Bulandra în Anecdote provinciale de 
Vampilov. La jumătatea acestor ani am 
avut posibilitatea să mâ apropii de ex
perimentul actoricesc care s-a numit Mi- 
netti. La sfîrșitul lor, trecînd prin Maes
trul și Margareta, iată am această satis
facție de a fi lucrat la spectacolele Bul- 
gakov-Moliere la Teatrul Bulandra, re
prezentații ce au avut, din faza de ela
borare, ambiții artistice superioare și care 
s-au împlinit în final într-o bună măsu
ră. Trăiesc seară de scară cu aceste mon
tări acel moment rar în viața unui actor, 
sentimentul de comuniune cu publicul. 
Este obligatoriu pentru evoluția unui ar
tist ca fiecare etapă din existența lui să 
se termine cu o concluzie. Una din con
cluziile importante pe care am tras-o la 
sfîrșitul acestei perioade se referă la con
cepția noastră tradițională despre ceea ce 
este și numim școală de actorie. în desă- 
vîrșirea mijloacelor de expresie este știut 
că ea pune la începutul studiului obliga
tivitatea abordării teatrului clasic. Uni
versalitatea în timp și spațiu, specifică 
clasicilor, trebuie să fie corelată în re
prezentație cu capacitatea de înțelegere 
și de emoție a publicului contemporan. 
Or, am ajuns la convingerea că obținerea 
acestei corelări apare astăzi posibilă, doar 
în condițiile în care drama modernă 
— care se naște chiar din existența și 
preocupările publicului, deci ale omului 
contemporan — constituie o etapă a însu
șirii expresiei actoricești. Care nu mai 
poate exista astăzi îngrădită doar în zona 
meșteșugului. Nu pot să-mi ascund extra
ordinara bucurie pe care am avut-o cînd 
am citit cronica la spectacolele Bulgakov- 
Moliere, semnată de Mira Iosif în revista 
„Teatrul". Referindu-se la munca de ela
borare a rolului Tartuffe, criticul a ob
servat că experiențele mele anterioare din 
piesele moderne, studiul meu din repre
zentațiile scenice cu Biedermann și incen
diatorii de Durrenmatt, Tango de Mrozek, 
Proștii sub clar de lună de Teodor Mazi
lii. a fost o etapă folositoare în concepe
rea acestui rol. Pericolul pe care-1 emană 
personajul în spectacol își are rădăcinile 
în pericolul pe care cei doi incendiatori 
11 exercitau asunra familiei Biedermann. 
Multă vreme lucrînd la acest rol mi-am 
imaginat că Tartuffe este incendiatorul 
familiei lui Orgon. Mi-am adus aminte 
de raportul dintre Edek și Stomil. și Edfek, 
Slomil și Ețoonora din Tango. M-am gîh- 
dit, de asemenea. căiitînd să rezolv ce
leb’s scenă a r.'itocriticii. lui Tartuffe. la 
modalitatea U'Peă a lui Mazilu de a-și 
pune personaie’e în situația ele a-și ex
pune defectele cu o bucurie dusă pînă 
la fanatism. în efortul de a convinge că 
vor să rămină in zona umană doar prin 

aspirația de a deveni umani.
Tot în această perioadă am primit și 

nobila și dificila sarcină de a răspunde 
de destinele Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale", în 
calitate de rector. Principala modalitate 
a Institutului de „a deconta" în fața cul
turii noastre este aceea de a oferi vieții 
artistice tineri regizori, operatori, actori 
care să fie capabili să preia și să con
tinue, îmbogățind-o, experiența noastră 
teatrală și cinematografică. Din acest 
punct de vedere, cred că rezultatele In
stitutului pot fi privite cu satisfacție. 
Teatrul românesc se bizuie astăzi pe acto
rii absolvenți ai I.A.T.C. din ultimi 10— 
15 ani. De asemenea, se impune o anu
me preocupare, o nevoie interioară a ge
nerației tinere de regizori de a-și spune 
cuvîntul. Am lucrat cu regizori tineri cu 
o extraordinară bucurie, dîndu-mi sea
ma că am de-a face cu personalități dis
tincte. Unii dintre ei sînt artiști autentici, 
oameni de cultură. Ar fi și mai bine dacă 
acest grup âr evolua sub semnul unei mai 
strînse solidarități, al unei comunicări mai 
profunde în diversitatea personalităților. 
Doresc în perspectivă ca I.A.T.C. să de
vină pentru fiecare student un loc și un 
prilej de formare profesională unde să 
se depășească principiul, ce a devenit în
gust, în virtutea căruia totul se învață 
între cei patru pereți ai clasei. Vrem ca 
în școală personalitățile să se formeze de 
la datele de meșteșug primite de la ma
estru într-o ambianță de comunicare per
fectă ce ar putea să determine un senti
ment de solidaritate a generației. Cola
borarea între clase, între profesori (subli
niez experiența mea personală, pozitivă, 
de comunicare cu Ion Cojar, Olga Tudo- 
raclie, Sanda Mânu, Petre Vasilescu), con
tactul cu un ceas mai devreme cu lumea 
teatrului, nu numai prin prezența studen
ților noștri pe scenele profesioniste, dar 
și prin aducerea spre școală a unor re
gizori, are scopul de a impune încă din 
institut studentului sentimentul răspunde
rii, al elaborării unei atitudini indepen
dente și în același timp supuse pe care 
trebuie s-o aibă în această muncă colec
tivă care este teatrul.

Avem, desigur, față de studenți, nu nu
mai îndatoriri strict profesionale și peda
gogice, ci și civice, politice. Din lucrările 
ultimei plenare a Comitetului Central al 
P.C.R., dedicată activității teoretice și 
ideologice, am desprins ideea necesității 
de a depune mai multă rîvnă, pricepere, 
și combativitate în educarea tinerei ge
nerații, în formarea tinerilor ca cetățeni 
și oameni ai unei societăți în continuă și 
revoluționară schimbare. Neîndoios că 
pentru a spori contribuția pe care stu
denții noștri o vor aduce mîine, ca ar
tiști, la formarea și dezvoltarea persona
lității omului nou e necesar ca ei să ple
ce din școală cu convingeri clare și con
solidate în ceea ce privește nobila funcție 
a artei în societatea socialistă.

în domeniul cinematografiei, unde de
butul este mai dificil prin definiție, da
toria Institutului este și mai mare în 
crearea unor posibilități ca cele mai iz
butite exerciții să ia .contactul cu publicul 
și presa de specialitate. în ultima vreme 
constat cu satisfacție că la casele de fil
me există preocupare pentru debutul ab
solvenților noștri. în perspectivă, cate
dra de specialitate își propune elabo
rarea și stabilirea unui raport echili
brat între activitatea studenților în ceea 
ce privește integrarea în producția cine
matografiei și momentul destinat, să 
exprime cel mai edificator personalitatea 
artistică a absolventului nostru prin fil
mul de ficțiune. .

Aș dori ca studenții noștri să nu uite 
niciodată că noțiunea de succes presupu
ne o muncă dusă pînă la fanatism. Căci 
nici o satisfacție artistică nu apare gra
tuit. Ea trebuie plătită în avans cu ceea 
cc numim noi, în mod obișnuit, dăruire 
sau transformarea artei noastre în rațiu
nea noastră de a fi.

ACEȘTI ultimi șase ani au coincis 
cu un moment foarte bun al tea
trului românesc. S-au sedimentat 
valori tinere care erau doar pro

misiuni și s-a produs un fenomen incre
dibil, aproape imposibil de realizat acum 
cîțiva am, un impact fantastic cu publi
cul. Momentul cel mai important al exis
tenței mele, ce dă profesiunii mele drep
tul de a exista ca realitate socială si 
artistică, este producerea sentimentului 
de comuniune cu publicul. Simt că nu 
lucrez pentru mine, ci pentru semenul 
meu, pentru nevoia altora de a se hrăni cu 
ceea ce le propun. Este un schimb în care 
nu numai că dau, dar și primesc. Nici un 
spectacol al meu din această perioadă nu a 
avut probleme de casă, de neaderență la 
public. Asta mă face să cred nu atit în ta
lentul, in capacitatea mea de a fi desăvîr- 
șită — pentru că nu cred că e desăvîrșit 
ceea ce fac — cit în faptul că oamenii din 
jurul meu au nevoie să comunice, să 
dea, să primească, și că în acest sens 
sîntem pe aceeași lungime de undă. Acești 
ani au mai coincis și cu împlinirea mea 
profesională la Teatrul Mic, cărairt 
datorez foarte mult și care fără îndoii.„ 
îmi datorează cite ceva. La temelia lui 
mi-am pus toată forța. L-am descoperit 
aici pe directorul Dinu Săraru ca pe un 
om capabil să riște pentru ceea ce crede 
el în acel moment, un conducător care 
pcate apăra o opinie, un bun organizator 
de teatru. El însuși a evoluat si s-a for
mat ca om de teatru complet, care a în
vățat să facă politică teatrală și cultu
rală, impresariat artistic, investind foarte 
multă încredere în tineri și impunînd 
colectivului un stimulativ spirit compe
titiv. Apoi a fost foarte importantă în- 
tîlnirea mea. la Teatrul Mic, cu o trupă 
care a avut capacitatea de a crede în 
ceea ce i-am propus eu. De-a lungul 
acestor ani m-au marcat în primul rînd 
colaborarea cu Olga Tudorache și cu stu
dentele ei la spectacolul Efectele razelor 
gama asupra anemonelor, întîlnirea cu 
doi mari actori, Valeria Seciu și Ștefan 
Iordache, la spectacolul Să îmbrăcăm pe 
cei goi de Pirandello. Apoi, un episod 
foarte drag, experiența cu Romeo și 
Julieta la Studioul Institutului.. Acest 
spectacol, în afara premiului special al ju
riului primit la Festivalul de Dramă Stu
dențească de la Durham, Anglia, a în
semnat și comunicarea cu acei extraor
dinari studenți-actori ce au format trupa 
respectivă. A urmat angajarea mea pro- 
priu-zisă la Teatrul Mic ca prim-regizorT 
primul spectacol montat a fost Nu sînt 
turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu. La 
„Țăndărică" am pus în scenă Tyl Eulens- 
piegel; cu Horațiu Mălăiele în rolul prin
cipal, reprezentație încununată cu pre
miul ATM pentru regie și cu participarea 
la Gala Festivalului de la Charlesville- 
Mezieres. A venit Maestrul și, •,^’vta- 
rcta, moment compleșitor în viaț- .ua 
artistică, în care am căutat noi mijloace 
profesionale și o atitudine personală față 
de textul lui Bulgakov. Rezultatul a fost 
comuniunea profundă cu actorii. Dacă Va
leria Seciu șl Ștefan Iordache erau cuplul 
ideal (pentru ei am vrut să fac acest spec
tacol), montarea a propulsat în linia întîi 
doi tineri actori, pe Dan Condurache și 
Gheorghe Visu. După aceea am făcut, 
într-o lună, Niște țărani, plecînd de la 
cunoscuta carte a lui Dinu Săraru. Ni
ciodată nu s-a lucrat atît de ușor și colec
tivul nu a fost atît de implicat în datoria 
de a spune prin acest text care este ati
tudinea noastră față de un eveniment 
istoric. Actorul Mitică Popescu face aici 
cel mai bun rol din cariera lui. Dinu 
Manolache, tînără achiziție, este lansat ca 
actor de prim rang, iar Valeria Seciu și 
Carmen Galin realizează performanțe ar- " 
tistice deosebite. Momentul următor, este 
Strigoi la Kitahama, experiență inedită 
cu un alt colectiv, cel al Teatrului 
de Comedie, cu un alt stil de lucru. Din 
conflict și dialog se naște întotdeau
na ceva. Repet Ca frunza dudului din 
rai de D.R. Popescu, cu o foarte mare 
actriță în rolul principal, Leopoldina Bă
lănuță. Munca la această montare este o 
foarte mare bucurie pentru mine.

în acești ani am fost și profesoară la 
Institutul „I.L. Caragiale". Consider im
portant că sînt profesoară la clasele de 
regie și că pot transmite ce am învățat 
de la profesorii mei. Prestigiul Școlii ro
mânești de regie este foarte bun în lume.

Tot în această perioadă am participat 
ca invitată la cîteva manifestări teatrale 
internaționale : la Nancy, Dortmund, 
Lucerna, la Berlin la Festivalul I.T.I., la 
Seminarul american de teatru Reinhardt, 
organizat la Salzburg, în Statele Unite ca 
invitată din partea Centrului de Comu
nicație Internațională. în acești ani am 
reușit să comunic cu o echipă de colabo
ratori verificată în mai multe spectacole 
prin cunoaștere și stimă reciprocă : sce
nografii Mihai Mădescu, Andrei Both, 
Liana Manțoc, compozitorii Mircea Flo
rian și Dorin Liviu Zaharia, coregrafele 
Miriam Răducanu și Adina Cezar. Din 
această simbioză s-au născut toate re
prezentațiile teatrelor amintite.



LA FESTIVALUL NATIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Filme premiate
ÎN ultimele doua săptămîni. la 

sala ..Central" din Capitală s-au 
proiectat douăsprezece dintre 
lung-metrajele recente care au 

căpătat premii la Festivalul național 
„Cîntarea României". Iată titlurile lor : 
O lacrimă de fată, Mireasa din tren, Spe
ranța, Rug și flacără. înainte de tăcere, 
Mama, Ecaterina Teodoroiu, Stop-cadru 
Ia masă, Punga cu libelule, Un om in 
loden, Ediție specială. Pentru patrie. 
Iar săptămîna aceasta se prezintă : Parti
dul, inima țării, Burebista, Blestemul pă- 
mintului. Blestemul iubirii, Bietul Ioani- 
de. Probleme personale.

Multe dintre filmele acestea meritau 
realmente să fie distinse. Cinematograful 
românesc este deci într-o situație bună, 
promițătoare. Să ne gindim că pină și la 
marile festivaluri internaționale nu întot
deauna procentul de filme justificat pre
miate este mai ridicat. E drept că acolo 
competenta juriilor e măcinată de mici 
rivalități ori de mari socoteli comerciale, 
în cazul competiției noastre astfel de cal
cule nu au nici un rol. ci numai discernă- 
mîntul și sinceritatea au fost chemate să 
aleagă dintre toate producțiile realizate 
î>y Studioul de la Buftea pe cele mai 
burie. în această competiție — am putea 
spur's — nu numai filmul românesc 
dă. .’Oncuns în fata publicului, ci și că. la 
fiecare nouă intilnire cu peliculele pre
miate. spectatorul român dâ examen, 
examen de inteligentă și bun gust. Și 
mai există și o a treia fată a problemei : 
ciclul prezentat pînă acum nu a cuprins 
încă toate filmele premiate. Așteptăm 
deci și reluarea — în același cadru — a 
celorlalte pelicule distinse în cadrul 
Festivalului national ..Cintarea Româ
niei". filme de o originalitate, de un pa
tetic. de o profunzime psihologică remar

Imagine din filmul de meditație istorică Rug și flacără 
(ecranizare după romanul lui Eugen Uricaru realizată de 

Adrian Petringenaru)

Cadru din filmul de dezbatere contemporană O lacrimă 
de fată (scenariul : Pese Sălcudeanu, regia : losif Demian)

cabilă. precum : Clipa, sau întoarcerea 
lui Vodă Lăpușneanu. Și, de asemenea, 
credem că filmele nu demult lansate în 
premieră (ca de pildă. Un echipaj pentru 
Singapore, înghițitorul de săbii. Orgolii, 
Angela merge mai departe sau ultimele 
două ..polițiste" ale lui Geo Saizescu. 
care inovează intr-un gen unde e așa de 
greu să inovezi) iși vor găsi locul meritat 
în palmaresul viitor al Festivalului. Toate 
aceste filme sint tot unu și unu. Nu-s 
doar lucrări onorabile, ci-s deschizătoare 
de drum in genul respectiv. îmi pot per
mite s-o spun, căci in cronicile mele 
aceste opere le-am judecat ca la tribunal, 
pe bază de fapte, fapte de ecran, secvențe 
de un minut, scene-cheie din cele care 
„descuie", care provoacă o explozie de 
inteligență și de „re-pricepere“ în mintea 
spectatorului.

Printre peliculele care au figurat pe 
afișul de la ..Central", regăsim adevărate 
„unicate", începind cu uimitoarea poveste 
intitulată O lacrimă de fată, o poveste 
unde eroina nu apare, deși bîntuie toată 
povestea și obsedează toate mințile ; pe 
ale spectatorilor cit și pe ale personaje
lor. Este povestea unei alte Ioane d’Arc, 
care luptă și moare pentru adevăr. Să 
subliniem că filmul lui Petre Sălcudeanu 
și Iosif Demian a fost apreciat nu numai 
de criticii români, ci și de cei străini (de 
curînd fiind salutat cu căldură la Cannes). 
Semnalez de asemenea extraordinarul 
film Speranța. Este, riguros vorbind, sin
gurul film care povestește lapidar viața, 
opera, lupta unui mare socialist. E vorba 
de Ștefan Gheorghiu. Un om fără studii, 
dar însuflețit eu o aprigă sete de a citi, 
de a pricepe si de a răspîndi ceea ce pri
cepuse. El urmărea un scop intr-adevăr 
uimitor : să facă pe proletari să lupte nu 
numai cu vitejie, nu numai cu fapte de 

curaj, dar și cu argumente, cu probe in
telectuale. cu idei, cu polemică intelec
tuală. Dubla lui activitate, pe terenul 
faptelor și al ideilor, face din această bio
grafie cinematografică de lider al clasei 
muncitoare, unic în felul lui. o piesă rară 
în istoria filmului românesc. în această 
poveste se cuprinde și o mare victorie. 
Ștefan Gheorghiu este arestat. Muncitorii 
din toate colturile tării se adună să pro
testeze. Hotărîrea lor e de o fermitate 
atît de evidentă. îneît pînă la urmă Ște
fan Gheorghiu e eliberat. Acest om a ob
ținut cea mai mare victorie. Aceea a 
iubirii. Era iubit ca un părinte, ca un 
frate, o iubire care mobiliza către fapte 
eroice întregul proletariat român. Filmul 
Speranța își merită și premiul și numele.

De asemenea, caracter de unicat a avut 
și filmul lui Adrian Petringenaru, ecrani
zarea romanului lui Eugen Uricaru. Rug 
și flacără. Este o nouă fată a mișcării 
revoluționare de după 1848. Sub steagul 
lui Garibaldi, in detașamentele care luptau 
pentru eliberarea și unificarea Italiei 6e 
aflau și alte neamuri : români, polonezi, 
unguri, spanioli. Apoi filmul îi prezintă 
pe conjurații români, cinstea și seriozi
tatea lor impecabilă, aspirațiile lor. cre
dințele lor. lupta lor pentru independentă 
și unitatea națională. Se cuvine să mai 
semnalez ca o mare dovadă de discernă- 
mînt. de inteligentă artistică si bun gust, 
premierea filmului lui Alexa Visarion 
înainte de tăcere, poveste care adună 
toate valorile de artă dintr-un sector mai 
puțin prelucrat cinematografic, sectorul 
pe care l-am numt „sector Edgar Poti" 
al hui Caragiale.

