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Imperativ suprem

PACEA!
- VIAȚA, evenimentele internaționale confirmă, de la o 

, zi la alta, justețea politicii externe a Partidului Comu
nist Român, voința de pace a poporului nostru, acțiu
nile ferme ale Președintelui țării, tovarășul _ Nicolae 
Ceaușescu, pentru edificarea unei lumi a păcii. în virtu
tea acestei politici s-au dezvoltat continuu relațiile de 
prietenie și colaborare cu celelalte popoare, relații așe
zate statornic pe principiile deplinei egalități în drepturi 
■și respectului, ale independenței și suveranității na
ționale, ale neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe destinele sale. Dar, precum se știe, în condi
țiile actuale, deosebit de complexe și contradictorii, 
nici un popor nu-și poate asigura deplina existență 
înafara luptei hotărîte împotriva unui al treilea război 
mondial și, în primul rind, a unui război nuclear. în 
această împrejurare, în care normalele relații dintre țări 
sînt amenințate de grave deteriorări, din cauza intensi
ficării fără precedent a cursei înarmărilor, se impune 
mai mult ca oricînd dezvoltarea raporturilor de solidari
tate între toate statele lumii.
. Aceasta, este ideea de bază conținută în doctrina mereu 
viabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în tezele și orien
tările sale care au găsit dfe fiecare dată 6 deplină ade
ziune în rîndul poporului român, dinamizîndu-i elanul 
revoluționar în lupta pentru dezarmare și destindere în 
Europa și pe întregul glob pățnîntesc. Totodată, străluci
tele inițiative ale secretarului general al Partidului Co
munist Român șe bucură de stima opiniei publice mon
diale. Ziare și publicații periodice, posturi de radio și 
televiziune de pe toate meridianele continuă să evoce 
inițiativele românești în favoarea păcii și dezarmării — 
in primul rînd a dezarmării nucleare — să relateze pe 
larg despre marile adunări populare care au loc în în
treaga țâră, adunări care completează și întăresc mereu 
cu un sigiliu de aur, cu suflet și omenie. Apelul poporu
lui român adresat tuturor popoarelor, forțelor democra
tice și progresiste din întreaga lume pentru dezarmare 
și pace.

Politica de pace a României are -la bază profunda 
analiză' a evoluției mondiale, conjugată cu hotărîrea în
tregului popor, cu gindurile și simțămintele tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate — 
români, maghiari, germani, sîrbi — de a contribui, alături 
de'toate popoarele lumii, la statornicirea unul climat 
de înțelegere între state, de conlucrare echitabilă. în repe
tate rînduri, președintele României a arătat că în actua
lele împrejurări, cînd s-a ajuns la o agravare extremă a 
situației internaționale cînd are loc o intensificare fără 
precedent a înarmărilor, cînd în Europa, devenită un 
imens arsenal de arme nucleare, se urmărește amplasa
rea a noi rachete cu rază medie de acțiune, a noi arme 
de distrugere în masă, cînd viața întregii planete este 
amenințată, poporul român consideră că nu există pro
blemă mai importantă pentru omenire, pentru toate na
țiunile lumii decît aceea de a-și uni forțele și de a ac
ționa împreună, în modul cel mai hotărît, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru un climat 
de încredere, colaborare și pace.

Acesta a și fost spiritul in care a avut loc impresio
nantul marș de pace al tineretului din România, 
simbătă, 12 noiembrie 1983, „coloane ale vieții și demni
tății omenești", cum au fost ele denumite de comentatori 
ai ziarelor din țară și din străinătate, rîuri limpezi 
sclipind în lumina soarelui toamnei noastre, revărsîn- 
du-se mereu spre inima patriei. Capitala, orașul Bucu
rești. Sub marele însemn : „Tineretul României dorește 
pacea", zecile șl zecile de mii de participanți au adresat 
celui mai iubit fiu al poporului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, un. Mesaj încărcat de emoție, exprimîndu-.și 
recunoștința vie pentru politica activă, dinamică și 
constructivă, de pace, înțelegere și colaborare, pe care 
partidul nostru, în frunte cu secretarul său general, o 
promovează cu consecvență și înaltă principialitate.

Ieri, în cadrul celei de a VIII-a sesiuni, Marea Adunare 
Națională a propus și a adoptat Apelul către parlamen
tele și parlamentarii din statele europene, Statele Unite 
âle Ămericii și Canada, în caț-e — așa cum a subliniat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — se dă expresie voinței 
unanime a poporului român de a trăi în pace■: și colabo
rare cu toate națiunile lumii. Momentul grav prin care 
trece astăzi omenirea datorită cursei. nesăbuite. a înarmă
rilor ce amenință întreaga civilizație a planetei cu dis- 

. trugerea. .impune, ca un Imperativ șuprem, .lupta, unită a 
popoarelor, pentru dezarmare, pentru. trecerea, hotărîtă la 
acțiuni care să oprească amplasarea noilor rachete' nu
cleare în Europa, pentru reducerea armamentelor nucle
are, a armamentelor în general, pentru apărarea dreptului 
vital al oamenilor la existență, la viață, la libertate, la 
independență și pace.

NE aflăm în al 12-îea ceas, în momentul ho- 
tărîtor pentru existența lumii. Acum, pînă nu este 
prea tîrziu, să acționăm cu toaiă hotărîrea și să 
facem să fie oprită amplasarea noilor racheta 
și dezvoltarea celor existente I

Marile manifestări și marșuri ale popoarelor 
Europei și de pe alte continente demonstrează 
cu toată puterea că masele largi populare nu 
vor noi arme nucleare, că ele se pronunță pen
tru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezar
marea nucleară, se pronunță pentru pace. Acum, 
ne aflăm într-un moment cînd trebuie să dăm o 
amploare și mai mare luptei pentru dezarmare, 
pentru pace, pentru oprirea amplasării noilor 
rachete în Europa. Considerăm că popoarele 
europene nu și-au spus încă ultimul cuvînt și 
că ele pot și trebuie să oprească drumul spre 
catastrofa nucleară în Europa.

SA facem totul pentru a opri proliferarea ar
melor nucleare, pentru trecerea treptată la dis
trugerea tuturor armelor nucleare, pentru o 
lume fără rachete nucleare, fără armamente I

Ne adresăm conducătorilor țărilor europene 
în care urmează să ș© amplaseze noile rachete 
— de a nu admite ca teritoriul statelor lor să de
vină baze de rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune 1

Ne adresăm popoarelor Europei, Statelor Unite 
ale Americii și Canadei pentru a-și uni forțele 

și a acționa cu și moi multă fermitate și hotă- 
rîro pentru oprirea politicii spre catastrofă nu
cleară, pentru salvarea Europei și a întregii lumi 
do la distrugerea atombnucleară ! In numele 
vieții, ne adresăm tuturor popoarelor da a face 
totul pentru dezarmare și pace I

Stă în puterea popoarelor să oprească politica 
spre război și catastrofă nucleară, să asigure o 
nouă politică democratică internațională, de e- 
galitate și respect al independenței și suverani-* 
tații, de neamestec în treburile interne, de co
laborare, de dezarmare și de pace. Să facem 
totul pentru o lume fără arme, fără războaie, o 
lume mai dreaptă și mai bună, în cară fiecare 
națiune să-și poată concentra forțele în direc
ția dezvoltării economice și sociale, în direcția 
progresului întregii lumi.

Poporul român se angajează solemn să nu 
precupețească nici un efori pentru apărarea 
dreptului său suprem, a dreptului suprem al 
tuturor popoarelor — la existență, la libertate și 
independență, la pace, la viață 1 Avem ferma 
convingere că putem obține victoria în această 
luptă dreaptă. Și vom duce lupta cu toată ho
tărîrea I

NICOLAE CEAUȘESCU
■ « (Din Cuvîntarea la lucrările 

sesiunii a VIII-a a Marii Adunări 
Naționale)
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Viata literară
Plenara Consiliului Uniunii Scriitorilor

&

Sesiune științifică

„Ideea de unitate — 
permanență a 

culturii naționale"
® SUB egida Academiei

R.S. România și 
demlei de Științe 
și Politice, în 
zarea Secțiilor 
bâ, literatură

a Aca-
So-iale 
organi- 
de lin
și arte

ale celor două instituții, 
în ziua de 11 noiembrie
ș.c„ a avut loc Sesiunea 
științifică pe tema „Ide
ea de unitate — perma
nență . a culturii națio
nale".

în cuvîntul de des"h’- 
dere, Permane-ța ideii 
de unitate în cultura
poporului român, nrof.
dr. docent M’hn-a Gheor
ghiu, președintele Aca
demiei de Științe Socia
le și Politice, a relevat 
ca o trăsătură caracte
ristică pentru istoria cul
turii românești faptul că 
ea a fost străbătută ne-
co’sten’t de chemarea 
spre unitate națională, 
Că pretutindeni si totdea
una dorința reîntregirii 
neamului și pămîntului 
Strămoșesc a fost și a ră
mas f'-'-lia nestinsă care 
a condus nu numai bra
țul izbăvirii și al drep
tății, dar și glasul și 
mintea luminătorilor, a 
tuturor cărturarilor nea
mului. Făurirea statului 
national român la 1 De
cembrie 1918 dobîndește,: 
astfel, semnificația unui 
moment crucial în lupta 
maselor pentru unitate și 
progres, pentru o patrie 
unită si liberă. Aceste 
aspirații fundamentale 
ale ponorului român de 
dreotate socială și li
bertate națională, bună
stare. independentă și 
suveranitate au devenit 
o real’tate deplină în anii 
socialismului. Unitatea și 
coeziunea întregului 
popor în jurul partidului 
constituie astăzi un fac
tor fundamental al făuri
rii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 
al ridicării patriei noas
tre pe piscurile progre- 
șviui. și civilizației.

în comunicările pre
zentate de academicieni, 
conducători și membri 
ai* institutelor de învăță- 
mînt și cercetare, au 
fost analizate, din pers
pectiva și cu argumen
tele proprii fiecărei dis
cipline, modalitățile spe
cifice prin care limba, li
teratura. cartea ca atare, 
artele plastice, muzica, 
teatrul și cinematografia, 
cultura națională în an
samblul ei, au exprimat 
unitatea și continuitatea 
poporului român pe în
treg teritoriul patriei. 
S-a învederat, astfel, o

dată mai mult, că limba, 
literatura și artele, prin 
reprezentanții lor ano
nimi ai începuturilor o- 
rale sau ai primelor 
inscripții, ca și prin crea
torii marilor capodopere 
ă’e eno’-ii moderne și con
temporane, au servit cu 
fidelitate și consecvență, 
cu responsabilitate civi
că și profund patriotism, 
afirmarea identității, et
nice și spirituale a po
porului român.

în acest sens contribu
ții deosebite, aspecte i- 
nedite au relevat în co
municările lor acad. 
Șerban Ciocul eseu — 
Con șt'in ta de neam Ia 
umaniștii și cărturarii 
veacului de mijloc ; prof, 
Grigore Brâncuș — 
limba română — expre
sie directă a unității spi
rituale a românilor. A- 
testări lingvistice in 
primele manifestări ale 
culturii orale și serise ; 
dr. Al. Duțu — Cartea ro
mânească, factor de u- 
nitate națională ; prof, 
dr. Ion Tobosaru — I- 
postâze ale unității na
ționale sn istoria artelor 
spectacolului ; prof. dr. 
Vasile Tomescu —- Uni
tatea și originaFtatea 
melosului românesc.
Permanențe și structuri 
definitorii ; Ion Fran
zetti — Ideea de unitate 
și independență reflecta
te în arte’e plastice.

într-o pluritate de voci 
și o aleasă diversitate 
de talente, în artele și 
scrisul românesc s-a a- 
firmat, într-un mod pu
țin obișnuit la alte 
ponoare, consensul unor 
generații succesive de 
cărturari asuora ideii 
de unițate națională și 
progres social.

Sesiunea științifică/ 
dedicată sărbători’-'i a 65 
de ani de Ia făurirea 
statului unitar’ român, a 
scos în relief continuita
tea de preocupări în a- 
firmarea ideii de unitate 
națională a oamenilor de 
știință și creație din zi
lele noastre, a cadrelor 
academice din domeniul 
istoriei și teoriei artelor, 
literaturii și limbii ro
mâne, profund atașați 
patriei socialiste șl ani
mați de aprecierile se
cretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la însem
nătatea limbii și a cultu
rii naționale în lupta 
pentru o patrie unită, 
prosperă, liberă și suve
rană.

• Simbătă 12 noiembrie 1983, la București,
a avut loc plenara Consiliului Uniunii 
Scriitorilor din Republica Socialistă Româ
nia, cu următoarea ordine de zi : —
Dezbatere consacrată aniversării unirii 
Transilvaniei cu țara (65 de ani) și a Mun
teniei cu Moldova (125 de ani) ; — Alegerea 
juriului de acordare a premiilor Uniunii Scri
itorilor pentru literatura anului 1982 ; — Dis
cutarea propunerilor Comisiei de contestații 
la pensii ; — Probleme organizatorice ; —
Ratificarea primirii de noi membri în Uniu
nea Scriitorilor.

în cadrul ședinței s-a făcut un schimb de 
opinii privind perfecționarea în continuare 
a activității Uniunii Scriitorilor în lumina 
orientărilor date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, la 
Consfătuirea de la Mangalia din luna august 
a.c.

Plenara a primit în Uniunea Scriitorilor 
membri titulari și, respectiv, stagiari și a 
hotărît excluderea celor care au săvîrșit 
fapte incompatibile cu Statutul Uniunii.

Materialele de bază au fost prezentate de 
Ion Dodu Bălan, Laurențiu Fulga, Alexan-

„CARTEA
• în zilele de 9—11 noiem

brie 1983 s-au desfășurat, sub 
egida Uniunii Scriitorilor, a 
Comitetului de cultură și 
educație socialistă al Jude
țului Alba și a Asociației 
Scriitorilor din Sibiu, Festi
valul Național de Poezie 
„CARTEA UNIRII", dedicat 
celei de a 65-a aniversări a 
făuririi statului național uni
tar român, la care au parti
cipat scriitori din București, 
Brașov. Cluj-Napoca, Si
biu, Timișoara, Tg. Mureș 
și Iași.

Oaspeții au fost primiți de 
tovarășul Nicolae Hurbean, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Alba,

Manifestările incluse în ca
drul acestei prestigioase ac
țiuni au debutat prin deschi
derea solemnă a Festivalului 
Național în sala mare a Uni
rii din 1 Decembrie 1918. în 
această sală, după intonarea 
Imnului de Stat al Republi
cii Socialiste România, în 
prezența unul numeros pu
blic, au luat cuvîntul Ion 
Moceanu, secretar al Comi
tetului județean de partid 
Alba, și Constantin Chiriță, 
vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor.