D.l. Suchianu

Sărbătoare
■ Arhiva Națională de Filme și-a săr

bătorit și își sărbătorește un sfert de 
secol de la înființare nu numai printr-un 
singur spectacol de Cinematecă — la rin- 
du-i Cinemateca bucureșteanâ anivensind 
douăzeci de ani de existentă —. ci prin- 
tr-o întreagă serie de proiecții cu biju
terii vechi și noi. din tezaurul artei a 
șaptea. Fascinantele opere ale pionierilor 
români, americani, ruși sau francezi, pre
cum și capodoperele maeștrilor ultimelor 
decenii se derulează de-a lungul unui 
ciclu unic. Același program cuprinde 
creații semnate de Keaton. Stroheim și 
Lang, de Visconti. Bergman. Tati. Ku
rosawa. Antonioni, ori Resnais ; de ase
menea se recompune din citeva elemente 
și o interesantă retrospectivă autohtonă. 
Pelicule de referință și autori ce au de
finit in spațiul românesc feluritele genuri 
cinematografice se alătură, demonstrind 
vocația originală a documentarului (Emi
nescu — Veronica — Creangă — 1915. 
Satul Șanț — 1936. Tara Moților — 1939), 
a animației (Haplea — 1927) ori a come
diei noastre (de la Maiorul Mura — 1927 
la O noapte furtunoasă — 1943). forța și 
noblețea aspirațiilor ctitorilor enoueii 
naționale (Independența României — 
1912).

Destinul românesc al filmului și al 
spectacolului cinematografic reordoneazâ 
deci seriile de titluri apărute pe afișele 
lunilor mai și iunie : despre primele ac
tualități filmate in 1897 pe Calea Victo
riei sau la Galati a depus nostalgică 
mărturie chiar Paul Menu, cel dinții mi- 
nuitor al camerei de luat vederi (inter
viul său acordat televiziunii, fiind inte
grat intr-un scurt-metrai. realizat ulterior 
la Studioul ..Al. Sahia"). Iar condițiile in 
care a fost turnată antologica ecranizare 
Caragiale au fost evocate ne ecran de 
micro-prezentarea care chema pe specta
torii epocii Ia premiera. Nopții furtunoa
se : regăsit în rafturile arhivei, vechiul 
forșpan a întilnit și cinefilii de astăzi, 
care, desigur. înaintea proiecției, au pri
vit către Jean Georgescu, regizorul vete
ran aflat împreună cu ei în sală.

Istoria artei a șaptea rămine încă un 
eveniment al prezentului. întemeietorii, 
protagoniștii perioadelor de început exis
tă printre noi ori măcar s-au confesat 
direct contemporanilor ; diferitele gene
rații de creatori își retrăiesc tinerețea, 
cei veniti mai de curînd pe platourile 
studiourilor descifrează în trecutele expe
riențe semnele perene ale tradiției ori își 
confruntă propriile gînduri cu publicul 
(de curînd și-a demonstrat viabilitatea 
inițiativa de a se lansa aici și avanpre
miere urmate de sincere, calde discuții 
între realizatori și spectatori). Astfel 
actul de cultură filmică oficiat la Cinema
tecă își aprofundează și iși diversifică 
neîncetat rezonanta, implicarea vie in ge
neza și receptarea operelor românești 
actuale.

Ioana Creangă

IR*r*°
ș Televiziune

Moștenire 
pentru viitor
• în consens cu impe

rativele directoare ale ac
tualității culturale, ediția 
de luni seara a Moștenirii 
pentru viitor a abordat, 
in întimpinarea Congresu
lui educației politice și 
al culturii socialiste, Ideea 
de patrie in literatura ro
mână. Experiența emisiu
nii in organizarea unor 
dezbateri tematice s-a ve
rificat încă o dată. O 
prefață semnată de Vale- 
riu Râpeariu a privit Pa- 
'"iotismul — permanență 

creației majore în cul
tura română — cerință 
fundamentală a perenită- 

>artei. Ea a fost urma- 
.a de o amplă retrospec
tivă a istoriei literaturii

naționale, de la poeții 
Văcărești la recentele 
apariții editoriale, retros
pectivă ce a alăturat, 
prin semnificativa forță 
a montajului, privirea de 
sinteză (precum Patrio
tism și patos revoluționar 
— coordonate ale litera
turii noastre actuale, în
semnări de Pompiliu 
Mareea) cercetării aplica
te, sprijinită pe mari 
texte semnate de Bălces- 
eu, Eminescu, Coșbuc, Sa- 
doveanu, Arghezi, Căli- 
nescu. Demonstrația im
plicată comentariului cri
tic ca și relevanta antolo
gie de texte au impus 
pregnant relația mereu 
bogată în sensuri dintre 
exemolul modelator al 
tradiției și realitatea vie 
a actualității literare. A 
medita asupra spațiului 
și timpului național este 
un act de înaltă respon
sabilitate morală, patrio
tică și așa au gîndit toți 
marii noștri scriitori. Vi
brația patriotică, semn 
distinctiv al oricărei o- 
pere autentice, străbate 
secolele de cultură și li
teratură română, proiec- 
tînd atitudinea și creația 
intelectualilor noștri sub 
orizontul deschis al uni
versalității. „Piesele" an
tologiei t.v., prezentate a- 
proape fără excepție în 
interpretări actoricești 
remarcabile, au probat cu

elocvență aceasta. Să ob
servăm, apoi, că docu
mentarul literar t.v., spe
cie cinematografică deo
sebit de dificilă, face în 
momentul de față pași si
guri spre afirmarea unui 
stil specific, vizualizarea 
universului inefabil al 
literarului ciștigînd în 
suplețe și adecvare.
• Insistăm asupra va

lorii contribuției actori
cești la buna desfășurare 
a emisiunilor literare t.v. 
și radio. Iată, cu referiri 
la acestea din urmă, re
luarea la începutul săptă- 
minii a unei înregistrări 
ce împlinește în 1982 trei 
decenii : Egniont de
Goethe, spectacol din 1952 
(regia artistică Mihai Zir- 
ra, adaptare radiofonică 
după traducerea lui Al. 
Philippide de Mircea Ște- 
fănescu). O adevărată 
sărbătoare s-a dovedit și 
de această dată emoțio
nanta interpretare a rolu
lui titular de către Mihai 
Popescu. Tranșantă, de o 
luminozitate tăioasă, vo
cea sa a sondat adîncu- 
rile celebrului text, dove
dind o perfectă stăpinire 
a nuanțelor, iraounînd un 
punct de vedere pe care 
istoria spectacolului ro
mânesc contemporan îl 
înregistrează între filele 
lui de aur.

Ioana Mălin

TELECINEMATECA

...la 20 iunie 1957. iată 
sint 25 de ani de atunci, 
eu împlinisem 26. mer
geam pe 27 și pe bule
vard. eram cu o zi înain
tea solstițiului (Bogza mă 
educase în cultul solstițiu
lui patetic, pînă a venit 
Paul Georgescu cu minu
năția celui tulburat), ști
am că a doua zi va fi 21, 
și că tot a doua zi nu voi 
mai avea dreptul să intru 
în redacția aceea literară 
unde lucrasem 7 luni, cu 
leafă, fără să apară vre
un număr, o redacție 
foarte simpatică, Mihu 
săracu’ îmi explicase chiar 
în ziua aceea că nu mi 
se aprobase locul în sche
mă. să fac ce cred, lui îi 
părea rău. se zbătuse pen
tru mine — și chiar 
zbătuse 
bine. că 
rit din 
deci pe 
lor. pe

se 
mă tin 
a mu- 
luat-o 
filme- 

Martie". nu 
într-atît de mohorît ca să 
nu mă gîndesc .că ne 21. 
mîine. este și ziua de naș
tere a unei femei de care 
mă îndrăgostisem, proas
păt și inaccesibil, care nu 
se uita la mine, dar eu 
cum să nu-i fac un cadou, 
ceva, un fleac, un nimic, 
dar ceva semnificativ, 
cînd, traversînd de la 
A.R.P.A., pe stingă, la

! — dar să 
nimeni nu 
asta, am 
bulevardul

..6

Nopți de sinziene
Progresul — 

blocul in 
acum Alecutu 
mi se pare 
anunțat, pe 

fără urmă de

Grădina 
exact unde-i 
care stă 
Ghilia, 
— văzui 
un afiș, 
poză, că rulează ..Stan și 
Bran, studenți la Oxford". 
Am rămas trăznit. Nu mai 
văzusem ..Stan și Bran", 
în București, de un veac. 
Fuseseră interziși, o ști
am. o uitasem. îi uitasem, 
muriseră în timpul războ
iului rece, dar tot am in
trat tremurînd deodată ca 
un minzo-vițel. recupe- 
rîndu-i imediat, era fil
mul cu jocul acela al de
getelor lui Stan care-1 
înnebunește pe Bran 
(Malraux povestește sau 
fantazează că în 1934, la 
Moscova, în vila 
Gorki, a încercat să 
arate si lui Stalin care-1 
întrebase ce mai e nou pe 
la Paris...). Bran neputîn- 
du-și răsuci falangele, ca 
și cum ar fi fost blocat 
pentru toate înțelesurile 
lumii, dîndu-i peste mină 
lui Stan și iar rugîndu-1 
..să-i arate" și iar nenu- 
tînd. grădina se prăpădea 
de rîs. un rîs venit din 
toată puterea de a hohoti 
la caraghioslîcuri. desco
perind grandoarea — uita
tă sau necunoscută — a 
gagului obsedant, uri ho-

lui
i-1

de un 
trecuse 

care mă

hot fericit cum 
Veac nu-mi mai 
pe la urechi. în 
pierdeam ca în valuri, la 
mare, cu aceeași frenezie 
a libertății, a plăcerii de 
a fi. născută dintr-o gro
zavă ciudățenie, după ani 
și ani în care rațiunea, ca 
să-i zic cumva frumos, 
mersese pînă acolo incit 
devenise suspicioasă și ri
gidă la tot ce era năzdră
vănie și gratuitate, 
uitat că sint lefter 
pom. Am ieșit din 
dină, vesel nevoie 
mișeîndu-mă printre se
menii mei. transfigurați 
de propria aventură comi
că. Era o bucurie masivă 
și copleșitoare, a unei 
mase de oameni, de cînd 
n-o mai detectasem ?. ca 
si cum ni s-ar fi întors 
acasă, dintr-o bătălie fe
roce. întregi, doi frați dati 
pierduti. Am în-o'—t să-i 
dau un telefon, de la unul 
public, femeii mele : mi 
s-a răspuns — mama ! — 
că e la Bușteni. O. mame
le femeilor inaccesibile 1 
A murit acum 5 ani.

...La toate acestea -n-am 
gîndit duminică exact 20 
iunie 1982. urmărind cu 
atentie comed’a muzicală 
„Dragoste la zero grade" 
(producție 1964).

Radu Cosașu

Am 
și in 
gră- 

mare.



Jurnalul galeriilor
„Galeriile municipiului''

O h'obwii că in căutarea unei defini
ții succime și cuprinzătoare pentiu p.c 
tura lui maucisc Bartok. prime.e era- 
meate slmpmmai.ee care ar tieoa; luate 
in discupe ar fi consistența intrinseca a 
mijloacelor chemate sa redacteze o ico
nografie fascinantă, și omogenitatea con
ceptuală și stilistică. Doar prin inter
mediul lor putem opera o lecta.a 
adecvată a lucrărilor selectate dintr- > 
creație neobosită și plasată sub semnul 
obsesivei explorări a materiei picturale, 
cu șansa judecăților cuprinzătoare și 
nuanțate, capabile să ne furnizeze ima
ginea coreotă a cimpului de preocupări 
și locul pe care artistul il ocuoă in- 
tr-o reală ierarkie a valorilor. Cu atit 
mai mult cu cit, revenind mental asupra 
traseului parcurs de Bartok pină azi, 
vOm ave^ și revelația unei consecvențe 
de esență care accepta doar .intervențiile 
cț*  decurg firesc din fructificarea și de
cantarea propriilor disponibilități.^ De 
aici decurge și sentimentul că ne aflăm in 
fața unei personalități puternice și cniar 
incomode prin obstinata urmărire a unui 
program care, al său in datele de sintaxa 
și morfologie plastică, este simultan cel 
al unei direcții autoritare din pictura de 
astăzi și din totdeauna, pictura de sub
stanță și afect. Predecesorii nu prea de
părtați, pentru că valoarea este atempo
rală în cazul artei autentice iar distan
țele devin relative în spațiul familiilor 
spirituale, ar fi deopotrivă Rembrandt și 
Velazquez, Delacroix și Rouault, Pe- 
trașcu și Cornelia Baba. Adăugind o no.a 
de contemporaneitate și de distinctă apar
tenență Ia spațiul gindirii și sensibilității 
românești am avea, cu inerente reducții 
acceptabile doar ca încercare de sinteza, 
imaginea unui artist necesar timpului
nostru și simptomatic pentru stilistica 
autohtonă.

Incontestabil, Franci se Bartok este un 
poet al materiei și un orchestrator al to
nurilor grave, cu profunde și neaștep
tate reverberații în spațiul afectiv al re
ceptării artistice. Calitate ce decurge fi
resc din propria vibrație interioară în 
fața bucuriilor simple și esențiale ofe
rite cu generozitate de o realitate ce in
terferează existența exterioară, trăită in
tens și cu acută privire selectivă, cu cea 
interioară, capabilă să decanteze și apoi 
să supradimensioneze semnalele recep
ționate într-un cod al sensibilității exa
cerbate. De aici un permanent flux de 
reciprocitate între imagine și un posibil 
precedent, știut sau doar resimțit, un 
dialog intens, pe filieră afectivă, cu im
plicarea sugestiilor conținute în Ușx>rul 
mister al materiei înnobilate pictural, 
între calitatea iconică a imaginii și dis-A 
pdnibilitățile emoționale ale receptoru
lui. Franchețea restituirilor, o anumită

vigoare elemental ă proprie gesturilor fi
rești, cursivitatea discursului plastic prin 
clara expunere a elementelor de voca
bular conotate explicit și accesibil con
feră o incontestabilă calitate comuni
cativă picturii in totalitatea ei. Dar înves
titura de poezie conținută, sentimentul 
relativității disimulat sub consistența ma
teriei cromatice, o ambiguitate ce incită 
la analiză și interpretare polisemantică, 
oferă privitorului unghiul problematizării 
fertile în sensul invitației la depășirea 
imediatului vizual in favoarea valorilor da 
conținut. Din acest punct începe, dealtfel, 
și fascinația exercitată de creația lui Bar
tok, amestec de plăcere tactilă în fața ma
terialității integrate în trama culorilor 
prelucrate cu delicii de bijutier, și de su
perioară analiză intelectuală solicitată 
prin subtile și surprinzătoare asociații 
mentale încorporate în imagine. Fă-ă în
doială că această fascinație se datorește, 
în planul ascuns al motivației interioare, 
faptului că artistul portretizează întreaga 
realitate, dincolo de convenționalul ge
nurilor și speciilor delimitate metodo
logic. Pentru Bartok o casă ieșeană veche e 
portretul unei personalități distincte in 
planul spiritualității. sau al unui oraș cu 
oamenii săi, 0 natură statică este der.se- 
m-eni un portret, dar linul afectiv, .senti
mental, cu implicarea autorului in esența 
sa, iar portretul ca atare devine o ima
gine cu valoare arhetipală, chiar dacă ne 
restituie o identitate, definind categorii 
și nu persoane. Poate de aceea aceste 

FRANCISC BARTOK : Notură statică

portrete se numesc generic Efigii, în ele 
descoperind un univers și o sferă de 
preocupări intelectuale, repere ale unor 
preferințe subiective dar și reflex al u- 
nui plan ideatic superior, cu implicarea 
marilor valori etice, morale, patriotic;'. 
Pictural, sursa lor se găsește in repre
zentarea ca studiu cu valoare in sine, pa
ralel cu restituirea se urmărește și o 
problemă plastică, de compunere, desen, 
culoare, calitatea expresivă rezultind prin 
integrarea tuturor elementelor intr-o sin
tagmă compb xă. Chiar și analiza icono
grafică, operînd la nivelul concepției prin 
intermediul structurii formale, trebuie a- 
plicată prin filtrul calităților picturale, 
pentru că Birtok face parte dintre acei 
artiști ce nu pot separa sien-.r' ’. m-'t-'nl 
sau conținutul de treapta profesionalis
mului riguros ce controlează și orai-e.'.Zâ 
sensul integral al lucrării. Ob’ectiv, prin 
prisma calităților intrinseci, el face par
te din grupul celor mai proem'nente per
sonalități ale picturii contemporane, chiar 
dacă nu a cunoscut acea eclatare publici
tară ce nu acoperă totdeauna valori certe. 
Fără trucuri exterioare, micind pe ceea 
ce se numește simplu picturalitate, re- 
luînd teme și capitole consacrate pentru 
o nouă redactare,■ artistul se instaurează 
ca o certitudine, pentru că dincolo de 
posibile incitații la variațiuni pe teme 
sentimentale el demonstrează atașamen
tul definitiv față de burta pictură și ca
pacitatea de a-și împlini propria voca

ție, asumată ca o condiție. Selecția de la 
„Galeriile municipiului", rafinată și ro
bustă, asociind liedul cu simfonia, baga
tela cu oratoriul — pentru a ne plasa pe 
un orizont interpretativ propus chiar de 
artist, Francisc Bartok descurajează o- 
piniile minimalizante despre un anumit 
tip dc pictură, acreditînd un posibil mo
del și certitudinea marilor stiluri inepui
zabile.

Biblioteca italiană
O O foarte omogenă și solară expoziție de 

pictură semnează Simona Mihăilescu, 
prezentînd lucrări selectate din cîmpul 
preocupărilor sale curente, ceea ce trans
formă gestul protocolar în posibilitatea 
unei analize largi și simptomatice. Adep
tă a coloritului viu, de extracție Iovă, 
aplicat unei, formule figurative in care 
desenul prevalează ca sistem de notație 
și definire a fenomenelor, artista se află 
în punctul unei sinteze cu valoare de pro
gram. Ea optează peritni echilibrul dina
mic dintre tentația exaltării cromatice și 
logica picturală consecutivă construcției 
în planuri decise, circulația atmosferei șl 
alegrețea tușelor revelînd în continuate 
preponderența implicării emoționale in 
suhstanța imaginii. Obsesia- terffeiart 
tice, in varianta micului port ca frag
ment. di.ntr-o permanentă croazieră efec
tuată mai mult mental, asemeni unei 
propensiuni romantice, grupează lucrările 
într-un posibil program de atelier, de
rogările constituind, in fond, necesare e- 
vadări cu valoare formativă pentru prb- 
b tematica mai largă, de atelier. Simona 
Mihăilescu depășește în acest moment 
stadiul unei promisiuni virtuale a tinerei 
generații, etalind elementele unui stil 
constituit, desigur încă proteic sub rapor
tul vocabularului dar convergent sub cel 
a! concepției în sine. Firește, o expoziție 
circumscrisă tematic în jurul unui sin
gur ax poate fi suspectată de oarecare 
deliberare, dar însumînd prezențele an
terioare cu treptata conturare a unor pre
ferințe și preo upări. ne convingem că ar
tista și-a impus o rigoare de fond căreia 
ii subordonează și expresivitatea pictura
lă. De aici rezultă senzația omogenității 
și impresia că ne aflăm in fața unei se
riozități profesionale cu perspective certe 
in timp, adaosul talentului intrinsec pro- 
punindu-ne datele pentru un pariu critic 
fără emoția pierderii. De aceea subliniem 
calitățile acestei expuneri, încă domina
tă de afect, dar cerebral temperată din 
nevoia de ordine, propunind numele Si-., 
manei Mihăilescu.