Oaspeții au participat la 
vizite de documentare pe

Cîmpia Libertății din Blaj, la 
Fabrica și la Expoziția de 
Mobilă din acest oraș, ca și 
la Muzeul și Biblioteca oră
șenească.

în Sala de Cultură a Sin
dicatelor din Alba Iulia s-au 
desfășurat lucrările Sesiunii 
Științifice a Festivalului Na
țional „Cartea Unirii". Pe 
baza comunicărilor prezen
tate urmează să apară un 
volum omagial. De aseme
nea, în orașul Blaj s-a des
fășurat un Festival de poezie 
la care au participat 33 de 
scriitori din toate asociațiile 
din țară. Totodată, manifes
tări similare au avut loc în 
localitățile Galda de Jos, 
GaRiu, Aiud, Sebeș, Cugir și 
Alba Iulia.

Scriitorii prezenți la mani
festările organizate au vizitat 
și cooperativa agricolă de 
producție din comuna Șard, 
județul Alba, apoi Comple
xul muzeal al Unirii din 
Alba Iulia.

La manifestările Festivalu
lui Național de poezie „Car
tea Unirii" au foșt prezenți: 
Constantin Chiriță, vice
președinte al Uniunii Scriito
rilor, Letay Lajos și Niko
laus Berwanger, secretari, 
Traian lancu, directorul 
Uniunii Scriitorilor, Nicolae 
Dan Fruntelată, Romulus

dru Bălăci, Constantin Chiriță, Ov. S. Croh- 
mălniceanu. Au luat cuvîntul : Mircea 
Radu Iacoban, Valeria Râpeanu. An- 
ghel Dumbrăveanti, IoiMBrad, Constantin 
Tolu, Ioan Alexandru, Daniela Crăsnaru, 
Mircea Sântimbreanu, Aurel Covaci, Eugen 
Simion, Bujor Nedeleovici, Nicolae Prelip- 
ceaau, Virgil Teodorescu, Fodor Sandor, Eu
gen Jebeleanu, Mircea Ciobanu, Dan Tăr- 
chilă, Radu Tudoran, Ștefan Tcaciue, Ion 
Hobana, Florin Mugur, George Macoveseu, 
Ștefan Aug. Doinaș, Constanța Buzea, Niko
laus Berwanger, Mircea Zaeiu, Mircea To- 
muș, Octavian Paler, Nicolae Manolescu, 
Alexandru Paleoiogu, Ileana Mălăncioiu, 
Paul Everac, Petre Sălcudeanu, Alexandru 
Andrițoiu, Augustin Buzura, Mircea lorgu- 
leseu, Gabriel Dimisianu, Dan Hăulică.

în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Ștefănescu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Culturii Și Educației Socialiste,

Lucrările plenarei au fost conduse de to
varășul Dumitru Radu Popescu, președintele 
Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă 
România.

UNIRII"’
Vntlpescu,' Petre Sălcudeanu, 
Teofil Bălaj, Ștefan Tcaciue, 
Ioan Șerb, Toma George Ma- 
iorescu, Dumitru M. Ion, Ca
rolina Ilica, George Chirilă, 
Florin Costinescu, Aurel Co
vaci, Dan Zamfirescu, Gal- 
falvi Zsolt, Corneliu Leu, 
George fărnea, Nicolae 
Stole, V. Copilu-Cheatră, 
Ion Vlad, Horia Bădescu, 
Petru Poantă, Negoiță Irimie, 
Vasile Rebreanu, Mircea Vai- 
da, Nicolae Prelipceanu, Doi
na Cetea, Petre Bucșa, Au
gustin Buzura, Aurel Rău, 
Ionel Botez, Mircea Radu 
Iacoban, Horia Zilieru, Cor
neliu Sturzii, Marcel Mure
șean, Mirsea Tomuș, Petru 
Angliei, Ion Mircea, Cornel 
Ungureanu, Svetomir Gvoz- 
denovici. Andrei Ștefanko, 
Janoshazy Gyorgy, Hajdu 
Gyozo, Mihai Sin, Neeulai 
Chirica, Valeriu Bârgău, Ion 
Miclea, Marosi Peter, Ale
xandru Brad, Ion Mărginea- 
nu, Lendway Eva, Tomesa 
Sandor, Ion Sângereanu, Ser
giu Adam.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Ion Moceanu, secretai’ al 
Comitetului județean Alba 
ăî P.C.R. și de Ioan Viorel 
Sicoe, președintele Comitetu
lui de eulțură și educație so
cialistă al județului Alba.

Simpozion Camil Petrescu

„Idealul unității naționale — 

permanență a scrisului românesc'*

• Devenit un fapt de tra
diție, simpozionul care des
chide stagiunea I.A.T.C. a 
fost consacrat în acest an lui 
Camil Petrescu. Organizat de 
I.A.T.C. și Uniunea Scriito
rilor, simpozionul s-a bucu
rat de participarea unor cu- 
noscuțl oameni de teatru, cri
tici literari, profesori de la 
Universitatea bucureșteană, 
critici și istorici teatrali, stu- 
denți. Intervenții interesante, 
originale au fost acelea rea
lizate de criticii și istoricii 
literari Ovid S. Crohmăini- 
eeanu (despre „Autenticitate 
și ficțiune"), Eugen Simion 
(despre imaginea critică a 
lui Camil, astăzi), de cerce
tătorii și criticii teatrali Vir
gil Brădățeanu (care a făcut, 
mai degrabă, un anei lă tre
zirea interesului față de ope
ra scriitorului), Monica Să- 
vulescu (comunicare despre 
trăirea discordantă la eroii 
camilpetrescieni), Elisabeta 
Munteanu (despre o „ipostază 
a absolutului — dragostea"), 
Florica . Ichim (comunicare 
despre activitatea de gazetar 
profesionist), Ioana Mărgi
nean» (despre regia interioa
ră și indicațiile de regie).

A prezentat o emoțio
nantă apreciere a pie
sei Suflete tari, actrița Olga 
Tudoraehe care, după un 
sfert de secol, reia piesa, 
din perspectivă regizorală, 
de astă dată cu studenții 
clasei sale de actori. O sub

tilă demonstrație a realizat 
dramaturgul și criticul Du
mitru Solomon („Gelu Rus- 
canu — un personaj imposi
bil"), în timp ce lector Mi
hai Vasiliu a înfățișat, bazat 
pe statistică, un tablou cu 
aprecieri uneori contradicto
rii, al prezenței lui „Camil 
Petrescu în repertoriul tea
trului românesc contempo
ran", iar conf. Eugen Ni- 
coară a vorbit despre „Elo
giul elevatei ambiții în Su
flete tari". Studenții Dan 
Puric și Radu Băieșu au 
prezentat interesante inter
pretări ale tratatului Moda
litatea estetică a teatrului și, 
respectiv, piesei Jocul iele
lor.

Spectacolul Suflete tari, 
realizat de clasa de actorie 
(anul IV) a profesoarei Olga 
Tudoraehe, a constituit o 
probă exigenta pentru debu
tul studenților-actori, remar
cabilă fiind grija pentru 
acuratețea exprimării textu
lui și pentru crearea unor 
jggj^inale relații între per

sonajele piesei.

„Cercul de critică 
literară"

• Sărbătorind al zecelea 
an de existență, „Cercul de 
critică literară" al Facultății 
de limba și literatura româ
nă din București și-a reluat 
activitatea. Ședința din 10 
noiembrie 1983 a fost consa
crată operei lui Marin Preda, 
avînd ca temă de dezbatere: 
„Literatură și filosbfie por
nind de la «Cel mai iubit 
dintre pămînteni»". Au pre
zentat referate : lector dr. 
Traian Podgoreanu — „Vic
tor Petrini — filosof", stu
denții (Valentin Vișan (anul 
IV) — „Cel mai iubit dintre 
personaje" și Iulian Costaehe 
(anul I) — „Raportul litera- 
tură-filosofie în «Cel mai 
iubit dintre pămînteni»".

Au participat la dezbateri ■ 
Ion lanoși, Ov. S. Crohmăl- 
niceanu, Nicolae Manolescu, 
Valentina Curtieeanu, Cris
tian Morar», Traian Podgo
reanu și Eugen Simion — 
coordonatorul cercului.

® Tudor Arghezi — 
POEZII 1 POEMS. Edi
ție bilingvă româno-en- 
gleză ; traduceri de An-, SR 
drei Bantaș : prefață de 
Nicolae Manolescu. (Edi
tura Minerva, XXXVI -J- >
468 p„ 36 lei).

® E. Lovineseu — O- 
PERE II. Ediția îngrijită 
de Maria Simionescu și 
Alexandru George con
tinuă acum cu reproduce
rea celor două lucrări pu
blicate de Lovineseu la 
Paris în 1909 : Jean Jac
ques Weiss et son oeuvre 
litteraire și Les voyageurs 
tranșai® en 'Grece au 
XIX-e sieele. (Editura 
Minerva, 344 p., 22,50 lei).
• Negoiță Irimie — 

STRADA CU UN SIN
GUR NUMĂR. Al nouălea 
volum de versuri al au
torului : Cascadele lumi
nii (1964), Dor de infinit 
(1966), Joc de planete 
(1968), Echilibru indife
rent (1969), Patima eio- 
cîrliei (1970) ; Ramură so
lară (1972), Aluzie ma
rină (1975). Colorînd o 
frază (1978). (Editura Da
cia, 160 p„ 12,50 lei).
• Balla Zsofia — AȘA 

CUM TRĂIEȘTI. în ro- x-, 
mânește de Aurel Șoro- 
betea, euvînt înainte de 
Grete Tartler. (Editura 
Kriterion, 116 p„ 21 lei).

A Stefan Radof — 
STATUI IN IARBĂ. Ver
suri. Cuprinde ciclurile : 
„Cavaler înlănciat", „Pan- - 
Pădure", „Luna pe față", 
..Alergătorul", „Grădina". 
(Editura Cartea Româ
nească. 72 p„ 8 lei).

© Boris Buzilă — O- 
RIENTUL OCCIDENTAL. 
Jurnal de călătorii iii 
Maroc. (Editura Dacia, 
184 p„ 11.50 leiL
• Ton AndreHă — NA

TURA VIE CU BARACA. ‘ 
Renortaie avînd subtitlul 
..Scrisori de la Canalul 
Dunăre — Marea Nea- 
oră". (Editura Eminescu, 
192 p„ 9,25 lei).

« x x x — cf NTEC 
PENTRU MtINE. O ma
sivă antologie din creația 
membrilor cenaclurilor li
terare din județul Arad, 
în îngriiirea iui Emil Și- 
măndan, cu o prefață de 
Natalia Șimăndan și o 
convorbire literară cu 
Dumitru Radu Popescu. 
(384 p„ 18 lei).
• Voltaire — SECO

LUL I UI LUDOVIC AL 
XIV-LEA. Traducere, 
prefață, tabel cronologic 
si note de Alexandru 
George (Editară Minerva, 
Biblioteca pentru toți, 
vol. I — 316 D., vol. II —■ 
352 p„ vol. I—II 16 lei).

® Lope de Vega — 
TEATRU î. Cu o prefață 
și un tabel cronologic de 
Andrei Ionescu sînt nu* 
blicate în colecția „Biblio— 
teca pentru toti" în tra
ducerea tui Aurel Covaci 
piesele PeribâSez și Co
mandorul din Ocafla și 
Enentorejuna. (Editura 
Minerva, LXX + 304 p.9 
8 Iei).

• Otto Ludwig — IN
TRE CER ȘI PĂMÎNT. 
Traducere, apărută cos
tum. de Marcela Pălăn- 
ceanu ; prefață și tabel 
cronologic de Vlad Panu. 
(Edit”ra Minerva. XXII 
+ 218 p„ 7 lei).
• Klaus Heitmann —» 

REALISMUL FRANCEZ 
DE LA STENDHAL LA 
FLAUBERT. în româ
nește de Ruth Roth. Pre
față de Ov. S. Crohmăl- 
niceanu. (Editura Univers, \ 
174 p„ 9 Iei).

LECTOR

• La Muzeul literaturii 
române, va avea loc luni 
21 noiembrie, orele 12, ver
nisajul expoziției ..Idea
lul unității naționale — 
permanență a scrisului 
românesc", organizată în 
cinstea aniversării a 65 de 
ani de la făurirea statu
lui român național unitar.

Expoziția reunește ma
nuscrise, fotografii, pre
cum și alte documente,

existente în patrimoniul 
muzeului, care reliefează 
sugestiv ideea Unirii și 
ecourile ei în conștiința 
marilor noștri scriitori.

A fost invitat să ia cu- 
vîntul acad. Mihai Be- 
niuc, după care vor citi 
din creațiile lor poeții 
Nicolae Dan Fruntelată, 
Ion Horea, Gh. Pituț și 
Niehita Stănescu.

Lansare
® în prezenta unui nume

ros public, la sediu Muzeului 
de artă din Piatra Neamț a 
avut loc lansarea albumului 
consacrat pictorului C.D. 
Stahi, apărut la Editura Me
ridiane sub semnătura criti
cului Valentin Ciucă. Pre
zentarea a fost realizată cu 
concursul criticilor Radu Ne
gru, Tvdor Octavian și Lau
rențiu Ulici, a poetului Ion 
Gheorghe și a lui Marcel 
Drăgotescu, vicepreședintele 
C.J.C.E.S. Neamț.

LA TOATE CHIOȘCURILE

ADEMENITOARELE 
CAPCANE...

39 DE POVESTIRI CAPTIVANTE
DIN LITERATURA DE AVENTURI

Almanahul „României literare**
- 1984
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Sensul actualității 
în literatură

IVTU E®TE Pentru nimeni astăzi o re- 
’ marcă inedită constatarea că nicio

dată in istoria culturii nu a fost contestată relația din
tre creația literară și spiritul actualității. Pentru unii 
istorici literari chiar (H. Taine) momentul afirmării 
operei reprezintă o coordonată a condiționării ei 
obiective. în orice caz, el constituie un act de inte
grare în cadrul evenimentelor vieții și o sursă nu rare 
ori generatoare de perspective în viitor. O explicație 
a raportului dintre produsul geniului literar și epoca 

V^.-sa. a concordantei dintre ideile și curentele de gîn- 
dire sau a corelației stilurilor artistice a oferit con
ceptul de „spirit al timpului11 — acel „Zeitgeist", la 
care a apelat atît filosofia culturii cît și comparatis- 
mul literar. Dar noțiunea de „actualitate" e încă mai 
stringentă. Căci „actualul" implică în mod direct actul 
împlinirii în prezent, spre deosebire de „virtual", care 
intră numai în limitele posibilului sau în aria probabi
lității.