Virgil Mocanu

MUZICĂ

Inițiative in aria culturii muzicale
■ ESTE știut că toate orchestrele sim

fonice prestigioase cresc in mijlocul lor 
cel puțin un bun Cvartet de coarde, un 
Cvintet de suflători și o Orchestră do 
cameră, care^ intr-un fel, devin exponenți 
ai aspirațiilor profesionale generale. An
samblul Radioteleviziunii a cultivat din- 
totdeauna asemenea grupări solistice, 
care, s-au remarcat, mai ales. în inter
pretarea muzicii românești vechi și noi. 
A.m ascultat, recent. Cvartetul ..Clasic", 
Ansamblul „Omnia" și Cvintetul „Con
cordia", care au devenit exponenții Or
chestrei Simfonice a Radioteleviziunii și 
care sînt apreciate, m ultimul timp, pen
tru însușirile lor. pentru profilurile ar
tistice ce și ler-au stabilit.. Scopul prin
cipal mărturisit, al Cvartetului este „abor
darea și promovarea literaturii muzicale 
românești și universale". In cîteva ocazii 
— incepînd din anul 1981. de cîrtd a luat 
ființă — am putut aprecia realizări pline 
de valoare, în aria lucrărilor semnate de 
G. Enescu, Th. Grigoriu, W. Berger, A. 
Vreru, dar. si de Haydn, Mozart,
Beethoven, Debussy, Bartok. Arca.die
Zanca, primul violonist al grupului, cu 
o bogată experiență de interpret și pe
dagog, urmărește șlefuirea cîtorva însu
șiri. ca virtuozitate, precizie concertiktică, 
elegantă stilistică, nefilndu-i străină nici 
intenția .de a încălzi și de' a însufleți la 
maximum paginile clasice și moderne in
terpretate. In Cvartetul K.V. nr. 458 de 
W.A. Mozart, prezentat in acest concert, 
am fost impresionat mai ales de canta
bilitatea primelor viori și do bă-băția 
violei și a violoncelului, ultimul distin- 
gîndu-se, în plus, prin solo-urile din 
Adagio. Menuetul romantic, cu cantilene 
acompaniate, mișcarea lentă melismatică, 
recitată, bogat ornamentată și finalul.ca 
un joc popular cu pgși mărunți, amin
tind dialogurile soli-tutti, din vechile 
muzici preclasice, toate aceste articulații 
ale partiturii excelau prin rigoarea cu 
care interprets expuneau și reexpuneau 
ideile tematice, numele ansamblului apă- 
rindu-ne în acest fel ca deplin justifi
cat Culoarea și nuanța dezvoltărilor din 

■celebrele variațiuni'mozartiene, . atingin ; 
recordul de virtuozitate în stretourt, în
tăreau. de asemenea, convingerea in acest 
sens.

Și Ansamblul „Omnia" a ales, pentru 
Soest concert, muzică de Mozart. Am as
cultat deci in d.-s'.-h dorea programului 
Orchestrei dirijate de Marin Soare. Sere
nada nr. 11 în mi bemol major de Mo
zart. Este întotdeauna impresionantă 
forța ce caracterizează practica celebru
lui nostru solist de trombon Marin Soare, 
care animă și insuflă colegilor ceva din 
talentul său. transformînd concertele in 
manifestări memorabile. La fel ca violo
niștii, suflătorii sini și ei interpreți ai 
marelui repertoriu, divers stilistic, slu
jind cu pasiune cam tot co s-a spus în 
acest gen. Rezultatele sînt, desigur, grăi
toare. Oboistul Augustin Lazar Betea tre
buie apre'iat n m:d special. Apoi, a - 
cuirile melodice ale formelor, melismole 
fagoților. bateriile staccato ale oboaielor 
și clarineților au adus cind o notă săr
bătorească, în dialoguri calde, cind o în
tunecare înfricoșătoare, mai mică însă 
în întindere ea prima, culminînd în nă
valnicul final. Tot in repertoriul forma
ției se mai înscrie și Septet instrumental 
de D. Bughici, în care sînt apreciabile 
talentul și ingeniozitatea compozitorului 
ce construiește variațiuni jazzistice. rit
mice, armonice. timbrale sau sintetice, 
pornind de la o ici -a folclorică. Dintre 
realizatori s-au distins, cu această oca
zie, percuționistul G. Teodorescu și con- 
trabasistul C. Rac'u.

Programul Cvintetului „Concordia" a 
fost mai întins ca celelalte, reunind lu
crări de D. Kroner (orchestrația G.' Fir
ea), Paul Constanți nescu, M. Moldovan, 
V. Dinas-u. J.'r-m ■ i Mu Basae'opol i k. 
Mendelsohn’ ConcertmaeStrul formației, 
flautistul Nicolae Maxim, este un muzi
cian de cea mai bună formației Familia 
camerală „Concordia" respiră prin or
chestrații calde, generoase, extrase parcă 
din vechile tabulaturi medievale (D. Kro
ner), este capabilă, de o bună construcție 
polifonică de esență folclorică (P. Con- 

stantinescu), chiar și de hore drăcești, 
conjugate cu lamentații solitare (M. Mol
dovan), prelum și mulie solouri și ca
dențe de. ținută (V. Dinescu) Deosebit 
de frumos articulat, Divertismentul com
pote oarei Ca rum i’e! a uasaropol. di 
fa.pt un concert cu suflători, harpă, con
trabas și percuție, însumînd momente 
exuberante .și imediat reflexive (ce folo
sesc chiar aceleași sunete). cochet înd pe 
alocuri cu jazzul. Personajul principal td 
povestirii, harpista Elena Ganțolca, a știai 
să (easă adevărate pi.nze solistice sau dia
logate.' culminînd în semnificativele în- 
gînări din Andante. încheierea concertu
lui s-a' făcut cu Patru poeme pentru cor 
de cameră și cvintet de suflători de A. 
Mendelsohn, in care dirijorul Aurel Gri- 
g:>i"iș, deosebit de talentatul îndrumător 
al Corului Radio., a realizat o adevărată 
demonstrație io aria acestei muzici pe 
undeva uitate, strălucind prin imagini- 
si.ări cu armonii care se schimbă lent sau 
foarte rapid.

SI REEDITÎND pană atmosfera Came
ralelor, sîntem invitați, in ultimul timp 
în incinta Muzeului „Nottara", să urmă
rim foarte atrăgătoare reuniuni muzicale, 
cu interpreți și compozitori din diferite 
generații. Este meritul compozitorului 
Doru Popovici de a fi pus bazele acestei 
noi formo de comunicare cu publicul, cu 
intenția do a so asculta cit mai multă 
muzică românească, mai ales scrisă in 
ultimul timp. O asemenea manifestare a 
reunit o mînă de tineri interpreți pre
cum șl câțiva consacrat!, oferindu-ne o 
fparte izbutită după-amiază de lieduri și 
muzică instrumentală. Am ascultat, cu 
această ocazie, foarte dificila Sonată de 
A. Vi i u. in interpreterîâ tinerei vir
tuoze Elena Vieru, apoi Pavana de G. 
Enescu și Baccanala de C. Silvestri, pre
zentate de o tânără și delicată pianistă, * 
Cârmei Ridiche, precum și monumentala . 
Sonit'ă de A. Stroe, susținută de un pia
nist foarte apreciat, în ciuda vîrstei sale 
foarte tinere. Sorin Petrescu. Am admi
rai. desigur, precizia și gustul pentru cu
loare, apoi sentimentul registrelor, ur
mă l'"l îndeapron’te construcția, miero- 
evenimentele spulberînd .'neașteptat' den
sitățile-ce „cădeau" in albii pline de“ poe
zie, melancolice, atribute caracteristic© 
pentru pianistica. Elenei Vieru. Apoi, 
Carmen Ridiche -ni .s-a înfățișat ca fiind 

posesoare a unui rubato foarte po>»-lvit 
armoniilor moderne, cumulat cu asprimea 
din virtejul dansului fără sfirșit, parcă 
fără respirație. Tinăra pianistă este o 
povestitoare lucidă și mai ales meticu
loasă. Amintind pe alocuri muzica lxți 
Mihail Andricu. Sonata de A. Stroe și-a 
găsit, în. interpretarea lui S. Petrescu, un 
susținător pe măsură. Impresionantă de 
Ia prima la ultima pagină, această lucrare 
de referință a muzicii românești a fost 
prezentată cu veritabilă atracțiozitate, re
unind dezvoltări ample, in care contra
riile anulau a rma iile precedente, in
teligența pianistului atrăgîndu-ne aten
ția mai ales in „exploziile" sonore ce se 
întorceau ca niște apacruze. permanente 
anacruze ale arcului triumfal final-fugă. 

Bucuria artistică de la Muzeul ,.Not
tara" a fost completată prin prezența a 
două cântărețe de excepție : soprana 
Sanda Șandru și mc: osoprana Adina lu- 
rașcu. Posesoare alo unor voci de excep
ție. ambele interprete au devenit, în ul
timul timp, foarte solicitate, în condiții 
do concert sau recitaluri, incepînd cu arii 
de operă și terminînd cu cantate, ora
torii, partituri modeme. Sanda Șandru 
și-a începui programul cu trei lieduri 
Dintre sute de catarge, Cintec și Sus do 
D. I’opovici, trei cinteee discrete, uneori 
inlime-, reflexive, alteori dramatice, pă
trunse însă de o mare tristețe. „O, vis al 
iubb ji tremte, sînt singur..." era o idee 
a povestirii muzicale întunecate, susținută 
cu multă măiestrie de către cintăreață, 
condusă însă în continuare printr-o ade
vărată jubilație. Au mai fost prezentate 
■cîteva lieduri de M. Jora și G. Enescu. 
precum și o arie din Trubadurul de Vcrdi, 
in care Sanda Șandru, acompaniată de 
Doina Micu, ne-a apărut deosebit de sen
sibilă, cu o mare forță a acutelor și o 
vocaliză plină de virtuozitate. Și Adina 
Iurnșcu a. cîntal. mai intîi, lucrări de 
Dom I’opovici. reunite în cunoscuta Suit*  
bacoviară. acompaniată fiind la pian de 
compozitor. Ultimul moment al concer
tului, cele Cinci lieduri de Valentin 
Gheorghiu, pe versuri de Tudor Arghezi, 
au prilejuit Adinei Iurașcu (însoțită de 

•compozitor la pian), o demonstrație im
presionantă, de lasg ambitus expresiv. 
Lncluzînd recitative fermecătoare, nuanțe 
rafinate, metafore . adinei despre viață și 
moarte.

Anton Dogaru
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NOUA carte a lui Adrian Marino 
apărută în editura Gallimard — 
Etiemble ou le coniparatisme 
militant, seria „Les Essais“ — 

se ocupă de contribuția la studiu] 
relațiilor literare și la definirea do
meniului literaturii universale a unuia 
dintre cei mai originali compara
tiști din 'zilele noastre. profesorul 
Renă Etiemble. Punînd in evidență a- 
ceastă contribuție, autorul român dez
voltă direcțiile înnoitoare din gindirea 
.specialistului francez, ajungind astfel 
să propună o revizuire a întregului sis- 
ti " de-cercetare a literaturii comparate. 
-&ară îndoială că între Etiemble și Mari
no sînt unele diferențe, dar frapantă 
este asemănarea nu numai in domeniul 
atitudinilor, dar și al stilului ; Marino 
scrie intr-un stil alert, incitant, trecind 
de la ironia mușcătoare la demonstrația 
erudită în genul lui Etiemble. Autorul 
român aduce insă noi probe la dosarul 
comparațiilor literare și cu precădere, 
spre satisfacția noastră, din domeniul 
interpretărilor române, încă insuficient 
puse în valoare pe plan universal. Ală
turi de Tudor Vianu, Al. Dima, N.I. Po
pa, el citează alți specialiști români care 
sînt cunoscuți peste hotare, dar mai pu
țin ca participant la un adevărat curent 
ce tinde să dea noi dimensiuni literatu
rii universale : Adrian Marino vorbește 
cu autoritate despre „comparatismul ro
mân" și introduce frecvent în argumen
tare materiale apărute în revistele „Ca- 
hiers roumains d'etudes litteraires" și 
„Synthesis".

Procedind astfel. Adrian Marino relie
fează elementele înnoitoare din dezbate
rea internațională actuală, elemente care 
nu au scăpat atenției lui Etiemble. In- 
tr-un articol apărut în 1975 in ziarul 
„Le Monde", profesorul francez saluta 
apariția celor două reviste române, ară- 
tînd că ele făceau evidentă prezența 
unei mișcări comparatiste în țara noas
tră, precum și faptul că „România parti
cipă din plin la circulația ideilor și a for
melor". Articolul se afiă acum republi
cat intr-un volum masiv, apărut cu cite- 
va săptărnini in urmă, tot în editura 
Gallimard : Quelques essais de litteratu- 
re universelle. Aici se află reunite arti
cole și studii care au văzut lumina tipa
rului reviste sau volume diverse de-a 

a zece-douăzeci de ani. In 
timp ce Coniparaison n’est pas raison 
l-a făcut celebru pe specialistul francez 
în rîndul comparatiștilor, în 19B3, cînd a 
arătat cit balast inutil se află în cerce
tările clasice de literatură comparată, 
volumul recent reia argumentele, dar pe 
un plan concret, deoarece referirile sînt 
la literaturi ignorate de cititoiul francez 
sau la primejdii ce amenință însăși lim
ba franceză, mai ales sub chipul „fran- 
glais“-ului, atacat cu vehemență și în 
mod sclipitor de Etiemble în cartea lui 
din 1984 : Parlez-vous franglais ? Eseu
rile recent apărute iau în studiu opere și

Turneul bucureștean al companiei 
franceze „Thâatre de l’Est Parisien"

NC A de la primele replici, Hamm 
S anunță : „Este rîndul meu să joc".

JL iar în finalul, piesei același per
sonaj spune : „De vreme ce așa 

se joacă... să jucăm așa... și să vorbim 
despre asta". Două elemente esențiale : 
jocul și meditația asupra jocului. Cind 
joaca (play) devine joc (game), adică 
atunci cînd iți asumi atît rolul celui care 
.asvîrle", cit și celui care „prinde", se 
naște „conștiința vieții ca joc", a semni
ficatului față de semnificant, apare „sem
nul" și sensul.

Samuel Beckett realizează prin Final 
de partidă (scrisă in 1957 și prezentată la 
Royal Theatre, apoi preluată de Studioul 
Champs-Elysees, in regia lui Roger Blin) 
trecerea de la a „juca joaca (to play the 
play) vieții și a merții" la a „juca iocul 
(to play the game) despre viată și moar
te" demonstrînd că numai de la un anu
mit grad de conștiință existența omului 
devine destin și se poate afirma ca anti- 
destin.

Thăâtre de l’Est Parisien a prezentat 
prin Final de partidă (în serile de 18 și 
19. la Sala mică a Teatrului Național din 
București) un Beckett al nefericirii dar și 
al burlescului, al tristeții însingurate dar 
și al ironiei și lucidității pe care o cîș- 
tigi atunci cînd ai înțeles regula jocului 
celui care știe că va pierde la sfîrșit de 
partidă. Nell, Nagg, Clov și Hamm (nume 

scriitori din Japonia, China, lumea ma- 
laeziană sau arabă, literaturile turcă, 
rusă, ungară, portugheză sau literatura 
Elveției romande. Totul cu intenția de a 
face evident faptul că nu mai este su
ficient astăzi ca cititorul francez să cu
noască numai una sau două limbi clasi
ce și să se rezume la lectura operelor a- 
părute in perimetrul Europei occidenta
le. Fără să-și menajeze compatrioții. 
Etiemble vorbește despre sîrguința cu 
care sint difuzate la tirgurile internațio
nale cărți precum cele semnate de Sagan 
sau Julien Gracq, in timp ce francezul 
continuă să ignore capodopere ale lite
raturii universale. „A venit timpul, afir
mă Etiemble, ca Franța să-și marcheze 
locul modest în cadrul literaturii univer
sale, de vreme ce, prin vocație, prin de
finiție. aceasta nu exclude a priori ni
mic. ci dimpotrivă iși propune să stringâ 
laolaltă tot ceea ce în scris sau oral, 
are o valoare literară".

Adrian Marino merge mai departe în 
cartea lui in care, după ce caracterizează 
militantismul critic al lui Etiemble. adi
că o critică tot timpul angajată în pro
blematica actualității, vorbește despre 
relațiile Est-Vest, despre barierele ridi
cate in fața comunicării culturale de că
tre naționalism, despre orizonturile în
guste ale europocentrismului. în pagini 
acidulate, el descrie rămășițele colonia
lismului în studiul literaturilor pină 
acum prea puțin cunoscute sau tendința 
imperialistă a marilor literaturi de a 
menține ocupată toată scena literară. O 
pledoarie caldă in favoarea schimburilor 
culturale, mai mult, a unor interpretări 
care, de la bun început, să se. plaseze 
într-un context internațional, îl conduce 
pe autor la condamnarea cosmopolitis
mului, manifestare a superficialității, și 
la schițarea unei universalități formate 
din valorile autentice apărute în toate 
colțurile lumii. Intensificarea relațiilor 
și a schimburilor culturale vine in spriji
nul unui nou mecanism care, subliniază 
Marino, poate fi definit ..ca o încredere 
în om și in citeva valori universale". 
Noul umanism va hrăni noul compara- 
tism care va putea ieși din sfera cerce
tării „raporturilor de fapt" și a „influen
țelor" pentru a aborda probleme care 
stăruie în preocupările cititorilor, ale 
studenților, ale opiniei publice mondiale 
tot mai viu angrenată în lupta pentru 
pace, pentru viață, pentru adevăr și fru
musețe. în acest sens, autorul amintește 
de caracterul militant al unei mari dez
bateri științifice, exemplară așadar, a- 
nume de Congresul de științe isterice de 
la București.