în zilele noastre omul descoperă în el unul din. sen
surile esențiale ale existenței sale : sensul activității 
creatoare. Artistul, scriitorul contemporan are senti
mentul prezentului, al desfășurării actuale a eveni
mentelor revoluționare, a căror dinamică dezvoltare o 
urmărește și pe care o redă în opere semnificative, 
grație intuiției sale sensibile și propriei viziuni con
structive. Opțiunea lui se îndreaptă către eficientul 
concret, încercînd să surprindă și să contribuie la 
transferarea „posibilului" în sfera „realului" — con
form legității dialecticii sociale. Trecutul însuși do- 
bîndește caracter de actualitate prin „semnificațiile", 
pe care i le acordă prezentul în virtutea aceluiași pro
ces dialectic, ce stabilește relația între cele trei ipos
taze ale timpului (trecut-prezent-viitor), cu accent pe 
accentuarea conștiinței în progresul uman. Personali
tăți istorice devin astfel „contemporanii" noștri.

Este însă „actualitatea" totodată și un criteriu ds 
valorificare a operei literare ? Afirmația ar putea de
sigur surprinde, căci opera nu e o simplă reflectare 
sau o înseriere a faptelor reale, ci o prelucrare ce 
presupune un proces eomplex, în care subiectivitatea 
artistului — intr-o fuziune intimă cu reflectarea da
telor lumii externe — poate atinge valoarea literară. 
Aci intervine, firește, dificultatea, pe care o implică 
selecția și evaluarea materialului brut din realitate, în 
raport cu viziunea, sensibilitatea și concepția de viață 
a creatorului, în măsură a schimba echilibrul și decide 
modul de valorificare a evenimentelor ce se desfășoară 
sub ochii noștri. Căci „interpretarea" fenomenelor 
vieții — adesea încărcată de emoții, simboluri sau 
înclinări temperamentale — e în fond o mare „necu
noscută" determinată de originalitatea și implicațiile 
subiective ale personalității artistului.

Cert, „contemporaneitatea" — noțiune mai cuprin
zătoare decît aceea de „actualitate" — constituie pentru 
autor cadrul ambiant, atmosfera indispensabilă crea
ției, asigură pătrunderea gîndirii proprii în frenetica 
pulsație a vieții, a cărei transpunere în operă e însăși 
imaginea artistică, ce redă contururile realității con
crete. A se izola de ritmul trepidant al ambianței so- 
cio-culturale e teoretic o eroare de atitudine, un 
non-sens, iar practic o imposibilitate. A ignora datele 
„actualității" înseamnă a desconsidera un imens re
zervor de viață, a disprețui sensul unei comunități spi
rituale într-o etapă ce constituie un avans pa linia 
evoluției sociale, încheind un trecut sau mareînd un 
moment înnoitor în procesul istoric al „devenirii". în 
„contemporaneitate" — cu elementele actualității ime
diate — artistul își recunoaște propriile năzuințe în 
cadrul imens al expansiunii culturii. Și nu e greu de 
remarcat în literatura noastră de azi, în tematica și 
ritmul desfășurării sale, fondul ei umanist revoluționar, 
accente ce își găsesc geneza pe plan social-istoric în 
trecutul de luptă al poporului, cît și vigoarea acțiunii 
din prezent proiectată în realizările viitoare. Poeți, 
prozatori, dramaturgi, al căror nume rămîne definitiv 
încrustat în opere remarcabile, au punctat cu com
pasiune momentele de suferință și revoltă din trecut, 
cu sincer entuziasm, procesul de formație a conștiinței 
revoluționare în clipele de față. Pe acest făgaș sînt 

încă de așteptat lucrări care să găsească drumul către 
„esențialitatea" noii condiții umane și să fixeze „tipul" 
omului nou în literatură, al eroului făuritor al societă
ții visate de înaintași în curs de împlinire revoluțio
nară sub ochii noștri, cu brațele, cu mintea și inima 
noastră.

U TREBUIE uitat că — în spiritul 
"*■autenticei opere literare — prezen

tul relevă sensurile înaintate ale gîndirii trecutului, 
integrînd în contemporaneitate pe marii lui reprezen
tanți, cu aceeași ardoare cu care conturează structura 
noii societăți și desprinde perspectivele luminoase ale 
dezvoltării ei viitoare. Aceasta reprezintă o confirmare 
a gîndirii dialectice, a valorii principiilor etice ale 
umanismului socialist, ca și certitudinea desăvîrșirii 
orânduirii sociale în evoluția ei progresivă, anulînd 
concepția perimată a imutabilității fenomenelor isto- 
rico-sociale și a fixității criteriilor în aprecierea valo
rilor culturale. Iar puterea de convingere și de seduc
ție a operei literare de inspirație contemporană — cu 
ritmul ei captivant și imensul ei flux de aspecte reale 
— se explică prin faptul că scriitorul azi nu e numai 
martor al vremii sale, ci e un ferment activ, partici
pant la desfășurarea evenimentelor actuale, în a cărui 
conștiință pătrund ecourile chemării la actul revolu
ționar îndeplinit cu elan de toate categoriile sociale.

De aceea caracterul „actualității" în literatură nu 
poate fi redus doar la tratarea tematică a unor pro
bleme sau la „ornamentarea" descripției fragmentelor 
de viață redate cu unele aspecte pseudo-reale sau ar
tificial adaptate la tema propusă. în literatură — ca 
și în viață — trebuie să apară asperitățile, contrarie- 
tățile, ciocnirea de atitudini sau de idei, care creează 
însăși esența dialogului conflictual, în cursul căruia se 
dizolvă adversitatea și unele contradicții inevitabile 
chiar între oameni animați de același mare crez al 
construcției socialismului. Curajul în confruntarea cu 
realitatea definește spiritul omului nou, în conștiința 
căruia drepturile rațiunii ființează alături de pasiunea 
fierbinte a acțiunii constructive.

Astfel, un loc central în problematica literaturii 
contemporane îl ocupă personajul, care, departe de 
a fi o palidă schemă, trebuie să exprime — așa cum 
se subliniază în Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la Mangalia — aspectul cel mai complex 
al existenței, în care eroul real se regăsește în plină
tatea forțelor sale, își vede propria-i autentică ima
gine sau, uneori, chi;y ușor înnobilată de funcția 
imaginară a scriitorului. El este, sub alt raport, moda
litatea artistică prin care autorul comunică, cu con
vingere și fervoare, ideile și faptele revoluționare ale 
epocii sale. Prin aceste exemplare umane, viabile și 
reprezentative, literatura exercită o influență mode
latoare, o acțiune formativă asupra maselor de oa
meni, adevărați pionieri ai construcției socialiste. 
Dimensiunea etică a eroului în literatură, corespon
dentă trăsăturilor de caracter și atitudinii civice 
generalizată în viața socială, face posibilă comparația 
și identificarea. celor două planuri de referință : reali
tatea concretă pc de o parte, imaginea artistică os 
dublează viața, pe de alta, implicînd poziția scriito
rului, gradul lui de asimilare a concepției revoluțio
nare în redarea problematicii complexe a epocii noas
tre, în care patriotismul, eroismul constructiv, con
știința responsabilității și noul umanism sînt trăsături 
definitorii.

In lupta pentru asigurarea unei vieți bazate pe înal
tele principii ale eticii socialiste, în înfruntarea cu di
ficultățile inerente construcției revoluționare a unei 
noi ordini sociale, în afirmarea și demonstrarea di
rectă a voinței de pace, de eliminare a imensului risc 
al cataclismului nuclear, se vădește eroismul omului 
nou, constructor al unei lumi libere, păstrătoare a con
științei de independență, demnitate și aderență la ma
rile valori ale umanității. Ceea ce de fapt constituie 
mîndria și valoarea morală a epocii noastre pe planul 
creației artistice și literare a contemporaneității.

Mircea Mancaș

CORNELIU BABA : Studiu

—

Hotarul
Sini surori gemene, spus-a Domnul Mihai...
Uitați-vă cum seamănă Transilva, Valahia ți Moldava.» 
Sînt surori de singe și de grai, 
de prin pămînturi se ridică slava.

Și semn făcut-a Domnul Mihai
ți doborît-a despărțitorul hotar
ți scos a fost, cu preț de moarte, 
din mijlocul inimii
ți așezat împrejurul inimii iar...

Gest istoric
Capul Domnului Mihai,
ca pe o coroană,
trei surori îl poartă pe brațâ
simțind cît de mult îl bucură
schimbarea țării la față

Ele i-au îndeplinit dorința, 
mîinile lor sînt unite, crestate... 
Trei picături din același singe 
sclipesc sub capul prins de eternitate;

Din pămînturile istorice ale țării, 
ca un munte se ridică strălucitor, 
fruntea albă a Domnului Mîhai 
gindind în pace peste brațele lor.

Ceremonie
Totul a început la margine de hotar.
Eu ți-am dat mina, tu mi-ai dat mina
Și deodată păminlurile noastre
s-au cununat pentru totdeauna.

Toți au aflat despre marea iubire.
Ospățul o fost întins în ceta'ea cea Albă.
Rudele au venit din trei meleaguri
cu multă bucurie și slavă.

Se vedea fericirea după chipurile iluminate 
după vorbele golite de dor
și după singurul cap pregătit să domnească
și după moarte
și pe care toți îl purtau pe umerii lor.

Valeria Deleanu
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Elegia de cristal

O AFECTIVITATE
caută puncte de 
imaginar poetic 
iată ce dezvăluie 

limpede, carte de carte, 
zea. Cînd spun aceasta, 
mai ales subtila jubilație 
îndată vizibilă într-o

răvășită ce-și 
sprijin într-un 
senin și blind, 
parcă tot mai 
Constanta Bu- 
am în vedere 
a candorii de- 

experiență mai 
nouă, am numit volumul Umbră pentru 
cer. Ca și pînă acum, șocul năruirilor in
terioare e îmblinzit de înșiruirea pe în
delete, aproape tipicară a cuvintelor in 
text. Mecanismele de tortură lăuntrică 
își destind resorturile fără violență, stri
gătele sună stins, lovindu-se de un pe
rete de pîslă, și capătă astfel fragilita
tea șoaptei. O rețea complicată de stări 
acute, de iritări și chiar cruzimi e pro
iectată în celest. Sfiala rostirii le prote
jează pe toate și prin aceasta le menține 
vii : „Rana zvîcni ca o explozie în para
dis / Copilul începu să plîngă ! Vîntul 
în perdeaua care se umflă / De parcă- 
avea să nască îngerul / Care te duce de 
mină // Nici un sunet altul / Timpul o- 
prindu-se strivi / Obiceiul lucrurilor de 
a se face auzite / Urletul avu loc să se 
întoarcă / împinse zidurile rarefie cerul / 
Rămase singurul monstru / în care să 
•deschidă gura-ncleiată / Dinții strînși". De 
unde încheierea că nu durerea propriu- 
zisă se impune a fi divulgată, ci durata 
ei. Trecerea de la scotocirea senzațiilor 
la proiecția lor în abstract nu e eviden
tă pentru ochiul grăbit. Pentru că indi
ferent de ce și cît detectează radarul 
ultraperfecțiohat al simțurilor, mărturi
sirea s-a păstrat pudică, în registru 
suav. Lirismul în exces, elocința n-au a- 
vut.nicicînd căutare. N-au avut căutare, 
nici chiar atunci cînd sentimente „tari", 
precum euforia și extazul, le-ar fi cerut. 
Și Norii și Agonice și Coline au pus 
peste chipul emoției intense masca uimi
rii fără prihană. Voluptatea, ca și stri-

Istorie și biografie

DEȘI tăcerea criticii în anumite 
momente e foarte semnificativă 
(pînă la urmă în vremile noastre 
„semiotice" orice puțind fi sem

nificativ). în cazul lui Radu Ciobanu. sau 
mai exact al literaturii sale. ..tăcerea" 
instaurată în jurul său nu trădează totuși 
decît o regretabilă lipsă de atenție fată 
de unul dintre cei mai iscusiți mînuițori. 
ai limbii române. E adevărat că atunci 
cînd trăia Alexandru Ivasiuc. la sesizarea 
lui, i s-a acordat premiul Uniunii Scrii
torilor pentru proză (1971). dar de atunci 
și pînă azi, în decursul unul deceniu, atît 
de puține remarci chiar la adresa unor 
mari cărți ale sale ca de pildă Nemurito
rul albastru, Linia și Sfera, Vămile nopții. 
De ce însă ? Să fie oare o impolitețe fată 
de un autor care trăiește periferic scrim' 
totuși atît de frumos, sau poate doar 
simplă* scăpare față de niște cărți care, 
concurînd cu altele, trebuie anume 
uitate ?

Epica noastră contemporană, e adevărat, 
abundă în talente iscusite ca stil, con
strucții și arhitectonică, dar printre 
acestea n-ar strica să se im
pună totuși, în virtutea unor cri
terii critico-estetice, și o anumită 
ierarhie valorică. Nu ne-am impus însă 
noi să facem acest lucru ci, semnalînd 

gătul ei au fost privite întotdeauna ca 
interdicții. Cuvintele plutesc liniștite în 
albii largi. Calmul rostirii se desăvârșeș
te în accentuarea alertei afective. O ast
fel de lentoare în dezvăluire vrea să în
semne acceptarea unei rigori, proiecția 
decisă către limite, atingerea lor ca 
puncte de îngheț ale reacțiilor violente. 
Noul „compus liric" cristalizează pe sticla 
retortei intr-o pulbere compactă. Boala 
și leacul se confundă, se substituie, șan
sele vindecării fiind utopice. Concluzia 
e mai veche, fapt ce pune în lumină per
severența unei idei-temelie a construc
ției lirice. în Coline stă înscris emblema
tic : „Mai vine și, palidă, agonizînd / 
Durerea ca lebăda n-are cuvînt, / Otrava 
mai vine în zări contemplate. / O, doam
ne. ce blinda e clipa în care / Mă vin
deci de rana-mi cu-o rană mai mare".