CARTEA lui Adrian Marino se o- 
cupă mai ales de blocajele men
tale provocate de atitudini con
servatoare : de vreme ce ne-am 

obișnuit să studiem autorii din cinci- 
șase literaturi, de ce să ne extindem pes
te măsură curiozitatea 1 Cu vigoare, au

Finalul jocului
cu rezonanțe magice) sînt lipsiți de pu
teri fizice : Clov nu se poate așeza, 
Hamm e orb și nu se poate ridica din 
fotoliu, iar ceilalți doi nu pot ieși din 
lăzile lor de gunoi. Ei s-au retras din agita
ția lumii înconjurătoare si s-au refugiat 
într-un univers închis între patru pereți 
scorojiți și cu ferestrele aproape blocate ; 
nu mai posedă decit capacitatea de a su
feri. a vorbi și a încerca să înțeleagă 
condiția limită în care se găsesc. Hamm 
încearcă să-i explice lui Clov spunîn- 
du-i : „Intr-o zi ai să fii orb. Ca mine.
Ai să stai jos undeva, un mic plin pier
dut in vid. pe vecie, în întuneric. Ca 
mine. Intr-o zi ai să spui : sînt obosit,
am să mă așez și ai să te duci să te
așezi. Pe urmă ai să spui : Mi-e foame, 
am să mă scol să-mi fac de mîncare. 
Dar n-ai să te scoli. Ai să-ți spui : am 
greșit așezîndu-mă dar fiindcă m-am așe
zat să mai stau puțin, pe urmă am să mă 
scol și am să-mi fac de mîncare. Dar n-ai 
să te scoli și n-ai să-ți faci de mîncare. 
Ai să privești zidul și ai să-ți spui : am 
să închid nițel ochii, poate dorm un pic. 
Și cînd ai să-i deschizi din nou, zidul n-o 
să mai fie acolo. Infinitul vidului va fi 
împrejurul tău, toți morții din toate tim
purile nu l-ar putea umple, ai să fii ca o 
pietricică în mijlocul stepei." Clov. sluji
torul. nu-1 înțelege pe Hamm. Cînd Clov 
privește pe fereastră nu vede nimic, iar 

torul arată că un asemenea mod de a 
trata literatura comparată nu este străin 
de concepțiile imperialiste, de prejude
cățile naționaliste sau europocentriste. 
Dar dincolo de aceste clișee mentale 
care împiedică o luare in considerare a 
realităților se află aspecte practice pe 
care Marino nu le trece cu vederea. A 
schimba perspectiva înseamnă, mai cu 
seamă, a interveni în procesul didactic, 
acolo unde se perpetuează schemele con
sacrate ; înseamnă a forma „un nou ca
non literar", adică o nouă listă de ca
podopere ce merită a fi studiate de ti
neri, o listă din care să nu lipsească au
tori din toate continentele și din toate 
epocile. „Militantismul comparatist", sus
ține Adrian Marino, își propune să mo
difice radical starea de spirit care refu
ză accesul operelor „exotice" în lectura 
și studiul sistematic al iubitorilor de 
artă. Acest militantism impune, în ace
lași timp, o nouă lectură a operelor ; 
împotriva analizelor factologice, a enu
merărilor pozitiviste puse în slujba de
monstrării unei superiorități culturale 
combinate cu spiritul provincial ce se 
scaldă într-o dulce suficiență, studiul 
comparat al scrierilor literare caută să 
pună. în vgloare experiența artistică ce 
izvorăște dintr-un profund umanism. 
Un umanism care prea adeseori este su
focat de mecanica unor demonstrații ce 
rămîn înafara lumii de idei și senti
mente închisă în orice operă autentică.

Spiritul de frondă din paginile pline 
de nerv ale cărții apărute în țara lui 
Etiemble va produce reacții pline de in
teres ; mai ales că- eseul lui Marino se 
revendică de la. o autoritate recunoscută

Scenă din specta
colul francez Final 
de partidă, pre
zentat la București 
de Theâtre de 

L'Est Parisien

timpul pentru el este „mereu același". 
Hamm-profetul este singurul care știe 
ce-1 așteaptă, el vrea să aibă fotoliul in 
centrul camerei pentru a fi în „centrul 
lumii" perfect echilibrat cu el însuși și 
cu întreg universul pentru că numai de 
acolo poate simți și înțelege mai bine 
rostul său și al celorlalți. Adevăratul orb 
nu este Hamm, ci Clov. care nu vede 
„sfîrșitul partidei" și poate de aceea e 
singurul care se salvează înainte de „că
derea cortinei". Din lumea celor patru 
condamnați, dintre care numai Hamm 
este lucid, nu se degajează numai angoa
sa și absurditatea, cum greșit a fost in
terpretat Beckett, ci detașarea, sarcasmul, 
ironia — meditația asupra vieții în fața 
morții, cum spunea Malraux — și tăcerea 
cînd ai înțeles că : ..nu ți-a fost milă de 
nimeni pentru că n-o să mai fie nimeni 
de care să-ți fie mliă". Cutremurătoare 
cuvinte, pe care Hamm-nevăzătorul i le 
spune lui Clov-văzătorul-orb.

Regizorul Guy Rdtord a trecut dincolo 
de stadiul unor simple discuții despre 
pesimism sau optimism, a pus accentul 
pe jocul raporturilor dintre personaje, al 
tensiunilor umane și a scos în evidentă 
relațiile vii și autentice dintre actori. 
Spectacolul este echilibrat și lipsit de pa
tetismul sau emfaza în care ar fi putut 
să alunece datorită textului bogat in sen- 

'suri și valori, dar care ar fi însemnat 
„moartea piesei", după cum spunea 
Beckett. Nu știu dacă a izbutit să ne facă 
să rîdem „pornind de la un lucru teribil", 
cum pretindea tot Beckett, dar este cert 
că Guy Rătoră a reușit să ne provoace 
acea atmosferă și stare de meditație cînd 
încerci să afli nu numai prin ce te ase

pentru non-conformismul său. pentru 
virulența cu care atacă „idolii" din gin
direa colegilor de breaslă, pentru volup
tatea cu care luptă solitai împotriva pre
judecăților sau chiar a unor idei discu
tabile. Nu este mai puțin adevărat că 
Etiemble apare rar la congrese sau in 
echipe colective internaționale, acolo 
unde se plămădesc, de fapt, noile tipare, 
mai cuprinzătoare, mai diverse decît cele 
acceptate de predecesori. Or, atit in cer
cetarea istoriei universale, cit și in stu
diul literaturii comparate punctul cel 
rn-ai potrivit de abordarea universalității 
este cel oferit de acceptarea diversității. 
Este greu sau aproape imposibil să i se 
ceară scriitorului sau comparatistului să 
se situeze în universalitate atunci cind 
începe să scrie o operă sau un studiu, 
cum propune Marino. Literatura univer
sală nu se constituie din afară, ci din 
voința de a da dimensiuni universala 
propriei tale culturi și din dorința de a 
cunoaște alte culturi. De aici cerința de 
a descoperi pe „celălalt", de a pătrunde 
în lumea lui de gînduri și de aspirații, 
de a conlucra cu el. în acest mod prin
de contururi patrimoniul artistic mon
dial, pe măsură ce înregistrăm cu toții 
diversitatea fascinantă din lumea în care 
trăim și nu dintr-o schemă prestabilită, 
oricît de generoasă ar fi ea. Epoca Lu
minilor, de exemplu, nu apare în dimen
siunile ei universale atunci cînd înregis
trăm abaterile de la modelul francez, ci 
atunci cînd surprindem cîteva con
stante în marea diversitate de di
recții culturale. Descoperirea „celui
lalt", a modului de a se exprima a 
celui format în alt mediu intelectual este 
prima îndatorire a literaturii comparate, 
care de aceea compară ca să pună în lu
mină mai multă experiență umană de
cît rezulta din analiza unui singur ter
men. Iar dialogul înseamnă nu numai o 
sporită atenție acordată imagologiei. în- 
cepînd cu „imaginea străinului", dar și 
modului în care sînt elaborate reprezen
tările mentale cu ajutorul cărora sînt 
plăsmuite operele de artă. De aici se va 
extrage substanța umană ce poate îmbo
găți umanitatea noastră.

Dar tot arest proces are un început și 
anume voința de a imprima cercetării 
comparate un caracter militant, de a o 
angrena în tumultul vieții cotidiene, 
unde oamenii înfrîng vechi bariere pen
tru a se uni în apărarea vieții, a cultu
rii, a dreptății și a libertății. Acest prim 
pas îl face cartea lui Adrian Marino 
care a pornit de la ideile lui Etiemble, 
dar care conține propria lui experiență 
de „scriitor român comparatist", după 
cum subliniază el în prefață.

Alexandru Duțu

meni cu cel de lingă tine, dar și prin ce 
te deosebești ; o stare de „luciditate cu
tezătoare" după ce ai aruncat o privire 
în micul infern uman condamnat la pieire 
încă de la început.

Gisăle Casadesus ne-a prezentat-o pe 
Nell într-o delicată și emoționantă împie
trire. cu privirea îndreptată dincolo de 
condiția în care se află ; este, dealtfel,, 
prima care părăsește scena. Andre 
Reybaz ne-a dat cu rafinament artistic 
un Nagg tandru și hîtru. care nu uită să 
rîdă și să păstreze o bucată din biscuitul 
6ău primit de la Clov. acesta interpretat 
fără cusur de Michel Robin — ursuz șl 
enervat de fluierul ce-1 cheamă mereu la 
ordine. Hamm a fost întruchipat admira
bil de Pierre Dux. El rămîne mereu în 
scenă, practicînd un joc reținut, insinuant 
și subtil în oroarea și comicul acestui 
sfîrșit de partidă, perfect din punct de 
vedere tehnic. Scenografia semnată de 
Michel Damiens creează cadrul închis, de 
ziduri sumbre, igrasioase, cu ferestre prin 
care poți privi doar dacă te urci pe o 
scară. Pubelele, pe jumătate îngropate în 
gunoi, par coada unui animal preistoric, 
prin cocoașele căruia se ridică Nell și 
Nagg.

Contestat, adulat, tradus in zeci de 
limbi, inclus în programele școlare, ana
lizat la Universitate, comentat in cafe
nele. Beckett, acest irlandez de expresie 
franceză, prieten cu James Joyce, cîști- 
gător al Premiului Nobel în 1969. a izbutit 
și în acest spectacol să ne pună întreba
rea : „Ce face Nagg 1 Plînge — Deci tră
iește".

Suferință și luciditate.
Bujor Nedelcovici
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a fost 
cuteză- 
fericire 
inten- 

în

Sacrul, ce Noto,-n Cipru, l-a invățat
odată, 

deși cu porumbeii lui Venus să se nască 
a fost, dirt cer să cadă mai crud ca o 

săgeată.

era, înaripată, stridentă armonia 
pe care generoasă o crește șoimăria 
de la mauritane ținuturi pin’ la cele 

norvegiene, făr de lumină, 
deși nu oarbă, prinsă cu inele, 

dar liberă, căci vintul, cind in cauțiune 
o ia, viclean hrănită, 

ea se-nveșmintă-n soare, vineazâ șl se 
pune 

din nou pe braț, lăsîndu-se înlănțuită.

SINGURĂTATEA

Nebiiul cu aripe ca fulgerul ți ghiare 
ca trăznetul, vicleanul ce cuibul și-l 

ascunde 
ori in Olimp, pe creste, ori printre no.;,., 

unde, 
cînd urcă să vineze știrea argintă'. & ® 
mai alb ca spuma mării, doar ei poate 

să zboare.

Privire de pe țărm
A CCESIBIL lecturii în secțiunea de 

Z ■ sone.e. romances și letrillas, mai 
dificil în Poiiiem și în alte citeva 
poeme de dimensiuni obișnuite (La 

toma de Laranche, Fabula de Piramo y 
Tisbe etc.), Gongora ramîne „piatra da 
scandal", mai ales prin Singurătăți, inex
tricabile- in vuietul lor, ca o mare străbă
tută pînă azi dc foarte puține corăbii. Dar 
toți cei care s-au aventurat in larguri și au 
reușit să nu naufragieze, s-au intors la 
țărmuri încărcați cu darurile cele mai de 
preț ale poeziei.

Scandalul, bineînțeles, a plutit de fie
care dată in aer și de multe ori s-a dez
lănțuit in polemici furtunoase, chiar de la 
cei dinții eomentariști : Pedro Diaz de Ri
vas. Jauregui, Salcedo Coronel. Fellicer 
sau Salazar Mardones.

Să-i lăsăm însă pe eomentariști — zeci 
de manuscrise păstrate la Biblioteca Na
țională din Madrid nu se vor publica, 
probabil, niciodată — și. răminind pe țăr
muri. să privim, pentru o ultimă dată. 
Singurătățile.

Subțirimea subiectului, de care a fost 
acuzat poetul, nu mai poate fi susținută 
ca observație, azi, cind poezia nu mai pă
trunde decît foarte rar în teritoriul epicu
lui. Marii poeți din secolul nostru, chiar 
și cînd narează un eveniment, nu insista 
pe datele conflictului, folosindu-se de a- 
cesi< a doar ca pretexte pentru ca, prin 
lirism pur, sâ transfigureze atitudini, stări 
interioare, idei și mesaje lirice.

Mai important însă decit acest fir na
rativ. căruia poetul nu i-a acordat decit 
o atenție minimă, supraveghindu-i doar 
Înaintarea lentă și liniară pe parcursul 
celor 84 de ceasuri — trei zile și patru 
nopți este tot timpul ce se consumă în 
poem — rămine conținutul in sine al Sin
gurătăților, mai exact. substanța lirică 
țesuiă în jurul acestui fir atît de sub
țire.

Privită din acest unghi, construcția poe
mului capătă o valoare impresionantă : 
mai întîi. descrierile se desfășoară în 
lanț. încă din primul moment, unele din
tre ele fiind legate direct de traseul stră
bătut de peregrin, altele, ca niște deri
vații din acestea, nuanțindu-le : în al doi
lea rînd, intre aceste descrieri sînt in
troduse cintece, imnuri și discursuri li
rice.

Realizarea artistică a acestora, să le 
spunem unități estetice interdependente, 
a fost principala preocupare a poetului : 
imaginile cele mai neașteptate și mai in
solite, veșnica deplasare a sintaxei, con
centrarea limbajului, obținerea în serie 
de versuri bimembre. corelațiile (mai pu
ține. e drept, decît în Polifem), apelul Ia 
neologisme și cuvinte considerate ca a- 
poetice, aluziile și eliziunile de tot felul, 
trecerile ritmice surprinzătoare de la en
decasilabi la hspsasilabi și metaforele in 
care se descifrează mereu cîte un sens 
imprevizibil, emis de obicei din teritoriul 
mitologiei sau astronomiei, reprezintă 
doar citeva din instrumentele de lucru 
mînuite de Gongora cu stăruință de orfe- 
vru pe întreg parcursul operei. De aici 
pornesc, desigur, dificultățile de lectură 
și interpretare. De aici au pornit cele 
mai multe reproșuri privind obscuritatea 
textului. Si tot de aici, luptîndu-se cu ne
cunoscutul. au pornit și adevăratii cer
cetători ai operei poetului, cei care, după 
ani și ani de muncă, folosindu-se și de 
căutările și intuițiile anterioare, au reu
șit să pună în evidentă lumina adevăra
tă și fascinantul joc de sunete si culori 
al artei poetice din Singurătăți.

Patima cu care don Luis a lucrat la 

■ Răspîndită in în
treaga lume cultă, fai
ma lui Gongora pre
cede încă, în unele 
fări, traducerea opere
lor sale.

Mă bucur că, acum, 
cea mai caracteristică 
dintre acestea (Singu
rătățile) se va afla 
foarte cur ini la înde- 
mina poporului român.

Va putea constata 
prin Singurătăți 
dreptăfiren acestui 
nume universal al 
relui poet și va 
cum a făcut el, înain
tea tuturor în lumea 
modernă, un genial e- 
fort pentru a spori ca
pacitatea eacpresivă a 
versului...

Exact aceasta 
impetuoasa, 
toarea și spre 
plină de succes 
fie a lui Gongora 
primii ani ai secolului 
al XVIl-lea : un uriaș 
avans temporal.

Traducătorul român, 
Darie Novăceanu, și-a 
închinat talentul și o 
considerabilă parte din 
viața sa generoasei 
stăruințe de a-i dărui 
marii mase culte a 
compatrioților sui arta 
genială a lui Gongora. 
li urez un mare suc- 
CeSDAMAS0 ALONSO

înălțarea edificiului nu poate fi trecută 
decît partial sub semnul și efectul bine
făcător al inspirației, ponderea cea mai 
importantă ocupind-o elaborarea lucidă 
și chinuitoare a întregii scriituri. Ca un 
alchimist neștiut care părăsea încăperea 
albă a retortelor medievale cu degetele 
arse de acizi, Gongora și-a întrerupt tex
tul in clipa cind sufletul său. trecut din 
metaforă în metaforă, era ars. preschim
bat în cenușă sonoră, iar rațiunea, care 
măsurase și controlase întreg procesul de 
creație, nu mai suporta greutatea con
strucției : verticalizat de Renaștere, tem
plul grec fusese încărcat de poet pe toate 
liniile cu sugestii noi. volumele primi
seră un conținut diferit, iar suorafetele 
explodaseră în reliefuri baroce din ce in 
ce măi temerare.

Numai un cult al formei, mai exact 
spus, o „superstiție a formei" (precum se 
mai petrecuse în cazul Herrera), supra
vegheată tot timpul de educație și lectu
ră și întreținută cu focul continuu al trăi
rii și emoției poetice, explică miracolul 
poetic de aici și. în parte, epuizarea psi- 
hicobiologică a poetului, care n-a mai 
găsit, după descrierea vînătorii do șoimi, 
puterea să-și continue munca. [...]

S-a discutat, firește, și condiția peregri
nului. precum și elogiul pe care poetul îl 
aduce neîncetat în fată, cel al vieții sim
ple. departe de Curte si lumea orașului, 
un elogiu care coboară parcă direct din 
Fray Antonio de Guevara și opera sa 
Menospreeio de corte y alabanza de aldea 
(Disprețuirea curții și Lauda satului), lu
crare pe care, nu am nici o îndoială, poe
tul o cunoștea foarte bine. Peregrinul, al 
cărui prototip a fost căutat în multe per
sonaje celebre. înceoînd cu Ulise si ter- 
minind cu Don Quijote. fără vreun re
zultat convingător, s-ar fi putut întruchi
pa. măcar partial, si din unele observații 
ale lui Antonio de Guevara.

în același timp, deși rămîne demonstrat 
pentru totdeauna că don Luis n-a cunos
cut și nu a imitat niciodată poezia arabă, 
in profilul de aer al peregrinului se in
sinuează universul liric al acestei lumi, 
așa cum s-a păstrat în multe din operele 
poeților arabi din Andaluzia. Emilio Gar- 
cia Gomez, ce! care a descoperit Ia Cafro. 
chiar în anul 1927. celebga antologie a Iui 
Abensaid. acea Carte a steagurilor (Kitab 
rayat...) pare să-i fi pus pe multi studioși 
în încurcătură, pentru că numeroase poe
me de aici conțin structuri lirice și tipuri 
de metafore foarte apropiate lui Găngora, 
iar condiția peregrinului se suprapune in 
unele din datele ei pe cea a beduinului.
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Ci orele de-acuma în numere-mbrăca’e 
pe roibii și pe șargii nărăvași, ce carul 
de foc pe cer îl poartă, frîie ca rubinul 
și aurul puneau, strălucitoare, 

bătute-n nestemate, 
în timp ce in colibă, de pescarul 
cel venerat se despărțea străinul, 
arăbindu-se spre barca unde stăteau 

feciorii 
cu vislele în mină, gata de plecare.

Și-n urma lor, de valuri lăsind mereu 
izbite 

și prost spălate stincile căci zorii 
aprinși pe creasta lor făceau să fiarbă 
singele ca ivoriul, al focilor rănite, 

pe lingă mal plutind aproape 
că vislele, cosind-o, se loveau de iarbă, 
ajunseră in locul, unde, pe o colină 

cindva, îndrăgostit de ape, 
un munte printre arbori, de lumină 
scăldat, dar nu prin vîrstă părind că-i de 

zăpadă, 
deși străvechi, o splendidă clădire 
un zid zadarnic incerca s-ascundă, 
căci marmura din Paros, otita de subțire, 
lăsa privirile să o pătrundă 

și peregrinul reușea s-o vadă. 
Atît de clar, că despletite 
pe apele Oceanului din care 

ieșeau, in capiteluri razele de Soare 
putea să le socoată, căci ca niște sfere 
erau de-argint, pe toate oglindite.

Drept ancoră uimirea, asa cum arta cere, 
le-a fost, cei trei să poată in voie să 

admire 
arhitectura casei și-ntreaga-î strălucire, 

cind goarna, deodată, 
glas răgușit a dat, 

și-apoi tot mai 
incert, insă întruna, 

îndepărtată, 
aproape, 
și destrămat pe ape.

intr-o clipa glasulDar cheie parcă, 
deschide poarta naltă și-aruncă, 

nu 
punte deasupra gropii, să poate

ușoara, 
trece 

pasul 
armatei pregătită să-nvingă tot ce zboară, 
atît de-n grabă totuși, și-atit de ordonată, 
că desfăta auzul și incinta privirea 

cu zgomot și splendoare 
verdele cor, la vinătoare 
pornit, că indignată, 

văzindu-l era marea și chiar nemărginirea.

Fruntea-și săltau spre Soare, alergind in 
cete, 

mai iuți ca vintul, căci li-î tată 
lasciv, zefirul - de îndată,

ce trup i-a dat, fertilă mama, și picioare, 
rodnicei adieri, oe țărmuri, Guadn'em 
cu ambră a hrănit-o - caii, strălucitoare 

razele lui vrind să salute,
nori albi scoțind pe nările ca jarul 
și nechezat prelung. In timp ce, din 

rotundă 
cale de foc, pe ceruri, părea să le 

răspundă 
șargii și murgii mindri inhămați

la carul 
înconjurat de flăcări, al zilei începute.

Și-n zgomotul de-a valma, al cailor, 
puțină

Și girifaltul, spaimă în liniștea cerească, 
onoare a Gelandei, a cărui robustețe 
și ghiare de oțeluri, de-ndată ce, ușoară 
pinzâ pe ochi, ori piele subțire-i 

se coboară, 
sînt numai mingiiere și blindețe.

Și bahariul leaqăn avind cenușa verde 
din Pirinei, ori naltele coloane 
al

a

căror trup egipțian se pierde 
sub apele dintre Ocean și Mare.

întraripata desfătare 
tuturor ce poartă ca-n Libia turbane, 

borniul, cu planată 
aripă urmărită de-un tinăr in cimpia 
din Meliona,-n vreme ce obosea din norii 
inalți, prin iarbă umbra-nfricoșată

a unui iepure, minia 
leoaicei a stirnit, cea care 
din pinda ei ne-ndurătoare, 

sfirșit avea să pună și tragic vinătoril.

O, tu, in Europa noastră, neștiută 
urgie de harapnic cu aripe enorme, 
născută-ntre cochilii, în SudurileY;-ntSț 

Febus anii prea mulți și-as 
ca să ucizi ai fost crescută î 

Cum a știut, barbară, mina să te 
transforme, 

hrănindu-te,-n insultă a cerurilor clare ? 
Eu mâ-ndoiesc, căci trupul sub pietre 

prețioase 
gol de-și purta incașul și-n pene împletite 
aztecul, nu cu tine porneau la vinătoare 
de acvile și fluturi, ci cu vulgare plase.

Pe brațul unui mindru flăcău voinic de 
țară, 

cu cioc intors din lustrul aripei, cenușie, 
și aruncindu-și ochii trufași peste cimpie, 
venea, părind că șade pe-o trestie ușoară, 
greoi șoimul britanic, nobilă teroare 
a celui ce ingenios nepot, a fost să fie 
schimbat, Dedal, din ciudă, de tine-n 

zburătoare 
cu cioc galbin și ghiară purpurie.

Grav glob trîndav acoperit cu pene, 
sortit de o zeiță, lingă Styx, să-i fie 
lumină numai noaptea, pentru mărturie, 
acoperind mănușa și brațul tot, sub gene 
avind două topaze ca focul, pizmuite 
de tot ce are aripi, venea-nchizind parada 

atitor păsări pregătite 
din ceruri să-și dezlege canonada.

Cu părul lung, netemător scafandru 
in riurile repezi și-n apele de mare, 

cînd cade, fulgerată 
prada de sus, ucisă de nebliu. in stare 

cu aripa, de lebedă iertată, 
pînă la cerul ei s-ajungă, 

un ciine strins in lesă, ca un câțelandru 
scincea, sporind cu jalea-i parada 

zgomotoasă, 
căci nu-i înlănțuirea, oricît ar fi de lungă, 
plăcută niciodată, chiar dacă-i din 

mătasă.

Nici vipera, din creste 
de stînci golașe lubric alunecind nu știe 
pe serpentine repezi să coboare 
mai bine ca escadra ce-ji taie drumul 

peste
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țA coJia de Alonfo Perez, mere aderde litroh

colind ți se lasă grăbită spre eîmpie, 
acolo unde valul își uitâ-ntors în mare, 
mai mult cristal lichid prin iarba arsă 
decit oroare Nilul peste Egipt revarsă.

Azi trestie umilă, nimfa neascultătoare, 
ascunde de pe țărm oglindă 
de tainică lagună-n care 
muscaru-ncearcă să-și cuprindă 
pînă și pana ultimă, ușoară 
ca o zăpadă care zboară.

Șovăitor, ori poate că presimțindu-și clipa 
din toate cea din urmă, și-ascute cu 

răbdare 
cuțitele plăpinde, zadarnic cu aripa 
să taie înălțimea, căutind scăpare.

Alaiul nici n-alunge să tulbure pe malul 
veghiat de trestia umilă 
pacea din zori, cînd, liniștit cristalul 
oglinzilor, timid muscaru-l iartă. 
Și arcu-ntins sloboade după el fragilă, 
deșartă însă, agero-i săgeată, 
căci lemnu-i lemn, iar dacă pene poartă, 
egal, pe cer, aripei nu-i este niciodată.

<imp însă-ncunună, de nu escaladează 
norii — doar greierul de-aramă, 
in urma lui metalul sonor cînd și-l 

destramă, 
deplina-i libertate i-o trădează — 
pindindu-i zborul, un baban" pe care 
aceleași stînci semețe - de pini 

îmbrățișate — 
dindu-i întiiul puf 1-au învățat să zboare, 
iar Betis, îndrăgindu-l, cele dinții, curate 
ape i-a dat să bea, de la izvoare.

Atent nu doar ta zborul din ceruri, 
peregrinul 

pe țărm privește rouă de zori incendiată, 
uimit de frumusețe, căci iarba-n cristalinul 
potop aprins de perle prinsă, i se pare 
cimpie cu zmaralde semănată.

Rapid, șoimul iberic pe sus piaptănă 
cerul, 

In vreme ce muscarul cu pene de zăpadă, 
simțind cum il pătrunde, tot mai aproape, 

gerul, 
neștiutor se lasă-n păpuriș să cadă,

căci mult prea rar, și urmărit de toate 
privirile, acesta să-l apere nu poate.

Iși face loc sub sinul tremurător și verde 
al frunzelor prelungi, pe care 
decit văzduhul mai ocrotitoare 

le crede, dar escadra de vinători nu-l 
pierde 

și greierul de-aramă mai sună doar 
o clipă, 

ș: tace-apoi, sub ghiara înfiptă in aripă.

întors pe mină șoimul, vrînd parcă să-sî 
arate 

prin penele-i cernite durerea și minia, 
ori neputind, de-acum, hoțoaică, 
să mai ascundă in cimpia 

de lingă țărm găoacea de melc 
cu-mpurpurate 

lumini ca de rubine, o corboaică, 
de larma vinâtorii cu păsări îngrozită, 
iși uită-n flori, zvirlindu-l, răscuit sideful 

și glas scoțind sinistru, adună-n iarba 
verde 

atițio corbi, și-n ceruri, că-nnegritâ 
ca de-un lințoliu pare cimpia-n relieful 
cu stinci și pină și Soarele iși pierde 
lumina lui. In vreme ce, prin atita umbră 

doar Ascalalo poate, cu planată 
plutire, loc să-și afle pe o sumbră 

movila înverzită cu pietre semănată.

Dar timp n-a fost, greoaie, aripa să-și 
bată, 

nedrept cu Proserpina, cindva, acuzatorul 
și negura de păsări, zenitului aproape, 
s-a și lăsat deasupră-i, invăluindu-i 

zborul. 
Un neam intreg, deodată, de înaripate, 

invidiatul aur de sub pleoape 
cătindu-i-l cu-nfrigurare.

Căci chiar dacă proverbul nu-l știu, otil 
de-avare, 

oricit pe firmament de-ndepărtate 
stelele sint, pină-acoio să zboare, 
de seamănă cu ochii, sînt în stare.

Văzduhurile insă, palestră nu puțină 
pentru atita ură aveau să fie-n clipa 

cînd slobozit in ea cu marțială 
svicnire-un girifalt, lumină 

mai clară căutind peste plutireo 
falsului nor, și-o-ntins aripa 

de arpie temută, boreală, 
sfidind cu zborul lui nemărginirea.

Ci-n ajutor, un sacru, în urma lui, atroce 
inaltu-l sfredelește, dacă nu glob de pară, 

cu zbor pieziș și echivoce 
plutiri ce par iertare de grec cu viclenie, 

cind prada-r la distanță.
Astfel că de îndată ce victima coboară, 
fugind de gerifaltul ce fulgeră-n tărie, 
sub ea s-aude arama din zurgălăul care, 
purtat de sacru-i spune că nu-i nici jos 

speranță, 
și urcă iar și iarăși coboară, dar de-acum, 

ca astrul zilei pe orbită, numa 
un drum ii mai râmine, căci nu are, 
prinsă-ntre tropice nici o scăpare.

Ușoară sferă neagră, pe ceruri aruncată 
de vint, precum o minge din două părți 

lovită 
pe rînd, ca de rachete, de șoimi cu 

agerime, 
e pasărea ce-și cată 

intre zidiri de aer, cu aripa rănită, 
un coridor să scape, dar geamăna 

cruzime 
o ține-n el, veghindu-i cu viclenie chinul, 
pe cind de jos privește, uluit, străinul.

Tiran pe ceruri joase, sacrul așteaptă 
clipa 

ușoară sfera neagră să cadă fulgerată, 
și-nfipt in ea oțelul fatal și curb, aripa 
o schimbă-n fără luntre vislâ ce se

rotește 
cernită, pe cind vintul, rostit ultima dată 
ii mai aude glasul și trist i-t moștenește.

Interpretări și comentarii
Versurile 677—936. Vînarea de către 

munteni a unui lup cu bitele (vv. 222—232 
din prima Singurătate), așa cum se făcea 
în epoca primitivă, pescuirea cu plase și 
harpoane meșteșugit lucrate, precum avea 
s-o descopere o civilizație mai avansată, 
și. în sfirșit. vinătoarea cu păsări dresate 
anume pentru o astfel de îndeletnicire, 
străveche și ea. dar desăvîrșită abia în 
Evul Mediu, reprezintă trei secvențe de 
mare plasticitate, lucrate de poet — în 
special ultimele două — ca un orfevru. cu 
multă grijă pentru fiecare detaliu. Un 
veritabil filigran de metafore în construc
ția cărora participă armonia sonoră, culo
rile, jocul luminii și veșnicul apel la 
izvoarele mitologiei.

Spania poetului intrase în epoca spec
tacolului și petrecerilor publice, camuflînd 
prin aceasta, pe de o parte, decadenta ver
tiginoasă a imperiului și căutind, pe de 
altă parte, căile de redresare, măcar mo
rală. a unora dintre iluziile de altădată.

Primitivă, scena prinderii lupului nu l-a 
atras, abandonind-o în citeva versuri. La 
rîndul său. pescuitul, adevărată sclavie 
lingă năvoade și mirosuri putrede, l-a 
ispitit prea puțin, înfrumusețîndu-1 prin 
jocul mitologic îndeplinit de cele două fete 
ale pescarului și abandonîndu-1, odată cu 
căderea serii, in favoarea celor doi tineri 
îndrăgostiți.

Acum. în zorii zilei, cînd „orele se îm
bracă în numere", imagine splendidă, dar 
imposibil de captat în afara sensibilității 
baroce, poetul scoate din mare carul de 
foc al soarelui și proiect;ndu-l pe elipti
ca sa urcătoare (v. 734). își îngăduie sieși, 
și peregrinului, o impresionantă scenă de 
vînătoare cu șoimi.

S-ar putea spune — și mulți cercetători 
ai poeziei gongorine susțin foarte ferm 
acest lucru — că prin respectivele secven
țe poetul părăsește splendoarea agrestă a 
naturii și se întoarce la natura stilizată 
de viziunea aristocratică. Peregrinul în
suși, contopit în acest spectacol, dispare, 
întoreîndu-se ad limine, ad patres, la 
condiția sa nobiliară. Ca și cind nici n-ar 
fi existat, poetul îl părăsește, uitind de 
el (pentru prima și ultima dată) cu de- 
săvîrșire, atent numai la curgerea poetică 
a limbajului. Ceea ce era de demonstrat 
devine evident : cuvintele înseși sînt niște 
ființe și. ca atare, ele singure pot fi pro
ducătoare de mare poezie.

Numai Shakespeare, mai tînăr doar 
trei ani decît poetul nostru, făcea pe a- 
tunci efortul, intr-un alt plan, de a de
monstra același lucru. Nerepetat dună 
aceea, niciodată, în istoria planetei Pă
mînt, dar neavut în seamă de epocile ur
mătoare pentru simplul motiv că oame
nii nu vor să ajungă nicicum la adevărul 
ultim.

Adevărată artă, vinătoarea cu șoimi a 
cunoscut în Spania apogeul ei european, 
cei mai mari dresori fiind, bineînțeles, 
maurii și. după ei. bascii. In fond. Pedro 
Lopez de Ayala era basc, iar cînd nu lup
ta sau nu stătea ferecat în cușcă de fier, 
se ocupa cu șoimăria. Așa se explică 
faptul că temenii specifici dintr-un ma
nual de vînătoare cu șoimi — Manual de 
cetreria —. formează un întreg dicționar... 
intraductibil. în funcție de originea și 
culoarea penelor, șoimii aveau nume di
ferite și aceste denumiri sporeau datori
tă familiei și speciei de care aparținea 
fiecare pasăre. Avem astfel denumirile : 
alcotăn, alfaneque, a^or, horny, ferre, 
gavilăn, gerifalte. halcon, nebli, sacre etc. 
denumiri menționate de Jovellanos însuși, 
cel care adaugă : ..în afara acestor nume 
particulare. în dicționarele noastre se 
poate vedea, sub cuvîntul Halcdn (șoim) 
multele sale acceotiuni. în funriie de 
vîrsta, dresajul, caracterul și agilitatea 
acestei păsări" (subl. n.).

Era firesc ca o astfel de prezentă să in- 
*tre în literatură și a și intrat : de la Cin- 
tecul Cidului — cînd iși întoarce ochii 
plini de lacrimi, părăsindu-și casa, don 
Rodrigo nu vede decît vergelele goale, pe 
care stăteau șoimii —, Ia Juan Ruiz sau 
la Vicente Espinel — lui îi aparțin ce
lebrele versuri devenite proverb : La 
caza de amor ! es de altaneria, „Vinătoarea 

iubirii / e o vînătoare de ș.>Im • —. iar 
de aici la Lope de Vega și la atîția alții, 
exemplele ar umple o carte întreaga.

Lui don Luis de Gongora n i-i putea fi 
indiferentă o astfel de temă. Intra ut'iea 
cărți curioase ținute în mină — da ghi
cit, de astronomie, de naviga''2, — a ți
nut, probabil, și un manual de șoimărie. 
în Polifem (octava a doua) c' e
doar o astfel de îndeletnicire. Ac.:.a msă 
nu renunță la o atare scenă și o desfă
șoară pe distanța a, exact, 230 ve suri, 
ca și cind ar deschide un manual tehnic 
și l-ar umple cu metafore, descriind pe 
rind fiecare clasă de șoim, i:r ma. apoi 
executînd cu aceștia o demonstrația prac
tică de zbor și vînătoare. Nu trece cu ve
derea nici un amănunt : de la anvergura 
aripei, la lumina ochilor, de la capișonul 
care acoperă capul păsării, la zurgălăul 
ce-1 poartă ue git ( acel „gre'er de ara
mă") pentru a i se putea urmări zborul, 
iar de aici la înălțimea la care vinev’.ă 
fiecare, totul este consemnat cu minuțio
zitate. Neevitindu-se cuvintele „tehnice", 
cele pe care alt poet le-ar fi ocolit, ca 
apoetice, dar pe care don Luis. punîndu- 
le sub tensiune metaforică, le dă o sem
nificație particulară.

Două sint, în fapt, demonstrațiile 
practice de vînătoare descrise de poet. 
Mai întîi, prinderea muscarului — el 
doral (vv. 831—874), prolog ca de trage
die greacă pentru următoarea scenă, cea 
dedicată corboaicei.