în raport cu cele trăite, poezia e un 
coagulant, un spațiu în care diformul se 
preschimbă în uniform. De aceea versu
rile Constanței Buzea apar, la o lectură 
de contact și, uneori, chiar mai apoi, li
niare, fără contraste, alcătuind o sumă 
de nuanțe greu de distins una de alta. 
Neliniștile se înscriu pe trasee de ma
ximă finețe, a căror exactă configurație 
poate fi urmărită doar cu lupa. Ochiul 
liber recepționează vag, intimitatea aces
tei poerii e microscopică. Lipsa de relief 
a textului creează dificultăți de „acroșaj". 
Privirea alunecă repede pe o . suprafață 
ca și netedă, și nu reține mai nimic. Evi
dențele nu ajută nicicum. Reacții nevro
tice înstelate sînt prinse într-o formulă 
neutră, a firescului rece, contemplativ. 
Poeta vorbește clar, fluid, numai că sfia
la vorbei e o formă de manifestare a 
cripticului. Monotonia și simetriile unei 
sintaxe interne în volute, menținerea ri
gorilor prozodice accentuează, în manie
rism, opacitățile. într-un volum s-ar zice 
mâi mult decorativ, e vorba de Paste
luri, descrierea peisajului hibernal, rela
tiv abundentă în nostalgii și detalii ale 
obișnuitului, are o fragilitate care as
cunde ceva. Dealtfel, mai peste tot ceea 
ce la început se prezintă ca foarte clar 
capătă, la o privire scotocitoare, un halo 
de incertitudine, . care treptat efasează i- 
maginea netă și consistentă. Abstractul 
învăluie concretul subțitndu-1 pînă la 
transparență.

SE OBSERVA ca procedeu curent 
canonizarea emoției. Textul o 
susține prin monotonia „inexpre- 
sivității", prin vocea egală, șop

tită,, prin introducerea, în versificație, a 
unor tipare simetrice. Trăirile nevrotice 
din Sala nervilor au cerut, pentru a nu 
se pulveriza într-o lamentație nearticu
lată liric, formula rigidă a sonetului. Au 
fost puse astfel într-o. „platoșă de for
ță" menită să tempereze acuta iritabilita- 

doar modul în care ar putea fi privit, 
epicul, am vrut ca. în cazul lui Radu Cio
banu. să relevăm ceea ce nu se cuvine a 
fi trecut sub tăcere sau neglijat poate din 
cine știe ce motive. Dar pentru-nceout, 
plăcerea pură pe care ți-o creează lectura 
cărților lui Radu Ciobanu implică nu nu
mai gustul în generalitatea lui. ci chiar 
și o anumită senzorialitate. Nu există 
astfel scenă descriptivă privind plastica 
unei fresci. de pildă, bogăția unui conac, 
rigoarea unei austerități, mișcarea si for
fota unui tîrg, pustiul însingurării sau 
ispita vreunui anotimp desprins din chea
gul vremii la care ochiul să nu seînteieze, 
gura să nu lase apă, sufletul să nu se 
strîngă, inima să nu se bucure, untul să 
nu te bîntuie sau bucuria să nu te încer
ce pe măsura cuprinderii proprii.

Cită pricepere, de pildă, în prezentarea 
meșteșugurilor marilor meșteri din Nemu
ritorul albastru și Vămile nopții (Toma, 
Dragos. Marcu), a tainelor pe care ei le 
dețineau, a procedeelor și a demer
surilor ne lingă „domnul" fără de care nu 
se putea ! Cîtă savoare în prezentarea 
oțiosului curților boierești și domnești 
(atît de la Suceava cit și de la Istanbul 
sau din cele nemțești) ! Cît rafinament 
în prezentarea austerității monahicești sau 
domnești (scena schitului din Copacul) și 
cită sobrietate în prezentarea curții lui 
Matei Basarab din Linia și Sfera, ce sub
tilități bizantine apoi în comportamentul 
unor mari negustori prezentați cu tot tipi
cul unor etichete care se schimbau de la 
domn la domn, de la curte la curte si de 
la cetate la cetate, pe cuprinsul unei 
întregi Europe, pentru ca, intrînd 
în sufletul marilor singuratici, mo
nahi sau domni, răcorile lucidi
tății conștiinței să te cuprindă după 
cum condeiul scriitorului ne deschide 
treptat, treptat tainițele în care se pă
trunde atît de greu ! Si anoi din nou în
tristarea sau bucuria ieșirii în lumea spa
țială a senzațiilor pline, a anotimpurilor 
în care firea se arată pe cît de inepuiza
bilă ea fenomen, pe atît de imorevizibilâ 
în variații. Și cîtă artă la R. Ciobanu în 
combinarea acestor stări ! De pildă în 
Vămile, nopții există, la pagina 80, o de-, 
scriere antologică a unei nopți trăite de 
domnul Țării, cînd conștiința îi e bîntui- 

te. E de ia sine înțeles că exhibarea 
traumei nu se produce, descrierea acesteia 
fiind de regulă metodică, asemenea unei 
disecții experte. Pe de altă parte, sone
tul ridică intimitatea la rangul de solem
nitate și o plasează sub regim fix, obse
siv. Nu e greu de dedus, mai departe, 
că trecerea din accidental în ritual se 
poate face mai lesne și nu oricum, ci Cu 
o anumită noblețe. Tristețea, chiar dez
nădejdea au stil. Un stil care se împacă, 
de minune cu rigoarea, de vreme ce o 
desăvîrșește. Elegia sună nu o dată ad
mirabil, ca un clinchet stins de argintă
rie și cristaluri. Sub ele, țesătura în fine 
broderii, de un alb auster, face străluci
rile mai vii și transparențele mai adinei : 
„Cînd dintre toamne da-m-or la o par
te, / în anotimpul de cucernicie / Asce- 
tizînd în alb ca o stafie, / Cu ochi de 
somn aș reciti o carte. / Nici nu mai 
simt cît suntem de departe. / Trăiesc în 
pace asonanta, rima /Afla doua a ră- 
mîne prima, Ț Ridicolul meu frig , amină 
moarte. / / Atît mai știe sufletul, umi
lul, / Cu artă-n gesturi, dar și fără artă, / 
Nervilor rupți le recunoaște stilul. / Din 
nou rămîne-va cenușă caldă / Pe care 
lebezi tainice o poartă / Dintr-o lumină-a 
lunii în cealaltă".

Autoarea pare a nici nu ascunde câ 
poezia sa e o formulă a firescului afec
tat cu eleganță. Căutarea și prețiozitatea 
sînt departe de a fi accesorii. Durerii 
care răpune i se caută din ce în ce mai 
insistent un echivalent în imaculare. Tex
tul radiază un alb ascetic și aseptic. Din 
pricina subtilelor vibrații ale terminații
lor nervoase, culorile spectrului afectiv 
își pierd individualitatea, fuzionînd în 
acest alb fundamental ambiguu : strident 
și neutru, agresiv și inocent, infernal și 
angelic. Suferința nu s-a stins, ci a o- 
bosit, s-a confundat cu propria-i purifi
care : „Nu o boală anume veni ci toate 
laolaltă / Și tînguindu-mi-se îmi cerură 
țsă le arăt calea. / Trupul nu mai era 
ținta lor de rîvnit. ) La Sacul acesta 
cald de boarfe renunțară ll Jurară so
lemn să nu se mai atingă de om /. Ce- 
rînd în schimb să le arăt drumul îndă
răt / Spre propria lor copilărie 7 Spre 
sămînța lor vulnerabilă / Spre zonele 
pure ale neființei". Am citat din Umbră 

CORNELSU BABA : Țăran dormind

tă de eresul „marelui cal“ al antecesoru
lui său :

„Era o noapte limpede și rece de în
ceput de toamnă. Sub lumina lunii frun
zele care se desprind devin mari fluturi 
de aur. Văzduhul miroase a brume vii
toare. în liniștea aceea mare, un zgomot 
ciudat crește, un tropot de cal poate. în 
trap domol. îl aude si el și întîi i se pare 
că e bătaia propriei inimi, răsunînd în
fundat. așa cum a mai, auzit-o si în tă
cerea altor nopți. Pe urmă însă își dă 
seama că sunetul acela vine din altă 
parte si întoarce capul încet pe pernă 
pentru a auzi mai bine. Ca și cînd ar ciuli 
urechile. Acum e limpede : tropotul unui 
cal care dă tîrcoale mănăstirii. 11 străbate 
un fior de bucurie tainică dar și de spaimă : 
e o anume lipsă de grabă în pasul acela, 
o mare liniște și siguranță, ca și cînd nu 
s-ar teme de nimic. Ar putea să jure că 
acel cal e alb. fără ham și fără călăreț, cu 
coama lungă și cu coada fluturătoare atin- 
gînd pămîntul. De mult, de peste, douăzeci 
de ani, se vorbea despre dînsul. El însă 
nu-1 văzuse niciodată dar îi plăcea să 
creadă în povestea asta ciudată..."

Cu toate însă că-n materie de descrieri, 
limbă si artificii procedurale epice pen
tru relevarea unor complicate stări de 
conștiință a personajelor, cărțile lui 
R. Ciobanu nu lasă deloc la cîntar, forța 
scrierilor sale o dă totuși construcția ca
racterelor șl acțiunilor lor constituită par
că anume retrospectiv în conștiințe căro
ra. anamnezic. nimic să nu le poată scăpa. 
Vămile nopții în acest șens este cel mai 
reprezentativ dintre romanele sale. Totul 
se petrece într-o singură conștiință care 
trebuie să se „golească" pe măsură ce-și 
trece vămile propriilor amintiri, întrebări 
și griji. Iar personajul are o grandoare 
shakespeariană, în conștiinț-a-i, uriaș 
recipient de amintiri și conflicte, 
tragicul spulberîndu-se în lumina 
unor evidențe de ultim moment, 

pentru cer, deci din cea mai proaspătă 
confesiune a poetei.

Starea de alb a textului exprimă nu a- 
cromatismul ei sinteza unei coloristici 
divers nuanțate ce-și refuză în chip 
consecvent fărîmițarea. Poezia n-ar fi, 
așadar, prisma ce descompune raza de 
lumină în cele șapte culori fundamenta
le, ci discul a cărui rotație le unifică. 
R.ămînînd cu analogiile în domeniul op
ticii, am putea spune că poezia Constan
ței Buzea e lentila inversă, care trans
formă țesuturi’- arse din zonele focali
zate în rază de lumină, inversare tipică 
pentru ceea ce se observă a fi aici forța 
revelatorie a imaginarului. In condiția 
poetului șlefuitor al unor astfel de len
tile se întîlnesc spiritul de geometrie și 
cel de finețe. Rigoarea e însăși forma de 
existență a detaliului exact, în aceeași 
măsură în care detaliul e modul de a fi 
al rigorii. Opozițiile se susțin permanent, 
răsturnarea raporturilor normale fiind 
normalul însuși : nevroza se înfățișează 
în gîndul și tonul calm, obscuritățile sen
zoriale se scriu cu ieroglifa luminii și 
limpezimii, așa cum linearitatea stilului 
reprezintă grafia aparentă a viziunii în 
filigran, închisă în intimitatea limbaju
lui. O autentică jubilație în tristețe s-a 
substituit treptat acelei melancolii a 
bucuriei din cărțile de mai demult ale 
Constanței Buzea, metamorfoză radicală 
și totodată anevoie perceptibilă tocmai,.-' 
pentru că atinge configurațiile de adîn- 
cime ale spațiului poetic. Imaginea ofe
rită de dialectica prefacerilor și confrun
tărilor perseverente e aceea a naișcărilos 
sofisticate ale unui mecanism fragil și 
complicat, ale unui oscilometru, să zicem. 
Acul muiat în cerneală lasă pe hîrtie dîf^x i 
unei solitudini fără iluzii, dîră Ce se îl 
gustează treptat, așa cum silueta păsării 
care zboară din ce în ce mai șus devine 
umbră celestă. Acest stop-cadru propus 
de ultimele volume fixează metafora unei 
experiențe pe cît de nespectaculoase, pe 
atît de originale în poezia de azi.

Oanîe! Dimitrîu

căpătate parcă haristle. Or, acest 
gen de trăire orientală sau bizantină 
ta care acțiunea cea mai neașteptată, in- < 
triga cea mai urzită și decizia cea mai 
surprinzătoare se-mpletesc cu cel mai 
contemplativ și mai sofisticat retrospecti- 
vism. constituie .de fapt una din marile 
trăsături ale scrisului lui R. Ciobanu. Nu 
degeaba de altfel își si alege pentru acest 
gen de „ioc", ca arenă, istoria (si mai ales 
trecuturile cît mai îndepărtate), iar ca eroi 
acele capete încoronate peste care s-ats 
abătut cele mai crâncene destine. Si ceea y 
ce este și mai interesant, pentru tipologia 
personajelor, e că grandoarea și-o capătă 
nu-n „măriri" ci-n căderi. Pînă și-n Cre
puscul (roman biografic de altfel) se poa
te vedea același lucru cu șeful „clanului" 
familial a cărui grandoare se desprinde 
tocmai de pe reversul „medaliei" sale.

Istorică sau biografică, narațiunea însă 
își păstrează caracterul epic, tot timpul 
desfășurării, pentru ca-n final personajele 
să capete întotdeauna ceva aureolat prin 
marea înțelegere, speranță sau evidentă 
de care le dă dovadă conștiința întoarsă 
în ultimele clipe spre sine. Așa se petrec 
lucrurile-n povestirile sale (După amiaza 
bătrînului domn), așa în Nemuritorîul al
bastru și Vămile nopții si tot la fel si-n 
Linia și Sfera. Eroi trăindu-și puternic, 
complet și pasionați, destinul asupra că
ruia se apleacă -reflexiv cînd puțerile-i 
părăsesc. Paradoxal de fapt, dar tot atît 
Si de real în planurile adinei ale con
științei.

Or, „Istoria" la ce să mai servească 
atunci ’?

Poate doar ea pretext pentru lansarea 
celor mai detașate judecăți critice ia adre
sa permanentelor constituind însă în ace
la? timp și cea mai mare capcană pentru 
cei ce. lipsiți. fiind de harul spunerii, spun 
lucrurile doar ca să nu tacă.

Marcel Petrîșor



Melancolia învinsă

PARADOXUL poeziei lut Anghel 
Dumbrăveanu — care în 21 no
iembrie împlinește 50 de ani — 
ilustrînd o dialectică a mișcării și 

schimbării ciclice sub înfățișarea consec
venței el programatice, dezvoltînd — într-o 

x aparentă unitate de viziune, tematică și ton 
— un nucleu poetic originar, a fost definit 
convingător, intr-un interviu, chiar de 
poet : „Probabil că schimbările care s-au 
petrecut în ceea ce am scris, in felul în 
care am gîndit și am simțit poezia... au 
fost lente si uneori insesizabile în mo
mentul respectiv, probabil că si de aici 

—'înainte se va putea observa această dis
cretă trecere dintr-un continent în altul. 
Șl mi se pare că cei care au sesizat o 
modificare a vocii mele, au sesizat în felul 
acesta pregătirile pe care le facem pen
tru un nou război cu noi înșine". întele- 
gînd „curajul în poezie / ca însemnînd / 
puterea de a rămîne tu însuti. Întotdeau
na receptiv la ceea ce se întîmplă în jur.
’ar consecvent crezului tău“, Anghel 

‘^ Jumbrăveanu a parcurs etapele (tot mai 
mult amînate) de la o carte la alta cu 
luciditatea celui angajat într-un război 
discret cu modelele, manierele si curen- 
tele unei epoci literare, cu propriile sale 
mijloace poetice.

Privită din perspectiva succesiunii ime
diate a unor cărți, poezia sa a putut crea 
impresia instalării „într-o formulă" cvasi- 
definitivă, „cititorul ei fiind tot mai con
vins că ceea ce poate interveni de acum 
înainte tine de domeniul nuanțelor si al 

v variantelor lipsite de importantă" (Mircea 
Tomuș) ; socotită a ilustra (în cuvintele 
lui Voicu Bugariu) „specia sublimă" a 
monotoniei, această poezie pare a reface, 
de la un volum la altul. într-o structură 
secvențială, infinit nuanțată, un fel de 
poem continuu, mereu amplificat si ra
finat. Dar numai în aparență : căci cu 
fiecare carte adăugată, poemul lui Anghel 
Dumbrăveanu va arăta ușor modificat, 
propunîndu-ne o nouă lectură, retrospec
tivă. a secvențelor anterioare. Prin „gri
la" substantial îmbogățită a unor volume 
recente (Singurătatea amiezii. Diligenta 
de seară sau Tematica umbrei). întreaga 
poezie a lui Anghel Dumbrăveanu se re
așează în tipare noi. își compune o altă

LIMBA NOASTRĂ

Rolul „Junimii"

FAPTUL că publicul nostru est® 
foarte interesat de problemele 
de limbă se explică, în parte cel 
puțin, prin luptele aprige care 

s-au dus în secolul trecut cu privire 
la adoptarea alfabetului latinesc și la 
felul lui de întrebuințare : se ia ca modei 
felul de a rosti românește în secolul 
al XIX-lea, sau unul mai vechi ? Erau 

y-și unii care cereau să se sc.rie cuvin
tele de origine latină ca în antichitate, 
iar alții scriau neologismele așa cum 
s-ar fi pronunțat dacă ar fi fost moș
tenite.

E adevărat că franceza, engleza, nu 
respectă în scris rostirile actuale, ci 
altele mai vechi. Deci se considera că 
ar trebui și noi să ghicim cum se 
vorbea acum o mie de ani, sau, pur și 
simplu, să ne orientăm după textele 
latinești. Dar francezii și englezii nu 
aveau nimic de ghicit : păstrau ortogra
fia fixată în trecut pe baza pronunțării 
de atunci.

Pînă la urmă a învins ortografia fo
netică, lucru excelent, pentru că aceasta 
e mult mai ușor de învățat Se mai 
adaugă faptul că, în afară de cîteva 
amănunte, sunetele noastre s-au schim
bat mult mai puțin decît cele franceze 
sau engleze.

Pe de altă parte;, multă vreme au
fost combătute neologismele, fără să
se țină seamă de faptul că noțiunile 
noi, indispensabile pentru perioada mo
dernă, trebuiau să fie denumite. Se
spunea : „nu folosiți neologisme, că
rupem limba în două ; nu ne vor mal 
înțelege țăranii". S-a ajuns acum la 
situația opusă : cu cît e cineva mal 
incult, cu atît întrebuințează mai multe 
neologisme, evitînd cu desperare termenii 
tradiționali.

Problemele acestea merită să fie stu

„fată" care, chiar dacă nu va îi „străină'1 
de înfățișările anterioare, ne obligă la o 
reevaluare a cursului el de pină acum.

Faptul a fost sesizat șl de comenta
torii cei mai atenti ai poeziei în discuție 
care, mai ales cu ocazia apariției unor 
volume retrospective, au descoperit noua 
așezare' a tiparelor ei lirice, cu atît mai 
neașteptată cu cit ea nu provenea din- 
tr-o îmbogățire a producției poetice, ci 
din recapitularea unei evoluții ce spatii 
mai ample. Astfel, pentru Șerban Foartă, 
spre exemplu. ..Anghel Dumbrăveanu e. 
în înțelesul nobil al cuvîntului. un con
struit.... un poet — așa-zicînd — «în trep
te». drept care se și poate vorbi de el 
în termeni ai devenirii. Și tocmai de a- 
ceea — pe cînd (nu puțini) alți colegi de 
generație — unii dintr-înșii cu un start 
poate că mai năvalnic, mai bat pasul pe 
loc. el evoluează cu pași siguri pe un 
«culoar» purtîndu-i tot mai mult numele 
Si culorile". S-ar putea foarte bine ca 
ritmul interior al acestei evoluții să fie 
mai lent ; el tine. în definitiv, de tempe
ramentul poetului și de credința sa că „în 
linii generale cititorul a rămas același, câ 
însuși «conceptul» de lirism se schimbă 
mai puțin repede decît îsi închipuie cri
ticii alarmați să nu rămînă în urma epo
calelor modificări". Dar. ca să cităm și o 
altă observație exactă, a lui Lucian Raicu, 
„procedînd în continuare cu tact, poetul 
nu împinge lucrurile pînă acolo îneît să 
riște o prejudecată de sens opus și să ne 
contrarieze printr-o rezistentă declarată, 
ostentativă, vizibil împotriva curentului". 
Ceea ce s-a observat poate mai puțin este 
faptul că evoluția lui Anghel Dumbră
veanu este marcata de un spirit critic, 
•polemic, descoperit pe parcurs, fată de 
direcția lirică în care pare a se fi în
cadrat firesc, dimpreună cu generația că
reia de drept îi aparține ; că. în vreme 
ce s-a simtit mereu solidar cu „resurecția 
lirică" promovată de aceasta în deceniul 
șapte, Anghel Dumbrăveanu a evoluat pe 
nesimțite spre un registru liric mai puțin 
patetic, retoric, spre o umilitate a ati
tudinii lirice care contrazice un program 
poetic inițial, aproniindu-se. totodată, de 
(și în unele privințe chiar anticipînd) o 
manieră poetică promovată în anii din 
urmă de noile ..promoții" lirice. Nu întîm- 
plător Mircea Ivănescu vedea în „regis
trul imagistic ponderat" si „această asce
ză deliberată a exprimării" din poezia 
recentă a lui Anghel Dumbrăveanu. o do
vadă a modernității ei : „căci renunțarea 
la ceea ce într-o vreme (tot modernă !) 
făcea parte din artificiile literare ale poe
ziei este o caracteristică a unei întregi 
direcții a liricii actuale".

DACĂ este adevărat că „evoluția 
poetului este semnificativă pentru 
transformările din poezia unei ge
nerații. după cum e semnificativ 

Si pentru un moment literar", Anghel 
Dumbrăveanu ilustrînd într-o succesiune 
logică etapele parcurse de lirismul postbe
lic (C. Ungureanul, să adăugăm că poezia 
sa a resimțit și ea „criza de creștere" a 
acestei importante direcții poetice. Ea nu 

diate temeinic. Anul acesta a apărut. Ia 
Editura „Junimea" din Iași, o lucrare 
intitulată Junimea, implicații lingvis
tice, datorată lui George Mirea. Autorul 
analizează rolul pe care l-a avut, în 
dezbaterile cu privire la ortografie, so
cietatea Junimea, cu revista ei „Convorbiri 
literare". în primul rînd se arată în 
carte că Titu Maiorescu, deși a contribuit 
în mod esențial la stabilirea lexicului și 
a ortografiei, nu a fost totuși singur : 
revista „Convorbiri literare" a publicat 
în această problemă și articole ale altor 
autori, în primul rînd ale lui lacob 
Negruzzi, care dealtfel era redactorul 
responsabil al publicației.

Aflăm din lucrare multe fapte intere
sante, care ar fi bine să fie avute în 
vedere de aici înainte. Fiecare dintre cei 
care au participat la dezbaterea pro
blemelor ortografice a parcurs o evo
luție complicată, fiind adesea în con
tradicție cu părerile sale anterioare. 
George Mirea a urmărit toate textele 
publicate de fiecare dintre autorii pe 
care i-a avut în vedere.

Sînt în general de acord cu el în ce 
privește felul de a vedea relațiile limbii 
cu societatea. Un amănunt : cuvintele 
ca problemă/probîem, emblemă/emblem 
(discutate la p. 35) au în general două 
origini : din greacă, unde erau neutre, 
au trecut în franceză, ca masculine 
(deoarece franceza nu are neutru) ; la 
noi, au ajuns pe de o parte din greaca 
modernă și din latină, cu -ă la sfîrșit 
(și chiar prin aceasta au devenit femi
nine), pe de altă parte din franceză, 
terminate în consoană, deci neutre.

îa orice caz, lucrarea lui George Mirea 
vtț trebui luată în considerare de cei 
care se vor ocupa de aici înainte de 
problemele tratate în ea.

Al. Graur 

ne apare doar ca o derulare de etape, ci 
și ca polemică implicită cu ele. Mai ales 
cărțile mai recente recapitulează adesea 
în registru ironic maniere și convenții 
poetice cîndva utilizate cu succes și de 
Anghel Dumbrăveanu ; sau consemnează 
(dintr-o perspectivă evident metapoetică) 
alterarea viziunii, epuizarea unor teme, 
dezafectarea limbajului poetic de tip sim
bolist. începînd deja cu Iluminările mării 
(1967). poetul descoperea fața procesuală 
temporală a lucrurilor. Dar el nu scrie 
doar „cîntecul trecerii", al „anotimpuri
lor umane" (Dan Cristea), ci și o poezie 
a etapelor (a „vînstelor") istorice, par
curse. dimpreună cu el. de o întreagă 
generație maturizată în anii postbelici. în 
Singurătatea amiezii (1973) tema tempo
rală încetează de-a mai fi un simplu pre
text de lamentație si confesiune difuză ; 
ea își găsește o semnificație superioară. 
etică și poetică. Anghel Dumbrăveanu se 
impune treptat ca purtătorul de cuvînt al 
unui moment literar, reflectînd asupra 
locului ocupat de generația sa în succe
siunea istorică, asupra relațiilor poetului 
cu lumea reală și fictivă. El devine acum 
(pentru Nichita Stănescu. de pildă) poe
tul neconfesiv, „elogiind literatura gene
rației lui si literatura română în genere", 
„în loc să vorbească de sine însuși" ; sau 
propunătorul unei posibile direcții lirice. 
..răspunzind în mai mare măsură decît 
(versurile) unor confrați nevoii curente 
de Poezie" (Lucian Raicu),

Să nu ne lăsăm înșelați. însă, de sim
plitatea acestui program. Dacă este ade
vărat că noua artă poetică a lui Anghel 
Dumbrăveanu ..încape toată într-o «cană 
de ană» (L. Ulici). ea nu este neapărat 
o artă a renunțării, ci mai degrabă .a re
ducției la esență. Critica a remarcat pe 
bună dreptate maturizarea mesajului liric 
al poetului, umanizarea lui în dublu sens:

Festivalul-concurs de creație literarâ

„MIHAIL SADOVEANU
9 în cadrul manifestărilor organi

zate de Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al județului Neamț, sub 
genericul „Sadoveniana", a avut loc a 
IlI-a ediție a Festivalului-concurs 
purtînd numele marelui prozator. _Un 
juriu alcătuit din Nicolae Boghian, 
George Brăescu, Nicolae Ciobanu, Va
lentin Ciueă, Daniel Corbu, Daniel 
Drăgan, Marcel Dragotescu, Dumitra» 
Frunză. Mibai Georgescu, Ion Gheor- 
ghe. Cristian Livescu, Mihai Mincu- 
lescu. Emil Nicolae, Vasile Sporici, 
Ion Țăranu și Laurențiu Ulici (pre
ședinte) a acordat următoarele pre
mii :

Premiul Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului Neamț 
— Lidia Corbu, Tîrgu Neamț (proză) ; 
Premiul special al Centrului județean 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă — Corne
lia Ichim, Piatra Neamț (proză) ; Pre
miul special al Inspectoratului școlar 
județean — Doina Cernica, Suceava 
(reportaj) ; Premiul special al ziaru
lui „Ceahlăul" — Gheorghe Irimia, 

prin accentuarea laturii etice, participative 
a acestei poezii : „ritualurile acestea ale 
orgoliului si ale umilinței, ale bărbăției 
și ale tristeții, (devin) atitudini morale, 
implicit nobile" (Cornel Ungureanul ; dar 
și printr-o „despodobire" a expresiei, prin 
revenirea la un stil nud al comunicării. 
Tonul grav, reflexiv, decupajul energic al 
vensului. noua „ceremonie a umilinței", 
sînt ciștiguri certe de artă poetică.

Renunțînd să se mai refugieze în trecut, 
în căutarea acelei „lumini împăcate în 
care lucram", a vîrstei de aur a lumii, 
poetul redescoperă realitatea mult mai 
palpabilă a schimbării, „lucrarea timpu
lui". O nouă atitudine, a melancoliei în
vinse întoarsă într-o nouă bucurie, se in
sinuează acum : căci „pretutindeni sint 
izvoare și taine. / Ezitarea mea e bucu
ria / De-a discerne cele ce vin din curge
rea vremii... Ce lumină se face în lume 
cînd poți să visezi / Si ce tînără umblă 
femeia ! / Printr-un gînd de demult" (Fe
nomenul tinăr). Ea reflectă un program 
poetic modificat, „un fel de a vorbi I în 
umilința tăcerii". Deși „dedulcit la treburi 
cărturărești", poetul avansează treptat 
spre o nouă imagistică insolită, ludlc-iro- 
nică (vezi și reluarea aici a unei poezii 
mai vechi. „Sonata alpină"), ce trasează 
calea de acces spre „Tara Himerei", spre 
teritoriul redescoperit (în alt cod) al poe
ziei. Să mai remarcăm trecerea poetului 
de la limbajul irealității și neputinței, la 
cel al posibilității („Iar dacă te plictisește 
sporovăială / frumoaselor aduceri amin
te. / poți lua diligenta de seară / să locu
iești în moara de vînt"). sau de la osten
tația livrescă a decorului din poezia an
terioară, la afirmarea potențialului liric 
al unui decor din imediata noastră apro
piere.