Dincolo de tragismul ei, scena merită a 
fi reținută printr-un element desn-e care 
pină acum am vorbit numai în trecere : 
funcția culorilor : albul muscarului și 
verdele păpurișului sint singurele culori 
(dacă albul e acceptat între culori) măr
turisite ; alături de acestea, cenușiul ba- 
hariului (cenușa verde a Pirineilnr). al
bastrul cerului și apelor și roșul sîngelui 
sînt culorile presupuse. Deci : alb-verde- 
cenușiu-albastru-roșu. Sint culorile p-e- 
dilecte ale poetului, cum observă don Dă- 
maso Alonso (Estudios y ensa •• - î '- 
tîlnite, mai ales roșul, din abundență in 
Singurătatea intiia și mai puțin frecven
te în Singurătatea a doua pînă la scena 
pescuitului. reapărînd rrrariv în fi-’-’l. 
„Numai verdele", spune don Dămaso. „fi
ind atît de prezent în natură, are o valoare 
reală", în timp ce negrul, „cu rare excep
ții, joacă doar un rol de element discor
dant în interiorul armoniei lumii : su
gestie a durerii".

Aici, în scena vinarii muscarului, cu
lorile nu au decît funcție peisagistică. In 
schimb, în scena următoare, dedicată 
prinderii corboaicei, se va lucra în tente 
groase de albastru, negru și roșu, de fie
care dată cu translație de sensuri real- 
ireal, cu frecvent apel la simbol și cu 
foarte multă mișcare. Momentul cel mai 
impresionant ni se pare a fi prinderea 
corboaicei între gerifaltul care zboară sus, 
peste nori, și sacrul care o pândește „cu 
viclenie de grec" (Ulise...) de dedesubt, 
neîngăduindu-i să-și caute scăpare pe 
pămint : prinsă în această palestră a 
pustiului ceresc, corboaica (nu am snus 
corb pentru că.nici poetul nu spune cuer- 
vo, ci cuerva) se deplasează pe un meri
dian al morții sigure, gerifaltul și sacrul 
funcționind ca două tropice (v. 919). deci 
linii fierbinți care-i supraveghează ecl’p- 
tica (v. 920). Imagine care se intensifică 
imediat prin trecerea la jocul de pelotă : 
neagră, pasărea devine minge („b-eve 
esfera") lovită de aripile șoimilor ca de 
niște rachete („palas")...

Nu am întâlnit pină la don Luis nici un 
text al unui alt poet care să fi surprins 
cu atita sugestie și atît tragism o scenă 
asemănătoare. Totul desfășurat in văz
duhuri. în aceste ceruri de deasnn-a noas
tră pe care le vedem pure și albastre, și 
ele nu sint, cum spunea cjntemnoranul 
lui Gongora, uitatul Barto1om4 Leonard) 
de Argensola, nu sînt nici ceruri și nu 
sint nici albastre.

Prezentare, traducere și comentarii de
Darie Novâce^nu

(Fragmente din Gongora, sub tipar la
Ed. Univers).
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„Marii detectivi"
• Admiratorii lui Sher

lock Holmes vor fi încîn- 
tați, poate, să afle că 
faimosul dezlegător de 
enigme polițiste din ro
manele lui Conan Doyle 
și-a făcut reapariția, și 
anume în paginile unei 
cărți — captivantă, se 
pare, — scrise de Julian 
Symons. Autorul re-cre- 
ează nu numai pe Hol
mes, dar și alte perso
naje din romane poli
țiste de mare populari
tate : Hercule Poirot și 
Miss Marple din cărțile 
Agathei Christie, comisa
rul Maigret din cele ale 
lui Georges Simenon și 
alții asemenea. Cartea, 
intitulată The Great De
tectives, este un roman 
și în același timp un fel 
de enciclopedie a genului. 
„Marii detectivi — scrie 
Symons — sînt creații mi
tice șl merită literele 

Am citit despre.

Viața în decor de cinema
■ CALATORULUI european, America îi apare ca o 

planetă aparte, cu ritmuri, forme dc existență și sis
teme de valori nefamiliare, ca o lume mai avansată 
din punct de vedere material și mai copilăroasă din 
punct de vedere afectiv, mai exuberantă și totuși mal 
rece, mai naturală în manifestări și mai artificială ca 
Înfățișare, într-un cuvînt — altfel.

California, căreia i s-a spus și America Americli, 
păstrează, în ochii locuitorilor clin alte zone ale Sta
telor Unite, o aură de irealitate, este locul în care 
viața pare guvernată de alte legi și se întîmplă lu
cruri de neînțeles, nefirești, minunate sau oribile, ca 
la cinema. N-am uitat tonul de superioritate cu care 
mi s-a explicat, acum zece ani. în redacția revistei 
californiene „Sunset", că această publicație nu este 
distribuită decît pe coasta de vest, restul țării nefiind 
în măsură să guste rafinamentul prescripțiilor sale 
în materie de bucătărit, grădinărit, amenajare a că
minului și organizare a distracțiilor și voiajurilor.

Pe acest tărîm ciudat trăiește o vreme, vremea ac
țiunii romanului Răsplătită din plin, dc Alice Adams, 
simpatica eroină-naratoare Daphne. San Francisco 
este un oraș neverosimil de frumos, atît de frumos 
lncît aduce mai curînd a decor decît a mediu ambiant 
obișnuit. în acest „oraș răsfățat și adorabil". Daphne a 
venit pentru a exercita temporar o profesiune după 
chipul și asemănarea lui : crearea de „interioare" a- 
greabile, în speță aranjarea casei spațioase pe care 
și-a cumpărat-o o prietenă dintr-o considerabilă moș
tenire neașteptată. Pînă și vremea i se pare neaievea 
cînd poleiala pomilor de Crăciun sclipește în lumina 
unui soare văratec. Psihologia e la fel de anapoda ca 
meteorologia, pare a spune îmbrăcămintea unei 
femei dezechilibrate care poartă. într-o zi înăbușitoa
re. o haină de hermină pînă la pămint, pentru ca mai 
tirziu să rătăcească prin frig, ploaie și vînt într-o 
biată rochie de stambă.

California pe care va ajunge s-o cunoască î se va 
înfățișa sensibilei, inteligentei Daphne, ca „un pă
ienjeniș de violență și nebunie". Houstonii, de care 
s-a apropiat, prin forța împrejurărilor, mai mult 
decît ar fi dorit, apar inițial ca o familie după ca

majuscule pe care le-am 
atribuit. Ei aparțin lumii 
lui Don Quijote și Sancho 
Panza sau celei ă Regelui 
Arthur și cavalerilor Me
sei Rotunde". Situîndu-i 
în împrejurări caracte
ristice, unele reluate din 
autorii respectivi, altele 
imaginate de el, Julian 
Symons îi folosește pen
tru a crea nu povestiri 
despre violență sau cri
minalitate, ci despre în
sușiri sau defecte de 
caracter și de compor
tament, despre senti
mente și situații general- 
umane, fără a omite de
cepția, abuzul de încre
dere, corupția, dar nici 
perspicacitatea, cinstea, 
capacitatea de a gîndi 
logic, probabilistic, sta
tistic... în imagine — 
supracoperta volumului, 
semnată de artistul Tom 
Adams.

O carte despre 
Harlem

• Viața în cartierul
newyorkez al negrilor în 
prima jumătate a acestui 
secol este tema unei mo
nografii romanțate sem
nate de Jervis Anderson. 
Intitulată This Was Har
lem : 1900—1950, cartea
este o istorie cuprinză
toare, socio-culturală, în 
care pot fi întîlnite evo- 
luînd masele de anonimi, 
dar și personalități cele
bre. printre care marele 
muzician de jazz Duke 
Ellington, scriitorul Lang
ston Hughes, sociologul și 
publicistul W. E. B. Du
bois, redactor șef al zia
rului „The Age“, James 
Weldon Johnson, cel care 
a scris Manhattan-ul ne
gru, pictorul Romare 
Bearden, sociologul E. 
Franklin Frazier, poetul 
Claude McKay, roman
cierul Cari Van Vachten 
(autorul alb al Paradisu
lui negrilor) etc., etc. 
This Was Harlem inclu
de capitole despre evolu
ția muzicii negre, a co
mediei, dansului, litera
turii, dramaturgiei și lim
bajului specific culturii 
negre din S.U.A. Autorul 
susține că după 1950 
Harlemul a decăzut, sub 
Impactul coroborat al dis
criminării rasiale, al pre
judecăților, al propriilor 
sale contradicții, al me
galomaniei caracteristice 
noilor proiecte de recon
strucție locativă, precum 
și sub toate frămîntările 
care au marcat viața so
cială a metropolei ame
ricane.

Calderon inedit
• Necunoscută pînă a- 

cum, o lucrare a marelui 
dramaturg spaniol Pedro 
Calderon de la Barca a 
fost publicată recent la 
Madrid. Este vorba de o 
piesă de teatru inspirată 
din tradiția folclorică. 
Textul, pe care cerce
tătorii îl situează la în
ceputul primei perioade 
de creație a lui Calde
ron, a fost descoperit în 
urmă cu un an.

Colocviul 
literaturii 
cubaneze

• 250 de specialiști în 
literatură, hispaniști cu
banezi și străini au par
ticipat la Havana la Co
locviul literaturii cuba
neze — 1959—1981, orga
nizat de Ministerul Cul
turii împreună cu UNEAC, 
cu „Casa de las Ameri
cas". cu Institutul de Li
teratură și Lingvistică 
din Cuba și cu Univer
sitatea din Havana.

lapodul californian idilic : bogați, chipeși, sportivi, a- 
trăgători, tatăl — ahtiat după muncă, bani și distrac
ții, mama — distinsă avocată, pasionată activistă a 
mișcării pentru drepturile civile, băiatul și fata în 
conformitate cu standardele locului și ale vremii. In 
scurtul răstimp al șederii ei la San Francisco va ieși 
la iveală cealaltă față a medaliei și Daphne va fi 
martora unei la fel de previzibile (în mitologia Ca
liforniei) desfășurări de brutalitate ucigașă și sinuci
gașă, demență, viciu, toate acestea avînd ca efect ine
vitabila destrămare a superbei familii.

Dai- San Francisco nu este decît un „background", 
un decor, un mediu de contrast în raport cu care se 
definește existența femeii necaliforniene, deprinsă să 
muncească, să creeze, să trăiască intens, să gîndeas- 
că, să fie un om întreg. Răsplătită <lin plin, al patru
lea roman publicat de Alice Adams, a apărut în 1980. 
Acum i-a ieșit de sub tipar a doua culegere de pro
ză scurtă, Să te revăd, Șj, eroinele cîtorva dintre schi
țele incluse în volum (multe dintre acestea au apărut 
anterior în „The New Yorker", ceea ce reprezintă un 
incontestabil certificat de rafinament literar) încearcă 
să-și refacă, la San Francisco, o viață deteriorată pe 
alto meleaguri. Necazurile lor sînt, îndeobște, neca
zuri de dragoste, dar pentru persoane rezonabile, ci
vilizate. capabile să se privească detașat și uneori 
ironic, iubirea nu este unicul resort și unicul rost al 
vieții. Daphne, de exemplu, a venit la San Francisco 
decisă să trăiască, un timp, fără complicații senti
mentale. Codul ei de conduită funcționează perfect, 
profesiunea, prietenii, plimbările o ocupă mulțumitor. 
Va fi „răsplătită din plin" pentru atitudinea ei ma
tură printr-un happy-end la prima vedere conven
țional : după 20 de ani de la prima lor întîlnire de 
neuitat, îl va regăsi — invitat pentru un ciclu de con
ferințe în California — pe Jeari-Paul, scriitorul și 
militantul socialist francez de care sc îndrăgostise 
cîndva la Paris. Sfîrșitul rămâne însă la fel de inci- 
tant și de încântător ca întreaga poveste, deoarece 
Alice Adams este o naratoare subtilă care știe să-și 
captiveze cititorii prin observații pertinente, și spi
rituale și printr-o intrigă condusă cu măiestrie. Ero
ina ei este cuceritoare prin personalitatea ei comple
xă, normală, omenește (rui femeiește) vulnerabilă, o- 
menește (nu femeiește) puternică. Un iubit cu orizont 
larg, o strămutare la Paris i se potrivesc mult mai 
bine decît țanțoșii reprezentanți ai virilității ameri
cane și decît. sejurul in California.

Felicia Antip

O celebritate 
japoneză

• Un spectacol de gală 
•cu Lacul lebedelor a 
marcat la Tokio a trei- 
zecea aniversare a ba
lerinei Yoko Morishi- 
ta (în imagine), sin
gura dansatoare de balet 
clasic din Japonia care 
a devenit o celebritate 
internațională. Solistă a 
companiei de balet Mat
suyama din Tokio, lau
reată a festivalului de la 
Vama, Yoko Morishita a 
dansat de multe ori cu 
ansambluri de prim plan 
din Europa și America, 
inclusiv cu „Baletul se
colului XX" al lui Mau
rice Bejart. „

Centenar 
Nordstrom

• Poet, prozator si 
eseist, scriitorul suedez 
Ludvig Anshelm Nord
strom (1882—1942), de la 
a cărui naștere se împli
nesc anul acesta 100 de 
ani. este considerat de 
comentatorii si exegeții 
săi un maestru al poves
tirii realiste inspirate din 
viata cotidiană. Creația 
sa. mai ales proza — 
Pescarii (1907). Orășenii 
(1909). Gentilomii (1910), 
precum si Istoria lui 
Petter suedezul (1923 —
1927) este străbătută de o 
vitalitate rabelaisiană ce 
uzează de întreaga gamă 
a mijloacelor genului co
mic. în afară de proză, 
Nordstrom a mai scris și 
versuri adunate în volu
mul Tara lui Cain. lu
cruri în versuri libere 
(1906) și eseuri — Noi 
ceruri și o nouă lume 
(1917) și Lumi moarte pe 
orizontul social (1920).

Premiul 
Ruben Dario

• Premiul latino-ame- 
rican de poezie Ruben 
Dario, acordat de Nicara
gua, patria autorului ce
lebrului Azur, a fost de
cernat cubanezului Vic
tor Casaus. în juriu s-au 
aflat sovieticul Evgheni 
Evtușenco, uruguaianul 
Saul Ibargoyen. venezue- 
lanul Joaquim M. Sosa. 
Premierea a avut loc în 
casa-muzeu Rubăn Da
rio. Premiatul a cedat 
drepturile bănești reve
nite prin premiu unui 
fond de ajutorare a lup
tei naționale de elibera
re din Salvador.

Fața ascunsă a 
marilor maeștri

• Sub un titlu care-î 
subliniază originalitatea 
— „Pentru plăcerea mea" 
—, galeria pariziană Ro
bert Schmidt a reunit 134 
de tablouri, acuarele și 
desene semnate de cele 
mai ilustre nume ale se
colelor XIX și XX. Inedi
tul expoziției constă în 
ideea de a prezenta acea 
operă a artistului cu cel 
mai mare efect de surpri
ză și nu opera cea mai 
tipică prin care el ar pu
tea fi identificat dintr-o 
privire. Un joc la care se 
poate participa numai

cunoscînd la perfecție 
opera pictorilor — scrie 
un cronicar — pentru că 
tabloul selecționat se în
scrie în contextul general 
al autorului, constituind 
preludiul, o deviere sau 
încoronarea tîrzie a stilu
lui care i-a creat reputa
ția. Corot, Monet, Gau
guin. Utrillo. Mary Ca
ssatt (în imagine un 
portret realizat de ea), 
Sisley, Delacroix și multi 
alții figurează cu aseme
nea opere derutante și su
perbe totodată.

O ediție națională 
a operelor lui Croce

• Cu prilejul comemo
rării a 30 de ani de la 
moartea marelui filosof și 
estetician italian Bene
detto Croce editura La- 
terza a anunțat retipări
rea într-o ediție naționa
lă a operelor sale. între
gul „corpus" va cuprin
de. în afara color 70 de 

volume ale operelor Iul 
Croce, cel puțin alte 40 
în care vor fi incluse di
versele variante ale unor 
texte, note, recenzii, ar
ticole scrise pentru coti
diene și publicații perio
dice precum și „Jurna
lul", Caietele de lucru și 
Corespondența, prezenta
tă în ordine cronologică. 
Primul volum este prevă
zut să apară la începu
tul anului 1983. (în ima
gine: Benedetto Croce).

Catedra Alejo 
Carpentier

• La Facultatea de 
Arte si Litere a Univer
sității din Havana s-a 
inaugurat catedra Alejo 
Carpentier. care arc 
drept scop cercetarea, 
studierea difuzarea ope
rei scriitorului cubanez. 
Prelegerea inaugurală a 
fost susținută de scriito
rul Venezuelan Alexis 
Marquez, membru al ju
riului premiului literar 
„Casa de las Americas", 
mare admirator al operei 
lui Carpentier.

Saroyan

• Cu o lună în urmă a 
fost îndeplinită ultima 
dorință a lui William Sa
royan : aceea ca rămăși
țele sale pămintești să 
odihnească în pămîntul 
strămoșilor săi. La sfir- 
șitul lunii mai, urna con- 
ținînd cenușa celui care 
a fost unul dintre, oel 
mai mari scriitori ai 
Americii secolului două
zeci a fost adusă la Ere
van, în R.S.S. Armeană, 
în timpul vieții, Saroyan 
a vizitat capitala armea
nă de trei ori — în 1935, 
cînd avea douăzeci și 
șase de ani și își plătise 
drumul din primii bani 
cîștigați ca scriitor, în 
1960 și, din nou, în 1978 
cu trei ani înainte de 
muri. în imagine : o fo- 
tografie a scriitor:’1' ' 
cută, în 1960, la k 
de fotograful Handikian,

Jules Verne 
in 80 de volume

• După zece ani de 
lucru consacrați scriito
rului vizionar, ani însem- 
nînd publicarea a 95 de ti
tluri în 80 de volume, edi
torul Michel de l’Orme- 
raie încheie remarcabila 
șa antrepriză cu publica
rea ultimului tom, Călă
torii extraordinare. Prin

Intermediul facsimilului, 
el a restituit operei mare- 
lui„viitorolog“ forma ar
tistică originală datorată 
editorului Hetzel. 2 500 
de ilustrații înfățișează 
pe revoltații de Pe Boun
ty. Castelul din Carpați, 
epava Cynthiei, pe Mais
trul Zacharius. fiecare 
dintre imagini fiind o 
mică operă de artă. în 
semn de omagiu pentru 
scriitor, editorul a reali
zat și o medalie în bronz 
aurit cu efigia lui Jules 
Verne.

Philadelphia - 300
• întemeiat în 1682 de 

W. Penn, marele centru 
comercial, industrial și 
cultural care este astăzi 
Philadelphia, sărbăto
rește anul acesta 300 de 
ani de existență. Nume
roase lucrări monogra
fice, expoziții și o suită 
de acțiuni culturale o- 
magiază evenimentul și 
evidențiază perioadele 
mai importante ale aces
tui mare oraș care între 
anii 1790—1800 a fost ca
pitala S.U.A. La Phila
delphia, unde s-a semnat 
la 4 iulie 1770 Declarația 
de independență, există 
una dintre cele mai 
vechi instituții de învăță
mânt din S.U.A., — Uni
versitatea ..Pennsylva
nia", înființată în anul 
1740, precum și nume
roase muzee de artă cla
sică și contemporană. 
Orașul, care numără In 
prezent peste 5 milioano 
de locuitori, este astăzi 
unul din centrele cele 
mai importante din
S.U.A., sub toate aspec
tele.