Mareei Pop Corniș

Roman (reportaj) ; Premiul Uniunii 
Scriitorilor — Iulian Costache, Bucu
rești (critică) ; Premiul revistei „Lu
ceafărul" — Lia Dumitrescu, Piatra 
Neamț (proză) ; Premiul revistei 
„România literară" — Victor Pogor, 
Galați (proză) ; Premiul revistei „Cro
nica" — Victor Munteanu, Bacău 
(proză) ; Premiul revistei „Convorbiri 
literare" — Nicu Cozma, Rimnicu Vîl- 
cea (proză) ; Premiul Editurii Juni
mea — George Enache, Slatina (pro
ză) ; Premiul revistei „Ateneu" — Ion 
Herescu, Bacău (proză) ; Premiul re
vistei „Tribuna" — Gheorghe Simon, 
Piatra Neamț (critică) ; Premiul re
vistei „Astra" — Lucian Strochi, Pia
tra Neamț (critică) ; Premiul revistei 
„Cîntarea României" — Ion Lețu, 
București (proză) ; Premiul revistei 
„Albina" — Ștefan Goanță, Zalău 
(proză) ; Premiul revistei „Viața mi
litară" — Gheorghe Hibovschi, Piatra 
Neamț (proză) ; Premiul I.C:E.D_, 
București — Muguraș Constantinescu, 
Suceava (proză).
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Ion

Roată

I
 Bat umbre de ape și-albastru

sufletul ierbii din țintirim...

Ne pizmuiesc ce osii de astru 
că umblăm și grăim ?
Sufletul roții spinzură în univers 
pentru că — om fiind — mai aud 
roata trecind

fără de înțeles 
peste trup mai-gemînd...
Din tulbure veac, mai răsar 
schilave cuvinte, 
adevărate.
In loc de mere, in Ardeal, 
din crengi de-azur culegem zeitate.

Ramuri
Și ramurile cresc. Nestăvilit bat 
cerul. Viscole au trecut. Zăpada 
in gura soarelui s-a prăvălit 
Bat ramurile

cerul de năluci
bat sevele smalț de zări 
din crengi azurul păcii implorînd. 
Pe dealul vechi 
despovărat de cruci 
ce simburi leagă cerul de pâmînt ?

Timp
Dealuri scrise șovăit pe cer 
umbre calme și nescăzătoare 
duc prin veac baladă cu oieri, 
și in ierbi o rană de la soare.

Ceata lor sub munți ocrotitori 
sub livezi se stinge, sub podgorii 
și morminturi vechi, în coasta lor, 
țin la sfat de-azur nemuritorii.

Aurul din vînt
Liniștea dinaintea plecării. Neliniștea 
pentru tot ce lăsăm altor priviri, 
Noi am fost. Am trecut. Ceea ce 
râmîne — este doar aurul din vînt

Sufletul infinit de stele și păminteni 
vienez bătind in frunzele acestui Ring — 
traversate de năluca Munților Apuseni 
cu fiecare nou anotimp.

Podișul
Bate pe măguri un vînt de lumini 
inimă cui peste frig te-nchini ?

Bate în Mureș senin de april 
cerul se lasă in pumn de copil.»

Aici, pe un prag de comori neștiut 
iarbă așază răsfringeri de scut.

Putere de lut, izvor de izvor - 
ceramică arsă de stele și dor.

Izvor in legenda... Ore de clar. 
Iarbă sfințind un pămiint milenar.

Ora Selenei
E ora Selenei -
Magnetice cnuturi
Izbesc în troienele
Mării și scuturi

Se spulberă-n beznă.
Din sparte altare
ies fiare la gleznă 
Cu lanțuri de sare.

Au blănuri din fire 
De aur. Prin spume
Gonesc in neștire
Pe țărmi fără nume.

Solii efemere
Din iaduri străvechi
Desfac emisfere 
De trupuri - perechi.

Cu pleoapele strînse-n
Vicleana viitoare
Lipesc jumătățile
La întâmplare.

Din ghearele blonde 
Sub hohot de lună 
Curg sfere neronde 
Și-o lume nebună.

Un bulgar
Ești plină de cuvinte precum nul 
Stăpin bogat în pietre lunecoase.

Cuvintele te ară, te devoră
Iți cotropesc surisul, răsuflarea —

Fără de ele — goală, rătăcită 
Un bulgăr de noroi fără văpaie

Te-ai mistui în peștera obscură 
Cu demoni visători pîndindu-și cina.

Cuvîntul
Eu locuiesc un gol imens - 
In spațiu-i locul meu, anume.
Eu dau luminilor un sens
Și sensului ii dau un nume.

Vin constelații din eter
Suav șoptind chemări carnale — 
Surizător le văd cum pier 
In zbor, pe caruri triumfale.

Se duc — pe rînd — ademenind.
Prin genele întredeschise 
Eu le petrec. Etern, pe grind 
Rămin in faldul meu de vise.

Un vis ciudat
De ce, cînd iți privesc petala fină 
Un vis ciudat mă tulbură ? încet
O lacrimă pe gene mi se-nclină 
Și-un dor adine mă mistuie, secret.

Poate că simt, in floarea ta - perversă 
ingenuă — un inger, tremurind.
Poate de-aceea te ating, adversă — 
Și ca un demon te strivesc, in gind.

Poate de-aceea, lunec in tristețe
Și pling - in noaptea rece ca un zar 
de brumă. Zorii vin și-mi dau binețe 
Rizind, cu hohot crud, incendiar.

Măcel
O umbră de pumnal și-o umbră 
De căprioară. Două umbre 
In încleștarea fără singe.

Și noaptea care nu mai vine 
Și cercul strimt, care se stringe.

O, nu, dar nu vă fie teamă I 
Acolo-n codrul de aramă 
Pumnalu-h vinător e-nfipt — 
Tăcerea cade ca o lamă 
Și căprioara doarme-n schit

A nu ucide
Să nu ucidem eu am scris I 
nici vrăbioiul care zboară 
sau chiar de zbor cînd s-a dezis 
să nu-l ucidem să ne doară 
coroane verzi zile de-afară 
să nu ucidem nici un vis I

Două războaie mondiale • 
în atenția celor ce trăiesc 
iar unii mai trăiesc cu jale 
ucidem ce-i dumnezeiesc 
simțind tremurătoare fruntea 
înaltei poezii in vers I

Să nu ucizi scuarul verii 
să nu ucizi călătoria 
ce ai promis-o unei fete 
și-atitea stele care văd 
în ziua nunții viitoare 
să faci să fie acea zi I

A nu ucide a trăi 
tu, care vii, incerci să dăinui, 
speranță pentru viața ta 
eu scriu voința ta iubirea 
și toată vremea care curge 
e cugetată de iubire

Să n-o ucizi I

Marea în zori 
ne-am spart timpanele să auzim ceva 
iar în jur liniște... sufletul mării respiră 
sufletul mării respiră culori 
cochilia tui fără pavăză stă 
doi heralzi lingă țărm 
soarele somnul 
umbrele Iar peste mare enorm 
mină un val din tăcutul 
din scufundatul eon al meditației 
din era adincâ a verilor calme 
din ochii verzi ai valurilor sparte

Petrecerea 
și cîntecul 
Mi-i dor de lucrul cel mai simplu 
cum erau zilele la țara 
doar aparent lipsite de povară 
căci le iubeam cu sufletul 

noi așteptam ceva acolo 
noi așteptam pe cineva 
oh, vremea care lin trecea 
și pașii mamei de ici colo 

revarsă marea în urechi 
își varsă timpul vuietul 
petrecerea și cintecul 
despărțitoarelor perechi 

un lucru azi atât de greu 
această simplitate bună 
nu mă mai duce ea de mină 
o, de-aș putea să o duc eu 1

Cuvinte
Cuvinte mâ spală pe față 
miini subțiri de cuvinte 
redă-mă iubirii părinte 
redă-mă din altă viață

acesta e drumul cu spini 
l-am călcat de atâtea ori 
cuvinte ce spală erori 
și spaime și bube și vini

redă-mă din altă viață 
senin cu încrederea oarbă 
cuvinte noi să mâ soarbă 
am zis : și a fost dimineață 

și trup am luat din cuvinte 
și arșiță grea pe măsură 
dar cineva le indura 
și pe cuvinte
- Cine, părinte î



Breviar

Cuvinte, necuvinte, 
subcuvinte și supracuvinte

Trapez
LXXXV

UNUL din fenomenele spirituale 
ale timpului nostru este fluctua
ția între extreme pe tema cuvîn
tului, a capacității sale de „in

tuire a concretului", așadar de cunoaște
re și numai apoi de expresie. Problema 
e. in Prinsul rînd de natură gnoseologică, 
și abia in al doilea, estetică. La o extre
mă, aceea a negației, domină neîncrede
rea, iar la cealaltă, a afirmației, supra
licitarea cuvîntului, pînă la limita de 
sus, a misticii. Omul de rind, neobișnuit 
cu arguțiile dialecticii, rărnine împietrit 
între cele două atitudini ce se bat cap in 
cap, fără putință de a se înțelege. Nu 
mai vorbim de noile discipline ce au in
vadat critica literară : structuralismul și 
textualismul, care despică firul in patru 
și în multiplu de patru, distrăgînd aten
ția asupra întregului. în acest -eaz, cuvîn
tul taxat de neputință, din celălalt punct 
de vedere, își cîștigă majoratul, devine 
cuvînt-cheie și dezleagă, dintr-odată 
„misterul" operei de artă.

Aceste sumare reflecții mi-au fost su
gerate de lectura masivei cărți de 700 de 
pagini, de curînd apărută în Editura Mi
nerva și intitulată : Arta poetică, Anto
logie de lirică românească, Ediție și note 
de Florin Șindrilaru, prefață de Dumitru 
Micu. Lucrarea e împărțită în două : 
Arta poetică, adică poezii în care autorii 
își expun crezul literar, și Non omnis 
moriar (nu voi muri cu totul), versuri de 
încredere în destinul propriei opere, în 
spiritul celui ce a rostit întîia oară aceste 
cuvinte : Horațiu.

Antologia începe firește cu celebrul 
catren al lui Ienăchiță Văcărescu, știut 
pe de rost, desigur, de toți poeții români 
și totodată, îndoită normă :

„Urmașilor mei Văcărești / Las vouă 
moștenire / Creșterea limbii românești l 
Și-a patriei cinstire".

îi urmează, de același autor, mai puțin 
.cunoscutul catren, de invocare a Muzei, 
pentru obținerea acelei facultăți creatoa
re, altădată numită inspirație :

„Și ce voiesc, cum poci s-arăt ? am 
glas ? Muză, grăiește, f Zi ce să cuvine 
sau fă-mă a-nțelege / Cum să arăt mai 
pă-nțeles în grai curgere bună, / Cugete 
frumoase, cu poetice faceri".

Modernii își asigură fiecare o proprie 
voce „neconfundabilă". Mai modest, 
Ienăchiță Văcărescu se întreba dacă are 
„glas", adică talent și cerea Muzei să-i 
inspire versuri cursive, clare, cu un con
ținut de idei și o formă frumoasă.

îi urmează, la interval, ce e drept, de 
peste o jumătate de secol,- Gheorghe 
Asachi, cu un fragment din Pleiada de 
trei sextine, din care voi reproduce, pen
tru melodioasa expresie a sentimentului 
patriotic, pe a doua :

„Acordați române versuri, pe-armo- 
nioase alăute, / într-un rost1), ca și 
poporul, geamăn cu cel italian, Z Să în
vețe amor de patrie, dor de glorie, virtu
te, / Și românul de pe Istruț, și-al Car- 
paților muntean".

’) Spaimă.
4) Frunză-mînă cu degete, mînă-frunză

cu dinți. ramură-braț. brat-ramură. 
trunchi-umăr. umăr-trunchi. sevă-sînge. 
sînge-sevă.

Nepotul în linie dreaptă al lui lenăchî- 
ță Văcărescu, Iancu Văcărescu, împle
tind Cununa lui Câriova, exprimă ideea, 
la începutul fragmentului reprodus, in 
misiunea poeziei :

„Fă-i deslușire vie / Cum orice neam 
începe / întîi prin poezie, / Ființa de-și 
pricepe".

Cu alte cuvinte, neamurile își cîștigă 
fiecare conștiința de sine, prin vers, prin 
'expresia ritmică a cuvintelor.

DAR cu aceasta basta ! Nu îmi 
propun să recenzez bogata antolo
gie care cuprinde circa 200 poeți 
în prima parte și peste 150 (mulți 

se repetă). în cea de a doua. Altul este 
rostul rîndurilor ce vor urma, pe tema 
valorii pozitive sau negative a cuvîntului.

*) O limbă.
2) Dunăre.

--->
CARNET

Privește-
- Copii, priviți lumina...

...Departe, soarele răsare 
ca roata unui fierăstrău, tăind 
butucii străvezii ai cerului.

Pietrele ude...
Nimic nu-i condamnat 
definitiv...

Eugen Jebeleanu

._______ J

în Criticilor mei, poetul-filosof pune 
accentul pe valoarea cognitivă a cuvin
tului, întrebîndu-se anxios :

„Unde vei găsi cuvîntul / Ce exprimă 
adevărul ?“

Judecător, după el, este spiritul lucid 
al poetului :

„Nendurații ochi de gheață" 
pentru a exprima „proprii patimi" și 
„propria-ți viață".

Se înțelege că genialul poet făgăduia 
criticii (celei superficiale) de a-1 judeca, 
ptinind accentul pe spiritul critic al 
însuși autorului, singurul în măsură să 
lupte cu dificultatea exprimării, atît de 
apăsătoare, ca și cum „pe cap îți cade 
cerul".

După Eminescu, așadar, cuvîntul se 
refuza poeților ce sînt lipsiți de ..nendu
rații ochi de gheață", lor și numai lor.

După poetul contemporan Paul Tu
tungiu, cuvîntul e „nărăvaș" (Crez), epi
tet legat de calul nedomesticit. Cam ace
lași lucru credea, înaintea lui, în prima 

, sa fază, mai colțuroasă. Vasile Voicules- 
cu, cînd își începea poezia-program cu 
celebrul vers :

„M-am băgat surugiu la cuvinte".
(Poezie)

Așadar, cuvîntul opune rezistență, nu 
vine cînd este c-ăutaț, sau. nu răspunde 
cum trebuie la chemarea poetului. Aces
ta și le alege după temperamentul său. 
Bătăiosul Hasdeu, temut pamfletar și 
umorist în anii tinereții și maturității, 
își dorea sau chiar își atribuia

„O poezie neagră, o poezie dură / O 
poezie de granit, / Mișcată de teroares) 
și palpitînd de ură / Cu vocea răgușită 
pe patul de tortură, / Cînd o silabă spu
ne un chin nemărginit !“

„Silaba" este aici antonimul hiperbolic 
al cuvîntului, redus la cel mai scurt vo
lum vocal, — o hipobolă dacă se poate 
spune.

Optimismul extrem e exprimat, dintre 
poeții tineri, de Daniel Turcea, în aceas
tă scurtă frazare, pe care o transcriu 
fidel :

„din litere ca dintr-o raclă / din cenușa 
numelor, din / trupul acest, al cuvintelor 
f ce se schimbă la față / din lucruri / 
din înțelepciunea-nstelată / ca din moar
te, învie / învie acum / Cuvînt necuprins". 
(Din litere).