Poziția și propunerile României 
cu privire la problemele dezarmării

Shakespeare pe stradă

• Timp de zece zile, ton. Strada însăși a jucat
una din cele mai vechi 
străzi ale Parisului, Levis, 
și o piafă în care odinioară 
se înălța castelul Mon
ceau, au reînviat teatrul 
elisabethan, constituind 
scena unor spectacole al
cătuite din montai e (în 
sens cinematografic) ale 
celor mai celebre piese 
shakespeareene : Hamlet, 
Othello, Macbeth. Scorpia 
imblînzită, Romeo și Ju- 
lieta. Nevestele vesele din 
Windsor. 16 actori și 25 
de artiști de pantomimă 
au interpretat simultan a- 
ceste sase piese puse în 
scenă de Gerard de Bre-

un rol, prin balconul spe
cial amenajat pentru scena 
Romeo — Julieta, sau ha
nul de unde pornește că
lare Petrucchio în Scorpia 
imblînzită etc. Costumele 
au fost veșminte din 
epoca elisabethană, a- 
utentice ca și cele 200 de 
felinare în culori străluci
toare sau temele muzica
le interpretate de ansam
blurile vocale și instru
mentale. Prezentate de 
dimineața pînă seara, 
spectacolele au fost ur
mate de dialoguri între 
actori și public. în ima
gine o „scenă" dintr-un 
spectacol.

' Robert
° ■'Mestvenski

• La 20 iunie cunos
cutul poet sovietic Ro
bert Rojdestvenski (n. în 
1932. la Kosiha. în Altai), 
care face parte din ge
nerația ..dinamitardă" a 
anilor 1960. alături de 
Larisa Vasilieva, Bella 
Ahmadulina, Ludmila 
Scipacikina. Rimma Ka
zakova, Novella Matvee
va. N. Rubtov. Ev. Evtu-

Casanova, 
autor S.F.

• Faimosul aventurier 
Venetian Casanova (Gio
vanni Giacomo Casanova 
de Seingalt, 1725—1798), 
devenit celebru mai ales 
prin peripețiile sale, 
multe galante, evocate 
în Memorii (Povestea 
vieții mele) a fost, amin
tesc uneori cercetătorii, 
un precursor al lui Jules 
Verne, el fiind și autorul 
romanului Icosamăron..., 
în care descrie o călătorie 
spre centrul pămîntului. 
Spirit multilateral, a scris 
și lucrări istorice, și în
cepuse și alcătuirea unui 
Dicționar al brînzeturilor. 
Casanova, care-i cunos
cuse pe Voltaire și pe 
Rousseau, era, dună cît se 
vede, nu numai un om de 
lume, dar și un enciclo
pedist...

Viața Iui Kant

• La editura „Tînăra 
Gardă" din Moscova în 
seria ..Viața oamenilor de 
seamă" a apărut biogra
fia Kant de A. Gulîga, în 
care se reconstituie din 
perspectiva actualității 
viața marelui filosof și 
om de știință german.

Ariosto în lectura 
lui Italo Calvino

(Urmare din pagina 24)

ÎNTĂRIREA SOLIDARITĂȚII ȘI CONLUCRĂRII LOR 
ÎN AFIRMAREA POLITICII DE DESTINDERE, DE 
PACE ȘI INDEPENDENTA NAȚIONALA.

Marile demonstrații pentru pace și dezarmare care au 
avut loc în ultima vreme în numeroase state, inclusiv 
România, și care se afirmă cu o vigoare și forță necu
noscute în anii de după cel de-al doilea război mondial, 
demonstrează clar că acțiunea popoarelor, a opiniei pu
blice mondiale în favoarea dezarmării și păcii se dezvoltă 
ca un factor nou, progresist, în relațiile internaționale 
contemporane, de o însemnătate deosebită în oprirea 
cursei înarmărilor, în salvarea omenirii de la catastrofa 
nucleară.

Dorim să subliniem rolul deosebit care revine în lupta 
pentru dezarmare, pace și înțelegere tinerei generații, care 
reprezintă majoritatea populației globului, dă cele mai 
mari jertfe în cazurile de conflicte armate și este vital 
interesată în pace, pentru asigurarea unui viitor pașnic 
și fericit.

România sprijină activ acțiunile de lansare a unei cam
panii mondiale de dezarmare sub auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite.

15. în efortul istoric de oprire a cursei înarmărilor si 
de înfăotuire a dezarmării. O RĂSPUNDERE SI UN ROL 
DEOSEBIT REVIN OAMENILOR DE ȘTIINȚA, care cu
nosc cel mai bine capacitatea distructivă a armamentelor 
modeme și urmările catastrofale ale unui război atomic.

în condițiile actuale, nici un om de știință nu mai coate 
rămîne indiferent fată de faptul că realizările științei, 
cele mai noi cuceriri ale tehnicii moderne sînt folosite 
pentru fabricarea de arme tot mai distrugătoare, că im
portante resurse materiale și un uriaș potențial științific 
sînt acaparate de politica înarmărilor. în aceste împreju
rări. România consideră că este necesar să se asigure con
diții ca oamenii de știință să-și facă auzit glasul la O.N.U. 
și în alte organisme internaționale, să participe nemijlocit 
Ia dezbaterea tuturor problemelor care privesc dezarma
rea și pacea.

16. Pornind de la necesitatea de a se face totul pentru 
asigurarea unui climat de încredere, pace și colaborare 
între națiuni, România consideră că o deosebită impor
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Ce e nou în Spania?

șenKo, A. Vosnesenski, 
A. Prelovski, Oleg Seș- 
tinski. V. Sokolov. V. So
rokin. I. Voronov, a im- 

^fciinit 50 de ani. In ciu
da unei acute note origi
nale. singulare, poezia sa
se înscrie în linia poeziei 
lui Surkov. 
Tvardovski. 
Martinov.
Șvetlov.
feopv1

Tihonov, 
Smeliakov. 
Lugovskoi, 

, devenind cu 
“xtrem de popu- 

r '-rr- florilegiu din
ct lt>a iui Rojdestvenski 
ne-ău oferit în română 
Gh. Tomozei și V. Bucu- 
roiu în 1976. m colecția 
„Orfeu" a Editurii Uni
vers.

„Parfum 
de Guayaba"

• Printre cele mai re
cente apariții editoriale 
de la Bogota se numără 
și volumul Parfum de 
Guayaba, semnat de Pli- 
nio Apuleya Mendoza. 
Cartea, epuizată în pri

smele zile de la apariție. 
„Teste o monografie consa

crată vieții și operei scri
itorului columbian Ga
briel Garcia Mărquez, 
realizată sub forma unui 
amplu interviu. întrebă
rile încep cu anii copilă
riei și ajung pînă in zi
lele noastre. în discuție 
sînt evocate majoritatea 
personajelor din romanul 
Un veac de singurătate, 
tradus oînă în prezent în 
32 de limbi.

• într-o ediție pre
scurtată. celebrul poem al 
lui Ariosto : Orlando fu
rioso, a apărut reoent. la 
Paris, în colecția „Livre 
de poche". Selecția cîntu- 
rilor prezentate aparține 
lui Italo Calvino, căruia

Connie Francis 
la Westbury

• în urmă cu șapte ani 
In orășelul Westbury 
(S.U.A.), binecunoscuta 
stea a rock-and-roll-ului 
american — Connie Fran
cis — a fost victima 
unei agresiuni. Suferind 
un șoc psihic artista și-a 
întreruot timp de , 7 ani 
activitatea. Luna aceasta, 
cînd a împlinit 43 de 
pni. Connie Francis și-a 
reluat concertele. Ea a 
reapărut pe scenă, în 
aplauzele publicului, chiar 
*4 Westbury orașul care 
Jra să-i devină fatal în 
urmă cu 7 ani.

i se datorează și textele 
de legătură între ele, a- 
devărate mini-povestiri. 
Versiunea franceză a poe
mului lui Ariosto este 
semnată de C. Hippeau, 
textele datorate lui Cal
vino sînt traduse de Nino 
Frank. Cu prilejul lan
sării volumului, scriito
rul italian a participat la 
o masă rotundă dedicată 
lui Ariosto, unde a citit 
din opera acestuia.

LAMPEDUSA, bătrînul ghepard din 
bestiarul cu care toți sîntem dotați, 
susținea că nu există voluptate mai 
adîncă a omului decît aceea de a pu
tea spune celuilalt : „Ți-am zis eu că 
așa va fi ?“ Am verificat ideea de ne
numărate ori. Așa e. De cite ori poți 
spune semenului tău : ,.ți-am zis eu 
că aș se va întîmpla 7", viața, instan
taneu, năvălește entuziastă în toate 
celulele declarantului și acesta simte 
că intr-adevăr el. personal, sună mîn- 
dru. în fiecare silabă a sa. Rezonanța 
acestui rezon e amețitoare, atît la bo
gat cît și la sărac, la bolnav cît și la 
omul sănătos, la tinăr și la bătrîn. nu 
mai spun ce sărbătoare naște ea în 
orice femeie și în orice bărbat. Puține 
fraze dau vieții atîta bucurie pură ca 
acest : „ți-am zis eu că așa va fi ?“

Poate că nu e încă vremea să trom- 
pețim previziunile noastre despre des
fășurarea Mundialului — unde-i mai 
voluptuoasă graba de a avea dreptate 
in profeții, ca în fotbal și în politica 
mundială ? — dar ceva, ceva prinde 
a se contura. Sigur că nu ne vom 
apuca să avem chiar certitudini într-o 
lume îu care dubiul, obligatoriu, se 
exprimă cu acea plasticitate pe care 
irizerii. cînd îți potrivesc perciunii, o 
cunosc ca nimeni alții, apleeîndu-se 
snre auzul clientului și anuntîndu-1 
sumbru și subversiv : „balonul e ro
tund". adică totul e posibil ; sigur că 
știm prea bine cît de rotund și de ne
prevăzut, e balonul. luminați în aceas
tă direcție și de fostul portar din anii 
’30 al echipei Racing Universitaire Al- 
gerois. un anume Albert Camus, care 
ne-a lăsat și aici idei fundamentale 
ca : „am învățat repede că o minge 
nu vine niciodată de acolo d<5 unde 
crezi și aceasta mi-a servit în existen
ță...", sigur că avem și noi vicleniile 
faste și caste ale prudenței, totuși nu 
putem să nu observăm că după zece 
zile de joc. cei care ne-am riscat li
niștea telefonică și solidaritatea viri
lă susținînd că europenii nu-i „vor tă
văli" pe sud-americani (expresia nu 

ne aparține dar ea și-a făcut drum) 
ba dimpotrivă, am avut oarecare 
dreptate.

Cele două mari spectacole de lung 
metraj ale sfirșitului de săptăminft au 
fost, pe scurt. Brazilia—Scoția 4:1 și 
Argentina — Ungaria tot atîta. Tre
buie spus că, în Europa, nici Scoția și 
nici Ungaria nu încasează cu anii cît® 
patru goluri intr-un singur meci. Și 
ce goluri ! După cum îi spunea o 
bucureșteancă unui actor superb de la 
Național : „aveți niște ochi... unul 
mai frumos ca celălalt", tot așa putem 
murmura și noi, derulîndu-ne pe sub 
pleoape. încă si azi. minunățiile cre
ate de Maradona (senzațional în fața 
unei echipe ungare reduse, de furia 
sacră a argentinienilor, la neputința 
San Salvadorului), de Zico, de Eder, 
cel care a marcat Scoției un gol lobat 
urlat de crainicul spaniol, la radio, ca 
„el gran gol del noche", echivalent 
într-o limbă slavă cu „intelectîn 
futbol". de apărătorii brazilieni. Oscar, 
și Falcao, deși cine mai știe care-s 
apărătorii unei echipe ajunse să-și 
vadă propriii fundași penalizați pen
tru ofsaid. în careul advers ?

Aici e dealtfel tot chichirezul pro
blemei sau. mai înalt spus, diferența 
de concepție dintre cei de pe „ștarîi 
continent" și cei de peste valurile ocea
nului. Pentru europeni, răspunsul la 
fundamentala întrebare a oricărei fi
losofii fotbalistice : „pentru ce ju
căm ?“ este acela, deloc stupid, „ca să 
nu primim goluri". Pentru latino- 
americani — „ca să marcăm mai 
multe goluri decît adversarul". După 
cum răspund — vorba clasicului curs 
scurt — la această întrebare, așa se 
așează pe teren, așa se mișcă, așa gîn- 
desc — fie și cu picioarele, membrele 
cele mai îndepărtate de creier — cele 
două lumi, a veche și „a opta" a lui 
Dvoriak. Pentru europeni, chiar cei 
mai buni, starea de bază e apărarea ; 
pentru ceilalți, chiar si pentru Ku- 
weit-ul antrenat de un brazilian (care 
i-a scos din papuci tocmai pe oamenii

tanță ar avea ÎNCETAREA PROPAGANDEI PENTRU 
Înarmare și rAzboi și desfAsurarea un>r 
ACȚIUNI LARGI DE EDUCARE A POPOARELOR ÎN 
SPIRITUL IDEALURILOR PĂCII, ÎMPOTRIVA RĂZBO
IULUI ȘI ÎNARMĂRILOR. În acest sens România pro
pune să se convină organizarea, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, a unei conferințe mondiale a mijloace
lor de informare în masă — radio, televiziune, presă — 
care să dezbată și să stabilească măsuri corespunzătoare 
in această direcție.

17. în lumea de azi, dezarmarea, ca și alte probleme 
internaționale majore de interes vital pentru întreaga 
omenire trebuie soluționate într-un mod democratic, cu 
participarea activă a tuturor statelor. în acest context, 
ne pronunțăm în continuare pentru CREȘTEREA ROLU
LUI ȘI RĂSPUNDERII ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR 
UNITE IN ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII.

Documentul final al primei sesiuni a Adunării Generale 
consacrată dezarmării a confirmat cu claritate că O.N.U„ 
reprezintă cadrul larg democratic în care trebuie să se 
realizeze și să se aplice acordurile de dezarmare cu par
ticiparea tuturor statelor lumii. Situația actuală reclamă 
consolidarea și democratizarea în continuare a mecanis
mului de dezbateri și negocieri In domeniul dezarmării 
stabilit la prima sesiune specială.

România sprijină lărgirea componenței Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva și accesul altor state la lu
crările acestuia, creșterea rolului Centrului O.N.U. pentru 
dezarmare și al Institutului de cercetări al O.N.U. privind 
dezarmarea, precum și alte măsuri de natura sa contri
buie la sporirea eficienței organismelor O.N.U. în dome
niul dezarmării.

Prezentând aceste propuneri, delegația română — 
a precizat ministrul nostru de externe — este gata, 
în același timp, să conlucreze cu delegațiile celor
lalte state în examinarea oricăror al*  or propuneri 
constructive, de natură să contribuie la găsirea, cu 
participarea tuturor națiunilor, a unor soluții raio
nale problemei fundamentale a timpului nostru : 
eliminarea pericolului de război și asigurarea unei 
păci trainice pe pămînt.

lui Dvorjak), atacul. Apărarea meto
dică și perfecționată a celor aflați 
de-o parte și de alta a Mînecii. visea
ză la contraatacuri. în timp ce acei 
care au inventat tangoul. radiografia 
pampei și realismul magic văd în apă-1 
rare doar un moment trecător al ata
cului perpetuu. Nimeni nu știe cum 
ar arăta o echipă sud-americană mare 

—parcă cele mici sînt altfel... — 
stînd europenește în defensivă, cam 
80 de minute din cele 90. Cum o să-t 
vezi pe brazilieni jucînd un meci în
treg preocupați doar să-și anihileze 
adversarul, să-i distrugă jocul, mulțu
miți că nu încasează nici o boabă ? Cu 
o maximă rapiditate, ei încearcă de
posedarea adversarului de minge, șl 
imediat tot ei construiesc un atac, cu 
cit mai mulți jucători, indiferent ce 
post au. purtati de o inspirație care 
lasă impresia unei îneîntătoare lipse 
de dogme și ordine. într-un ritm ne 
cît de ușor pe atît de uluitor care-i 
uzează pînă la ultima fibră ne cei care 
li se împotrivesc totul — bine. rău. — 
încheindu-se clar cu o fază de gol. Tot 
ce fac e periculos pentru poarta ad
versarului. chiar și cînd sînt departe 
de ea. Trebuie să fii mereu cu ochii 
în patru, să alergi la maximum — cu 
atît mai dureros cu cît ei îți dau im
presia că zboară, — să sufli din greu, și 
toate astea obosesc. Se mai adaugă și 
faptul că toate contactele fizice cu ei 
sint tari dar nu brutale, agresive dar 
niciodată violente, niciodată curat- 
murdare. Ei „nu paradesc la pi ci o i re" 
dar te slăbesc mai rău decît dacă te-ar 
lovi urît. Inițiativa le aparține sistema
tic, ei nu „bal", ei te supun. Ca să-i in- 
frîngi. trebuie să-ți construiești mai 
bine decît ei atacul — nu apărarea.

Care echipă europeană va izbuti ? 
Toate meciurile dintre echipele euro
pene nu s-au ridicat la nivelul de haz. 
farmec și eficacitate ale celor două 
lung metraje sus-numite (lăsind deo
parte desenele animate feerice dar eu 
destin probabil de scurt-metraie ca 
Algeria — R.F.G.. Kuweit-ul amintit. 
Camerun — Polonia, meciuri in care 
nu s-ar putea spune că europenii 
„s-au tăvălit" măcar de plăcere). Spa
nia — Iugoslavia a fost energic, iute, 
încruntat, plin de greșeli în care ibe
ricii dezordonați au avut mai multă 
șansă decît balcanicii, ceva mai con
structivi. dar cu două stele esențiale 
palide : Surjak și Petrovicî. Vest- 
germanii rămîn enigmatici și cetoși. 
pierduti în aburii unei oboseli inuma
ne. venite din ceea ce se numește 
campionatul Bundesligii. plus două 
cupe europene ratate în finală. Sovie
ticii. ca și italienii, nu-mi par Capabili 
de o reconvensiune ofensivă. Franța T 
Ea va continua să aibă fotbalul cu cei 
mai buni ziariști din lume. Belgia, 
desigur, ar fi o idee după acel 1—0 
cu Argentina. Dar după 1—0 cu El 
Salvador, adică tot în condițiile în 
care trebuiau constmite goluri, rămii 
pe gînduri, chiar dacă azi e din nou 
marți, zi în care am omnosticat-o 
outsider valabil, alături de Polonia 
care n-a înscris, pînă azi. nici un gol. 
(Ca mîine, miercuri, să văd că Polonia 
dă 5 prea bătrînilor oemvieni si Bel
gia e valabilă și săptămîna viitoare). 
La drept vorbind, peste astentări. 
mult mai consistentă derit am crezut, 
pane Anglia la care mă gindes" cu 
nostalgia unui bărbat care și-a făcut 
iluzia că trece învingător, crin viata 
unei femei, ea. pînă la urmă, mai pu
ternică. trăeîndu-1 ne sfoară. Se știe 
ce atașată îți rămîne vanitatea de ase
menea aventuri.