Văzut antropomorfic. Cuvîntul, mistic 
majusculat. ea Logosul evanghelistului, 
trăiește cu viată proprie.

Nichita Stănescu. cel puțin cel antolo
gat. se sprijină pe prima literă a alfa
betului :

«Singur sunt si mă sprijin / de „A" 
frumoasa vocală / matricea literelor 
toate...». (A inventa o floare)

Stăpîn pe vocabular, dar și. finalmente, 
sceptic în eficacitatea cuvintelor. Ars 
poetica a lui se încheie cu invocarea an
tonimului aeestora :

„O voi cuvintelor, cuvintelor / pe care 
le desfășor mereu / în urmă, ca o loco
motivă /sufletul ei negru... Orice corn 
poate să vă străpungă // Cuvintelor, cu
vintelor / și orice dorință de corn cuvin
telor. necuvintelor" (Ars poetica).

Necuvintele fac obiectul titlului unui 
poem neexplicit. în care se desfășoară 
atitudini și gesturi interșanjabile* 4 5), fără 
nici o legătură cu noul concept, lansat pe 
cît de norocos, de Nichita Stănescu. pe 
atît de echivoc. Să fie necuvintele, rever
sul medaliei ? Un revers revendicîndu-și 
prioritatea ? Cine știe ? Uii nou cult, în 
poezie, ca și în sectorul credinței reli
gioase. nu se sprijină pe nimic alta decît 
pe prestigiul noutății, ca si cum aceasta 
ar avea valoarea revelației. Iată însă că 
familia nouă a cuvîntului se îmbogățește 
cu. al treilea termen. datorită poetului 
Victor Torynopol. în Zbor spre subcu
vinte. Iubitor, ca multi alti poeți de azi, 
ai „oximoronului", adică al figurii poe
tice în care determinantul (epitetul) se 
împerechează cu determinatul prin pro
cedeul antitezei, zborul implică înălțimi
le, iar subcuvintele, adîncimile :

„Stolul meu de subcuvinte / curge ca 
o spumă în vaste subterane [...]. Gîndul 
dur [...] fulgeră adine cînd dă de subcu
vinte (...] Stolul nostru grav de subcu
vinte / apasă însă greu în vis și în ar
tere [...]. Din cioburile înviate-n subcu
vinte / nasc clopote de versuri și încep 
să sune".

Dacă înțeleg bine, poetul atribuie unui 
nou gen de cuvinte, numai în aparentă 
depreciativ numite subcuvinte, calitatea 
de a fora în adîncime. de a fi instru
mente de cunoaștere superioară, așadar, 
întrucît lor le este dat să confere poeziei 
suprema calitate muzicală. : sunetul liric 
autentic. Astfel interpretate, subcuvintele 
trebuie înțelese pozitiv. investite fiind 
nu numai cu valorile cognitive, rîvnite de 
Eminescu, dar și cu cele sonore, poezia 
fiind pentru Torynopol, în ultimă instan
ță. muzică : „De la musique avânt toute 
chose". Cu acest deziderat al lui Verlaine, 
avansăm îndărăt — fie-ne permis acest 
oximoron al setebiștilor de odinioară — 
spre simbolism. Există însă si un sim
bolism ca să zic așa intrinsec poeziei, 
indiferent de școală literară. Simbolismul 
a trecut, dar simbolul rămîne în poezie.

302. Mă întreb daca va veni vremea in care comandantul unei aeronave 
spațiale va descoperi, dupâ ce va fi lăsat de mult în urmă Pămîntul, un pasa
ger clandestin. Sper pentru umanitate că sămînța acestor vagabonzi nu va 
pieri.

303, în timpul războiului, după o grea boală, cind îmi luasem obiceiul să 
stau ore întregi la fereastră, urmărind cu privirile rarii treeători de pe stradă, 
într-o zi am văzut cum de la o casă din vecini o servitoare iese la poartă cu 
o găină și un cuțit în mînă, și cum, în timp ce aștepta pe cineva care să o 
taie, prin dreptul ei a trecut un bărbat bine îmbrăcat, mult mai bine decît cei 
ce treceau de obicei.

— Ce-ar fi fost, mi-am spus, să se fi oprit și să fi tăiat găina ?
Acest qînd mi-a sțîrnit imaginația, și multă vreme apoi l-am luat drept 

punct de plecare pentru ® ciudată poveste, pe care o lăsam să mi se desfă
șoare in minte, în felurite variante, propunîndu-mi chiar să o scriu. Dar ezitam 
între mai multe deznodăminte posibile, și nu eram în stare să imaginez unul 
tot atît de captivant ca începutul.

Povestea ar fi început cu ceea ce se petrecuse în realitate, cu obiceiul pe 
care mi-l luasem, în timpul lungii mele convalescențe, de a privi în stradă, și 
cu servitoarea care ieșise la poartă cu găina. Trecătorul, însă, n-ar mai fi fost 
doar un bărbat bine îmbrăcat, ci un domn de o eleganță și ținută puțin obiș
nuite, sugerînd un fost diplomat sau magistrat la Casație, capabil să devină 
repede un personaj enigmatic. Și n-ar fi apărut prima oară, ci ar fi fost o mai 
veche cunoștință a mea, adică, pînă ce ar fi început povestea propriu-zisă, 
s-ar fi scurs cel puțin o lună de cînd îl observam, întrebîndu-mă cine ar putea 
fi. Văzîndu-I mereu de la etaj și numai din spate, fața lui mi-ar fi rămas însă 
necunoscută. Chiar și așa, l-aș fi putut recunoaște dintr-o mie, cu condiția ca 
aceia să nu fie și ei tot foști diplomați.

Și despre tînăra servitoare aș fi putut spune că era o veche cunoștință, 
fiindcă mai nu trecea zi fără ca să iasă cu o pasăre la poartă. Puteam 
adăuga amănuntul, real, că în acea casă din vecini locuia un colonel de ad
ministrație, și că în dreptul ei se opreau adeseori camionete cu provizii sau 
cîte un camion cu lemne, pe cînd restul cartierului trăia sub regimul rațiilor 
pe cartelă.

Despre cei doi protagoniști ai întîmplării, deasemeni aș fi putut spune 
că-și erau cunoscuți unul altuia, fiindcă în mai multe rînduri se nimerise ca 
servitoarea să se afle în poartă, în timp ce elegantul personaj trecuse prin 
dreptul ei, izolat ca într-un turn în distincția și calitatea lui umană. Dar, în 
acea zi, în filmul ce se derulase de atîtea ori și părea că așa se va derula 
pînă ce m-aș fi însănătoșit pe deplin și aș fi părăsit fereastra, a fost introdusă 
o scenă care a făcut să-mi ia foc mintea. Fostul diplomat s-a oprit, a luat 
găina, i-a prins picioarele sub talpa pantofului și, cu un gest scurt, i-a trecut 
cuțitul peste gît, fără ca eu să-i fi putut vedea fața și. ceea ce m-ar fi intere
sat cel mai mult, ce expresie a căpătat în acel moment.

Noaptea, n-am putut să dorm, sensibilizat și de boală, mistuit de aceeași 
întrebare și pierzîndu-mă în supoziții din ce în ce mai tenebroase. De ce s-a 
oprit, de ce-a tăiat găina ? Cum eram impregnat pînă în vîrful unghiilor de 
Arghezi, cadența întrebării îmi aducea aminte de Morgenstimmung : De ce-ai 
cîntat, de ce te-am auzit ? Dar repede eram prins iarăși în cleștele enigmei : 
De ce făcuse ceea ce făcuse, într-o atît de uluitoare contradicție cu personajul 
ce se arăta să fie ? De un capriciu sau de un act de bunăvoință nu putea 
fi vorba.

O explicație ar fi putut fi faptul că trăind claustrat și trecînd în atîtea 
rînduri pe lingă fată începuse să-i simtă atracția, feminitatea ei devenind din 
zi în zi mai ațîțătoare, cum se întîmplă în timp de război cînd bărbații tineri 
sînt pe front. Dar neîngăduindu-și să-i adreseze măcar o vorbă, bănuindu-se 
spionat de la ferestre, umilit și furios de ceea ce i se întîmplă, sfîrșise prin a 
comite un gest freudian, după care n-ar mai fi trecut pe acolo.

Mult mai mult mă atrăgea însă ipoteza că fiind însurat cu o femeie pe 
care o iubea nebunește și pe care, ros de o gelozie cumplită, nu neîntemeiată, 
ar fi vrut să o ucidă, dar își frîna pornirea, înspăimîntat că ar pierde-o pentru 
totdeauna sau fiindcă situația lui depindea de ea. Astfel s-a ajuns la o noapte 
infernală, cînd de cîteva ori a scos revolverul din sertar și l-a pus iarăși la loc, 
pentru ca în zori, ieșind înnebunit în stradă și dînd peste servitoare, să-și 
potolească setea de răzbunare în sîngele găinii, sub privirile mele de conva
lescent, zguduit încă de friguri.

Desigur că de îndată ce mă făceam sănătos aveam să pornesc pe urmele 
lui, spre a afla tot ceea ce aș fi putut afla,, fără șă-i văd însă fața, fiindcă 
m-aș fi ferit să-i ies înainte, și ca să nu bage de seamă că-l urmăresc, și 
pentru ca totul să fie mai enigmatic. Ore întregi urma să-i supraveghez casa, 
să văd dacă mai intră sau mai iese din ea și altă ființă, o casă mult retrasă 
de la stradă, cu o terasă de marmură și înconjurată de trandafiri, păzită în 
timpul lungilor absențe ale stăpînului de doi cîini lupi, în cele din urmă, reu
șeam să pătrund înăuntru, aflînd din gura femeii pe care o descopeream 
acolo, și care parcă mă aștepta, lucruri înspăimîntătoare.

Nu eram însă decis dacă aveam să părăsesc casa fără să-l întîlnesc, sau 
avea să ne surprindă în timpul confesiunii...

Geo Bogza

K._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

DE LA subcuvintele lui Torynopol 
la supracuvintele lui Ioanid Ro
maneses din Suprapoem, ar părea 
un salt uriaș, ca de la o extremă la 

alta. Cum însă, după adagiul : „extremele 
se ating", acest salt nu mai e necesar, dacă 
prin supracuvinte am înțelege, ca și la 
subcuvinte, facultatea supremă de cu
noaștere și de expresie poetică. Poetul 
abundă de altfel în acest prefix, asa îneît 
îmi fac o datorie să-i reproduc integral 
compunerea, subliniind toate cuvintele 
contaminate de acest elan pe care l-as 
numi excelsiorist5) (adică : sus, mereu 
mai sus !) :

„Parcă aș fi un supraom / — încă vă 
spun supracuvinte — / în supranoapte îmi 
înfig / privirea ca un supradinte // mă 
paște-un supraideal, / trăiesc în supra- 
așteptare / și supraformulez acordul / 
timpanelor supraformale / dar încă ați 
putea privi / dar încă s-ar putea să 
vină / — prin supraochiul care sînt — / 
lumina mea : supralumina / căci numai 
suprapoezia a ars cămașa mea de mire, 
/ predestinînd singurătății / un loc la 
supraviețuire".

Poezia e integrată, firește, ciclului Non 
omnis moriar, iar cuvîntul final, supra
viețuire, e singurul intrat în uz. Alt vo- 
cabul, supraom, cul care se deschide poe
zia. nu este altceva decît nietzscheanul ■ 

’) Vezi în Argument de Florin Șindrila
ru. autorul antologiei, ce spune despre 
motivul excelsior, cu „patru submotive 
de bază", (pag. 40).

Ubermensch (supraom), care și-a făcut 
vacul. .

Congestia studiată a tuturor acestor 
supra sună totuși mai mult a parodie, 
decît a serios crez în nemurire. îl suspec
tez pe Ioanid Romanescu de a voi să-și 
rîdă de acei congeneri individualiști ai 
săi. care cultivă delirant superlativele, 
supralicitîndu-i cu o aparență de seriozi
tate. 11 mai suspectez pe Ioanid Roma
nescu de a fi ceea ce francezii numesc, 
dintre umoriști, „un pince-sans-rire". 
adică cel ce cultivă umorul sec. americă
nesc . de la Mark Twain și pînă în zilele 
noastre.

Cuvîntul, în fond, este omul, cum s-a 
zis despre stil. Numai că. uneori, cînd 
nu-1 exprimă direct, adică temperamen
tal. ne descoperă tocmai actul bovaric da 
voință de a fi altul, la antipodul firii 
sale. Sedentarul și livrescul Nietzsche s-a 
vrut „dur" și „supraom" : ca să-și învin
gă timiditatea, a făcut apologia voinței, 
a voinței individuale, dospărțindu-se da 
Schopenhauer, care vedea în voință o 
entitate, stihia speciei. subordonîndu-și 
oamenii. Blînzii și bunii mei colegi. Gher- 
ghinescu ‘Vania și George Dumitrescu. în 
partea întîi a cărții, preconizează cîte un 
ideal liric energetic : unul de sculptor, 
dăltuînd Versul, celălalt visîndu-se „dom
nul cuvintelor de foc".

Nu-i credeți pe poeți, dar admirațl-1 
cînd merită. Nu foarte mulți sînt aceștia. 
Citiți și excelenta Prefață a criticului 
Dumitru MicU. Vă va orienta mai bine.

Șerban Cioculescu



OPINII

Macedonskianism
SCRIIND îh 1966 prima cronică Ia 

Viața iui AI. Maeedonski de 
Adrian Marino, mi-o încheiam cu 
observația că biograful se dove

dește a fi o „reîncarnare“ a eroului său. 
Perspectiva pe care exegetul o aducea 
an an mai tîrziu asupra Operei lui Ma- 
cedonski — perspectivă in cadrul căreia 
concepția de viață a poetului funcționa 
ca un „principiu coagulant" — confirma 
In mod indirect o asemenea ipoteză. Nu 
întîmplător, A. Marino era cel ce desco
perea o „unitate spirituală esențială" 
acolo unde alți interpreți, Lovineseu în
suși printre ei, au constatat, dimpotrivă, 
un deficit de organicitate. Multe din 
argumentele apologiei sale erau de o 
reflexivitate neintenționată, însă greu de 
tăgăduit.