Belphegor



Poziția și propunerile României 
cu privire la problemele dezarmări

■ Din împuternicirea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolge. Ceaușescu, in 
conformitate cu mandatul încredințat de Marea 
Adunare Națională, ministrul afacerilor externe al 
țării noastre, tovarășul Stefan Andrei, a prezentat, 
marți dimineața, in cadrul sesiunii speciale a A- 
dunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, 
poziția României in problemele dezarmării și, în 
acest cadru, o serie de propuneri concrete destinate 
să contribuie la succesul acestui forum, să conducă 
la oprirea cil mai grabnică a cursei înarmărilor, să 
asigure trecerea la dezarmare și, in primul rind, la 
dezarmarea nucleară.

Redăm, cu titlu de document, textul acestor -ș~^- 
puneri de măsuri, la negocierea și convenirea cărora 
România consideră că trebuie să se treacă de ur
gență.

1. Toate eforturile guvernelor, ale factorilor de răspun
dere trebuie să fie neabătut îndreptate spre înfăptuirea 
obiectivului nostru fundamental — OPRIREA CURSEI 
Înarmărilor și realizarea de pași efectivi 
DE DEZARMARE, IN PRIMUL RÎND DE DEZARMARE 
NUCLEARA.

2. Pentru realizarea acestui obiectiv se impun ÎNCE
TAREA PRODUCȚIEI DE ARME NUCLEARE ȘI TRE
CEREA LA REDUCEREA TREPTATA A STOCURILOR 
EXISTENTE PINA I.A LICHIDAREA LOR TOTALA ȘI 
INTERZICEREA DEFINITIVA A TUTUROR ARMELOR 
NUCLEARE, PRECUM ȘI A CELORLALTE ARME DE 
DISTRUGERE IN MASA.

O IMPORTANȚA DEOSEBITA AR AVEA ASUMAREA 
DE CĂTRE TOATE STATELE POSESOARE DE ARME 
NUCLEARE A ANGAJAMENTULUI FERM DE A NU 
FOLOSI PRIMUL ACESTE ARME.

Este necesară intensificarea eforturilor pentru încheie
rea în cel mai scurt timp a unor CONVENȚII privind:

• Interzicerea tuturor experiențelor cu arma nucleară ;
• Interzicerea fabricării și dezvoltării armei cu neu

troni ;
• Prevenirea folosirii noilor descoperiri tehnice pentru 

producerea și dezvoltarea unor noi tipuri sau sisteme de 
arme de distrugere in masă ;
• Interzicerea producției șl perfecționării armelor chi

mice și distrugerea stocurilor existente de. asemenea 
»rme ;

• Interzicerea armelor radiologice ;
• Acordarea de garanții de securitate tuturor statelor 

neposesoare de arme nucleare ; asumarea angajamentu
lui ferm că împotriva acestor state nu vor fi folosite 
armele nucleare și in general nici un fel de arme și nici 
amenințarea cu uțilizarea forței.

România salută numeroasele propuneri care au fost 
făcute pînă în prezent cu privire la oprirea experien
țelor cu arme nucleare, a producției de armament atomic. 
Ne pronunțăm pentru reducerea substanțială a arma
mentelor nucleare de. către cele două mari puteri, de 
exemplu cu 50 ia sută în prima fază, ca un pas spre 
eliminarea totală ă armelor nucleare.

România a salutat acordul pentru începerea tratative
lor dintre Uniunea Sovietică și. Statele Unite ale Ame
rică privind problemele armamentelor strategice. Intere- 
nele majore ale tuturor popoarelor cer să se acționeze 
cu toată răspunderea și să se facă totul pentru a se pune 
capăt armamentelor nucleare, ca Uniunba Sovietică și 
Statele Unite ale Americii — cele două mari state care 
dețin principalele armamente nucleare — să depună fie
care toate eforturile, să acționeze cu toată bunăvoința 
pentru a se ajunge la înțelegere. Desigur, între propu
nerile formulate pînă acum de cele două părți există 
deosebiri. Apreciem însă că toate propunerile trebuie 
luate în considerație, treeîndu-se la tratative- pentru a 
se ajunge la un acord comun.

In același timp, considerăm că toate țările, toate po
poarele lumii au răspunderea de a acționa direct, de 
a nu aștepta rezultatul tratativelor dintre cele două țări, 
ci de a milita cu toată fermitatea și hotărîrea pentru 
dezarmare, de a-și aduce contribuția la realizarea dorin
ței omenirii de a se pune capăt înarmărilor, de a trăi 
lntr-o lume fără războaie.

3. în scopul stăvilirii cursei înarmărilor. propunem 
ÎNGHEȚAREA CHELTUIELILOR MILITARE LA NIVE
LUL ANULUI 1982 SI TRECEREA LA REDUCEREA LOR, 
PÎNĂ ÎN 1985, CU 10—15 LA SUTA.

Fondurile astfel eliberate să fie folosite în proporție de 
30—50 la sută pentru sprijinirea eforturilor țărilor in curs 
de dezvoltare, iar restul pentru crearea de noi locuri de 
muncă și realizarea altor măsuri de ordin economic și 
social in țările care efectuează această reducere.

România consideră că pentru încurajarea eforturilor în 
acest domeniu ar avea o însemnătate deosebită adoptarea 
unei declarații a Adunării Generale a O.N.U. cuprinzând 
principiile care trebuie să guverneze activitățile statelor 
in domeniul înghețării și reducerii bugetelor militare.

4. Pornind de la importanța deosebită pe care ar avea-o 
pentru asigurarea păcii și securității internaționale adop
tarea unor măsuri eficace de reducere substanțială a ar
mamentelor convenționale. ROMÂNIA SE PRONUNȚA 
PENTRU CONVENIREA ÎNTRE CELE DOUA BLOCURI, 
ȘI ÎN GENERAI, ÎNTRE CELE DOUA PĂRȚI. A UNUI 
PLAFON MAXIM PENTRU PRINCIPALELE ARMA 

MENTE — AVIOANE, TANCURI, NAVE DE LUPTA, 
RACHETE, TUNURI GRELE ȘI ALTELE.

5. Avind în vedere situația deosebit de gravă de pe 
continentul european, România se pronunță cu hotărire 
pentru OPRIREA AMPLASĂRII ȘI DEZVOLTĂRII RA
CHETELOR CU RAZA MEDIE DE ACȚIUNE ÎN EU
ROPA, RETRAGEREA ȘI DISTRUGEREA RACHETELOR 
EXISTENTE, ELIMINAREA DE PE CONTINENT A TU
TUROR ARMELOR NUCLEARE.

Țara noastră a salutat începerea negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva în problema armelor nucleare 
cu rază medie de acțiune și își exprimă speranța că 
acestea se vor încheia cu rezultate concrete, pozitive pe 
linia diminuării și eliminării pericolului nuclear în Eu
ropa. Considerăm că. întruc-it această problemă intere
sează nemijlocit toate națiunile europene, la negocierile 
de la Geneva trebuie să participe. într-o formă sau alta, 
toate celelalte state de pe continent.

6. Pentru reducerea și eliminarea pericolului de război 
pe continentul european este necesar să se ajungă la un 
acord pentru CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE DE 
CREȘTERE A ÎNCREDERII ȘI DEZARMARE ÎN EU
ROPA.

Este necesar ca, la reluarea lucrărilor, reuniunea de la 
Madrid să se desfășoare într-un spirit constructiv și să 
se încheie într-un timp cit mai scurt, cu rezultate pozi
tive, cu hotărîri care să reafirme principiile și angaja
mentele asumate prin Actul final și să contribuie la în
făptuirea lor unitară, să convină convocarea unei con
ferințe pentru creșterea încrederii și dezarmare, să asi
gure continuitatea procesului început la Helsinki. Orga
nizarea unei asemenea conferințe ar corespunde interese
lor și aspirațiilor arzătoare ale popoarelor europene, ar 
fi de natură să stimuleze promovarea unui proces hotărît 
de destindere și dezarmare, statornicirea unui climat de 
securitate și cooperare pe continent. România se pro
nunță pentru edificarea unei Europe unite, în care toate 
statele, indiferent de orîhduirea lor socială, să conlu
creze rodnic, pe bază de egalitate și respect reciproc, 
iar fiecare națiune să se poată dezvolta liberă și inde
pendentă, fără nici un amestec din afară.

7. Atribuim o mare însemnătate CREĂRII DE ZONE 
DENUCLEARIZATE ÎN DIFERITE REGIUNI ALE LUMII 
PRIN ÎNȚELEGERI ÎNTRE STATELE DIN REGIUNILE 
RESPECTIVE, PUTERILE NUCLEARE ANGAJÎNDU-SE 
CA NU VOR FOLOSI ARMA ATOMICA ȘI, ÎN GENE
RAI,, FORȚA ÎMPOTRIVA STATELOR CARE AR FACE 
PARTE DIN ASEMENEA ZONE.

Acționînd consecvent în această direcție, România pro
movează o politică activă de dezvoltare largă a relațiilor, 
pe plan bilateral și multilateral, cu celelalte state din 
Balcani, se pronunță în acest sens pentru o îniîlnire 
balcanică la nivel de șefi de stat și guvern, militează 
și acționează pentru transformarea regiunii Balcanilor 
într-o zonă a prieteniei, colaborării, bunei vecinătăți și 
a conviețuirii pașnice, fără arme nucleare. Realizarea unei 
asemenea zone in Balcani — legată și de alte zone de- 
nuclearizate din Europa — ar constitui un pas spre o 
Europă fără arme nucleare, ar avea efecte dintre cele 
mai pozitive asupra ansamblului climatului politic eu
ropean.

8. în actualele condiții internaționale, o însemnătate 
deosebită ar avea ADOPTAREA, CU PARTICIPAREA 
TUTUROR STATEI,OR, A UNOR MASURI EFICIENTE 
PENTRU CREȘTEREA ÎNCREDERII ÎNTRE STATE.

România consideră de o maximă importanță pentru 
întărirea încrederii și destinderii dintre state CONVENI
REA RETRAGERII TUTUROR TRUPELOR STRĂINE ÎN 
INTERIORUL GRANIȚELOR NAȚIONALE, ASUMAREA 
DE CĂTRE FIECARE STAT A ANGAJAMENTULUI 
FERM DE A NU DISLOCA TRUPE PE TERITORIUL 

• AI,TOR STATE. -
In concepția României, aceste măsuri trebuie să vizeze, 

de asemenea, următoarele : ' '
• Reducerea manifestărilor politicii de bloc, diminua

rea activităților militare ale blocurilor, intensificarea efor
turilor pentru desființarea concomitentă a acestora ;
• Desființarea bazelor militare dc pe teritoriile altor 

state ;
• Renunțarea la efectuarea dc manevre și demonstrații 

militare, în special cu participarea mai multor state, în 
apropierea frontierelor naționale ale altor țări;

• Aplicarea consecventă a măsurilor de creștere a în
crederii înscrise în Actul final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa ;
• Respectarea cu bună credință de către toate statele 

a angajamentelor asumate în virtutea acordurilor existente 
în domeniul dezarmării, cit și a hotăririlor O.N.U. privind 
negocierile de dezarmare, îndeosebi a celor adoptate prin 
consens.

Creșterea încrederii între state și întărirea securității 
internaționale reclamă așezarea fermă a raporturilor din
tre toate statele pe baza principiilor independentei și su
veranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, renunțarea cu desăvîrșire la forță 
și la amenințarea cu forța, la politica de înarmări, asi
gurarea echilibrului de forțe militare la un nivel tot mai 
scăzut, prin reducerea treptată a cheltuielilor și efective
lor militare, precum și a armamentelor, în primul rînd 
a celor nucleare.

9. Pentru a se crea condiții prielnice dezarmării, tre
buie să se acționeze neîntîrziat cu mai multă hotărîre. 
pentru SOLUȚIONAREA TUTUROR CONFLICTELOR 
DINTRE STATE EXCLUSIV PRIN MIJLOACE PAȘNICE, 
PENTRU STINGEREA ACTUALELOR CONFLICTE ȘI 
REGLEMENTAREA LOR PF. CAI.E POLITICA, PRIN 

TRATATIVE, PENTRU PREVENIREA APARIȚIEI 1 
CĂROR NOI CONFLICTE ȘI CONFRUNTĂRI MILITA

După opinia guvernului român, dezarmarea și soluții 
rea pașnică a diferendelor internaționale sînt interdei 
dente, se condiționează reciproc. Perpetuarea conflicte 
armate, a focarelor de încordare și război reprezintă 
serios obstacol în calea dezarmării. Viața, eveniment 
demonstrează că este ușor să se înceapă un conflict, să 
provoace o stare de tensiune într-un loc sau altul al Iun 
dar este cu mult mai greu să se ajungă la oprirea si s 
luționarea acestora. De aceea, trebuie să se facă totul' p< 
tru a nu se mai recurge la calea militară, la forță în i 
glementarea diferitelor probleme dintre state. Oricît 
mult timp ar necesita tratativele, este mult mai bi 
în interesul țărilor respective, al cauzei păcii și deși 
dorii, să se aleagă calea pașnică, a tratativelor, pent 
soluționarea conflictelor.

Este necesar ca toate statele să-și asume angajamei ' 
de a-și soluționa toate diferendele lor internaționale p 
metode pașnice, manifestînd moderație și autoretir 
și renunțînd la orice formă de recurgere la forță sau 
amenințarea cu forța. De o mare importanță în acest se. 
ar fi ADOPTAREA DE CĂTRE ADUNAREA GENERA’ ’ 
A O.N.U. A UNEI DECLARAȚI! PRIVIND REGLEMI. 
TAREA TUTUROR DIFERENDELOR DINTRE STAI 
EXCLUSIV PRIN MIJLOACE PAȘNICE.

10. Pentru prevenirea și soluționarea pașnică a cpnflv 
telor șl diferendelor dintre state și ținînd seaiw 
blemele multiple existente. România propune
ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR Uîft W <• 
UNUI ORGANISM SPECIAL CARE SĂ ACȚIONEZE I 
DIRECȚIA ORGANIZĂRII TRATATIVELOR SI SOU 
ȚIONĂRII PROBLEMELOR DINTRE STATE' NUM 
PE ACEASTĂ CALE. Statele care nu ar recurge la aci 

-organism, nu ar ține seama de activitatea sa și care 
încălca cerința fundamentală de a reglementa orice dif 
rend în mod exclusiv prin mijloace pașnice și impera' 
vul eliminării definitive din viața internațională a oricăr 
acte de forță sau amenințarea cu forța să fie consid 
rate agresoare.

11 Aplicarea ansamblului de măsuri vizînd oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare trebuie să 
facă în condiții dc încredere reciprocă și de securita 
egală pentru toate țările. în acest sens, România cons 
deră că este necesară ASIGURAREA UNUI CONTRli 
STRICT ȘI EFICACE ASUPRA ÎNDEPLINIRII OBLIG/. 
III LOR PE CARE ȘI LE ASUMA STATELE IN IED' 
REA REALIZĂRII UNEI DEZARMĂRI REALE, A I 
CURAJĂRII ȘI SPRIJINIRII NEGOCIERII,OR.

în acest sens. România se pronunță pentru INSTITU 
REA ÎN CADRUL O.N.U. A UNUI ORGANISM INTEL 
NAȚIONAL INVESTIT CU DREPTEI, DE A CONTROL 
ȘI INSPECTA REALIZAREA MASURILOR DE DEZAI 
MARE ADOPTATE, URMÎND CA GUVERNELE SA-* * 
ACORDE ÎNTREGUL SPRIJIN.
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Pronunțindu-se în mod hotărtt pentru realizarea ur 
echilibru întemeiat nu pe creșterea armamentelor, a efe 
tivelor și cheltuielilor militare, ci. dimpotrivă, pe red 
cerea lor continuă, România consideră că fructificai 
eforturilor îndreptate în această direcție cere ca stat» 
să contribuie cu bună credință, furnizînd elementele r 
cesare pentru cunoașterea și măsurarea bugetelor și ef- 
tivelor militare, ca și a armamentelor.

12. Pentru întărirea păcii, securității și colaborării s'
nătoase între națiuni, România consideră că ar avea 
importanță excepțională ANGAJAMENTUL SOLEMN A 
TUTUROR STATELOR DF. A RENUNȚA LA FORȚA 
LA AMENINȚAREA CU FORȚA, DE A RESPECTA IN 
DEPENDENȚA TUTUROR POPOARELOR ' ’ '.’TU'
LOR IMPRESCRIPTIBIL DE A-ȘI HOTĂRÎ Llli-ri»?-® 
TINF.LE, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ.

13. După părerea României, un obiectiv de o asemeni 
amploare cum este dezarmarea generală șl totală poa' 
fi înfăptuit numai- treptat, prin măsuri parțiale în cade 
unui proces pe etape. De aceea, este necesar ca ADUNA 
REA GENERALĂ SĂ ADOPTE I.A ACEASTĂ SESIUN 
PROGRAMUL GLOBAL DE DEZARMARE. Programul v 
trebui să fie cît mai angajant. să cuprindă, cu priorități ; 
termene bine stabilite, ansamblul de măsuri ce ar urm 
să fie negociate, atît bilateral, cît și multilateral. în c; 
drul unui proces susținut de dezarmare. într-o viz.iui 
de perspectivă, care să conducă în final la dezarmări 
generală și totală.

Adunarea Generală a O.N.U. va trebui să consemne 
angajamentul solemn al tuturor statelor de a coopera îi 
tr-un spirit consjructiv și cu bună credință pentru trans 
punerea in viață a acestui program. Considerăm că es' 
necesar să se acționeze pentru respectarea și aplicare 
de către toate statele a hotăririlor și rezoluțiilor Organ! 
zației Națiunilor Unite, pentru îmbunătățirea acestui fn 
mondial, astfel îneît acesta să aducă o contribuție m'< ■ 
puternică la soluționarea problemelor internaționale r 
calea tratativelor, la asigurarea colaborării între toate st.' 
tele, fără deosebire de orînduire socială, la realizare 
unei păci trainice în lume. Respectarea strictă de cătr 
fiecare stat a hotăririlor O.N.U. este în interesul tutun 
națiunilor, deoarece cei care nesocotesc astăzi sau nu vc 
să aplice hotărîrile și rezoluțiile O.N.U. își pun în periei 
însăși independența lor, pentru că mîine aceleași practic 
se vor întoarce împotriva lor.

14. România acordă o mare importanță CREȘTER' 
ROLULUI POPOARELOR. AL OPINIEI PUBLICE MOh 
DIALE ÎN SOLUTIONAREA TUTUROR PROBI.EMELO. 
CARE PRIVESC PACEA ȘI PROGRESUL UMANITĂȚI’
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