O simpatie neacoperită față de poetul 
„blestemat" și persecutat putea fi con
statată din chiar pasiunea invocării pro
belor în favoarea acestuia, din grija de 
a nu trece cu vederea nici o prioritate 
a inițiativelor lui. Simpatia coexistă, e 
adevărat, cu ironia, dar o și covirșeite, 
fapt vizibil mai cu seamă pe ansamblu, 
însă și pe mici secvențe. Criticul sezi- 
sează „lamentarea" continuă, excesivă, a 
poetului, dar o consideră „grandioasă", 
tot așa cura recunoscîndu-i bovarismul, 
îl califică drept „impenitent". O solida
rizare a exegetului cu eroul său se pro
duce treptat și în cuprinsul comentariu
lui consacrat operei, nu numai în „eseul 
de interpretare biografică". Atitudinea e 
eu atît mai semnificativă eu cît A. Ma
rino refuză principial identificarea, ale 
cărei virtuți critice le desconsideră în 
favoarea celor aparținînd detașării și 
ironiei. Și. totuși, din rîndurile și prin
tre rândurile monografiei sale se pot 
desluși semnele unei complicități de 
destin.

Unii recenzenți au făcut din tdeoa ma- 
cedonskianismului lui Adrian Marino un 
pretext de ironie facilă sau chiar de ca
ricatură. Adevărul este însă că, dincolo 
de aspecte ușor rizibile, dincolo de un 
ridicol asumat, de altfel (după exem
plul lui Maeedonski însuși), macedon- 
Bkianisrnul său este profund și expan
siunea operei adăugată evoluției omului 
îl dovedesc. El ține de structura morală 
proprie, conștientizată, probabil, de-a 
lungul și din cauza contactului prelun
git cu opera macedonskiană, dar nu 
neapărat inspirată de ea. O întreprin
dere de o asemenea durată și anvergură 
implică relații delicate și complexe tran
sferuri și nu rămîne fără urme asupra 
inițiatorului despre care totuși nu se 
poate spune că s-a lăsat modelat de 
eroul său. Mai degrabă, el, Adrian Ma
rino, l-a remodelat pe Maeedonski „după 
chipul și asemănarea" lui.

Sigur este oricum faptul că înainte de 
a-și publica profesiunile de credință șl 
jurnalele, criticul se autodefinește tra- 
eînd profilul maeedonskian. Textele ul
terioare, prin chiar caracterul lor progra

matic sau confesiv, vor fi, fără îndoială, 
mai explicite, mai bogate, mai nuanțate. 
Dar, în liniile lui cele mai pure, ideale, 
portretul lui Adrian Marino este deja 
prefigurat, în ciuda medierii și a inter
mitențelor inevitabile. Aș fi tentat să 
spun că tocmai datorită caracterului in
direct, „participarea" portretistului este 
mai intensă și mărturisirea sa mal liberă. 
Vorbind mai tîrziu in chip direct despre 
Sine, A. Marino își va lua necesare pre
cauții, ,își va cenzura avînturile ideale, 
dar nu va contrazice esențial portretul 
maeedonskian făcut cu fața pe jumătate 
întoarsă spre oglindă.

în aceeași ordine de Idei, nu e deloc 
întîmplător faptul că el ține să-și în
cheie monografia cu o definiție a mace- 
donskianismului și — ceea ce e mai im
portant — ține să-î acorde acestuia sta
tutul înalt și generalizant al unei „ca
tegorii nominale". Experiența macedon- 
skiană nu-i lipsită, desigur, de exempla
ritate, dar caracterul ei exemplar criticul 
l-a verificat — dacă nu chiar l-a desco
perit — prin sine. Făeind din macedon
skianism o categorie morală universală, 
el este cel dinții care i se subsumează.

PUTEM vorbi despre Adrian Ma
rino apelînd la termeni pe care 
el însuși îi folosește spre a-1 de
fini pe Al. Maeedonski ? Spre a 

pune in lumină firea contradictorie, ca
pricioasă, a criticului, asemănătoare cu 
cea a poetului, ar fi nevoie de prea 
multe exemple și prea întinse comen
tarii. Nimeni nu va contesta însă exis
tența unei tensiuni unificatoare rezultînd 
la amîndoi dintr-o mare ambiție și o 
voință cultivată cu frenezie. Volunta-
r'smul criticului nu sfîrșește însă în 
fatalism, deși o anumită manie a perse
cuției transpare din prefețele la cărțile 
proprii sau din unele intervenții pole
mice purtate după principiul „singur 
împotriva tuturor".

Spre deosebire de MacedonsM, Adrian 
Marino nu se consideră un „persecutat 
etern al destinului", ci numai al răutății 
oamenilor. Totuși, e ușor de observat că 
seninătatea pe care o afișează uneori — 
pe care o cîștigă foarte greu și o pierde 
la prima eontrarietate — nu e decît o 
formă de resemnare a unui eu decepțio
nat Temperamentul lui este bilios, cu 
„descărcări" repezi, atît în conversație 
cît și în scris. Nu o dată motivațiile sîrrt 
imaginare. Adrian Marino nu e numai 
sceptic, dar și suspicios. Dacă scepticis
mul Iui e de natură intelectuală, suspi
ciunea este organică.

Cteea ce nu îi interzice avînturiîe 
ideale, ei, dimpotrivă, 1 le stîrnește, ea 
reacție și refugiu. Mereu dezamăgit de 
practica imediată, de viața literară, A- 
drlan Marino se reconfortează și se for
tifică proiectînd în singurătate. Fără să 
fie providențialist ca Maeedonski, modul 
lui de a aștepta reparațiile și recunoaș
terile meritate este munca îndîrjită, tre

pidantă, continuă. Visul lui compensator 
este eficiența maximă, posibilitatea de a 
sta la masa de lucru fără acele penibile 
întreruperi datorate nevoii de odihnă sau 
de — horribile dictu — distracție. Ga și 
pentru Maeedonski, munca intelectuală 
e pentru el o încercare de sublimare a 
existenței. Ca și aceluia, creația ii oferă 
„toate consolările și satisfacțiile posi
bile".

Despre Maeedonski, A. Marino ne 
spune că obișnuia să proiecteze pe di
mensiuni enorme. La rindul lui, el de
clară că detestă orice „mod de a gindi 
meschin, minor, pe . mici\ dimensiuni". 
Țrecînd aici pește echivalarea grăbită și 
greșită a cantității cu calitatea, ceea ce 
contează e faptul că proiectele autorului 
sînt intr-adevăr impresionante ; iar ceea 
oe impresionează încă mai mult este 
faptul că le și îndeplinește. Voința și 
tenacitatea, regularitatea travaliului său 
intelectual au făcut ca realizarea să 
urmeze îndată după proiectare, fără 
amînări și fără abateri altele decît cele 
determinate de apariția unor solicitări 
mai imperioase pentru că mai dificile. 
Dicționarul de idei literare s-a oprit la 
tomul I, deși autorul. declara că materia 
următoarelor două este pregătită în 
întregime — declarație confirmată fie și 
numai de prezența trimiterilor la dezba
terea ulterioară, dacă nu și de decupajul 
deductibil al ansamblului. între timp. 
Adrian Marino a dezvoltat metodologia 
ce—rtării ideilor literare din prefața la 
Dicționar intr-un volum separat și — eu 
intenția mărturisită de a se face cunos
cut peste hotare — a scris un studiu 
despre Mircea Eliade, pe care l-a făcut 
să aoară și în limba franceză, a redac
tat și publicat apoi direct în franceză o 
carte despre Ețiemble etc. în ciuda ne
desăvârșirii acestui proiect enorm al 
Dicționarului, activitatea lui Adrian Ma
rino rămîne cu totul remarcabilă prin 
consecvență constructivă și constituie o 
adevărată sfidare la adresa unei menta
lități care confundă prea des contempla
ția cu delăsarea și comoditatea.

O ASEMENEA încordare creatoare 
n-ar fi fost, desigur, posibilă fără 
o mare vitalitate. Pe acest fond 
au loc elanurile și suspiciunile lui 

Adrian Marino, cu proiecțiile lor hiper
bolice. Și din această cauză deziluziile 
sale nu sfîrșese în căderi, iar eventuala 
previziune a nereușitei nu-i descurajează. 
Spiritul lui rămîne combativ sau, poate, 
mai exact, revendicativ. Adrian Marini 
e sceptic, mizantrop chiar, dar nu pe
simist. Fără să fie un visător, el este, ca 
și Maeedonski, un vînător de himere. 
Incapabil să transfigureze realitatea spre 
a le-o face asemenea, nu-i rămîne decît 
să transforme himerele în realitate.

Refuzînd să înnobileze, precum marele 
său înaintaș, răutatea și mizeria din jur,

Adrian MLrino le surprinde și Ie notea
ză, dimpotrivă, cu o mare, voluptuoasă, 
răzbunătoare acuitate. Astfel el poate 
părea crud — și este câteodată — sau 
chiar malign — fără să fie cu adevărat, 
căci răutatea îi e anulată prin însuși 
excesul ei pueril. Autorul de tratate 
savante, familiarul mărilor biblioteci 
europene e crud și răzbunător ca un 
copil. Cine nu descoperă resursele încă 
neistovite de candoare ale Iui Adrian 
Marino — prezente în forme și în pla
nuri din cele mai neașteptate — nu 
înțelege cum se articulează și, mai. ales, 
cum funcționează personajul său, pe 
care, în consecință, riscă să nu-1 suporte 
sau chiar să-l deteste. Relativa izolare 
printre colegii de breaslă nu se datorează 
numai voinței autorului sau umorilor 
sale foarte schimbătoare, ci și concen
trării declarate a ambiției sale asupra 
unor obiective pe care simțul comun le 
consideră vanități și, ca atare, le ignoră 
sau. cel m’’lt (și cel mai des !), le urmă
rește în tăcere.

Căci A. Marino a reușit acolo unde Al. 
Maeedonski a eșuat. Cum știm, poetul a 
sperat să găsească la Paris gloria pe care 
mediul literar autohton i-a refuzat-o. 
Bronzes și Le Calvaire du feu nu s-au ■ 
bucurat însă acolo de primirea scontată 
și autorul s-a întors în țară încă o dată 
dezamăgit. Ecourile recoltate cu grijă de 
Adrian Marino prin Cahiers roumains 
d’etudes lițtâraires și apoi prin cărțile 
proprii reprezintă — în alte condiții, fi
rește — un bilanț incomparabil mai 
bogat. Nu știm dacă autorul îl folosește 
spre a sfida rezerva unora dintre recen- 
zenții săi români (cu care nu se „războ
iește" de azi, de ieri), cert este că, dacă 
vreun critic român se poate considera 
cunoscut în Europa, acela este Adrian 
Marino. „Vanitate !“, vor striga, încă o 
dată, unii. In orice caz, în măsura în 
care Marino vrea să fie —■ și este — un 
exponent, însăși cultura română contem
porană se impune prin intermediul Iul 
atenției unui public internațional.

Ne-am putea întreba, desigur, cît de 
profundă este o astfel de cunoaștere, cit 
de durabilă o asemenea atenție. Dar ar 
însemna să ridicăm In absolut o între
prindere care e condamnată la relativ și 
la imprevizibil. Experiența lui Adrian 
Marino măsoară dificultățile și limitele 
afirmării unui autor român (critic, în 
speță) pe plan european și, în același 
timp, indieă un drum. îl putem urma 
sau respinge. Cit o vom face din proprie 
convingere e bine.

Mircea Martin

CORNELI U BABA : Studiu de portret

Elena Zarescu:
„Solaria”

(Editura Albatros)

în spiritul titlului, dar și al unei evo
luții spre seninătate și luminiscență, poe
zia Elenei Zarescu a evoluat din zone mai 
contorsionate și cețoase, spre cîmpuri mai 
sudice. Și ne gindim la debutul cu Nor
dice, Editura Litera, 1971 (celelalte volu
me : U tăcere adaos. Editura Albatros. 
1975, și Poeme, Editura Albatros, 1977).

Cele trei senine distincte în sistemul de 
simbolizare al poetei se organizează mereu 
in noi structuri, insă ele revin obsesiv : 
noaptea (Steaua orfică), pădurea (Verdele 
prinț), marea trecere blagiană (Moara al
bastră). întotdeauna versurile pornesc de 
la o contemplație înaltă, cosmică aproape \ 
la ceas nocturn, a tuturor frămintărilor 
lumii. Deși toate elementele -provin din 
zonă naturistă, codificarea nu este bu
colică.

Solaria este o patrie de iubire și visare, 
un teritoriu al speranței și certitudinii, 
care se poate echivala dar nu identifica 
cu satul mitic românesc : „Iarba cosind 
semnele stoguri / dealuri scăpate / arse
lor ploi, / desculțe / foame și sete / rup 
toartele inimii plopii-amindoi II pămîntuî 
în umeri, trimbe de plumb i trunchiul al
bit / dînd oștii sarmate / cirmaciul / tre
ieră surd / nevrotica horă-a sînzienelor 
toate / ochiul Vlăsiei abia răsărit / al
bastră coroană / cu zgură e unsă, / pli
nea — / cocoașă-n adine / dezleagă ine
lul de rouă neplînsă, // vîntură bronzuri 
apele frunzei / făclie / biciuită pe cale. / 
munții / în circă / tîrindu-și prin jar că
mașa de zale, H pădurea își cerne solzii de 
singe, neprieten / cerul de-ar fi / țăndări / 
pereții planetei / răsucindu-ne noaptea în 
zi" (Elegia pădurii).

Poate că plinea care se trage în bobul 
de grîu îngropat în pămînt configurează 
sîngele tînăr din cunoscuta poezie bla
giană, ce se trage înapoi în părinți. Nu e 
aici o regresiune spre formele primare, 
spre fenomenele originare, cît o reîntoar
cere spre lumea de coerență existențială, 
de frumuseți primordiale a satului roma
nesc.

Aureliu Goci

8 România literară ————......... - ... ................. .  -

■ VERSURI de muzicalitate și acura
tețe ideatică, mereu frumoase și in curge
re convergentă în construirea unui uni
vers individualizat, scrie Elena Zarescu, 
poetă ajunsă la al patrulea volum, dar 
aproape complet ignorată de critica feno
menului liric curent.

De aspect sentimental-melodic, eu afec
te netrucate și expresie aoecvată unui 
univers naturist, textele definesc un autor 
care iși cunoaște foarte exact posibilitățile 
lirice. Peste tot efortul de luciditate și 
implicare culturală — căci poeta este pro
fesor universitar — încearcă să deturneze 
formula și structura versului spre un or- 
fism incantatoriu. refuzînd corebralizarea 
și abstracția, aproape inerente formației 
sale. Dar autoarea își adaptează și iși 
adecvează formula lirică la spiritul perso
nalității sale, ignorind ceea ce crede că 
este comun și generalizat în poezia actua
lă (poate refuzul de a fi neapărat „în ton" 
cu clișeele și stereotipiile epocii determină 
și refuzul criticii de a o discuta). Prin 
preponderența „cîntecului", poezia are 
unde similitudini cu sonoritățile blagiene 
din ultima perioadă de creație, lată un 
pastel interior dintr-o „vară de noiem
brie": „Tnima-ascultă, prietene, diminea
ța / cîntecului umple văzduhul — săbii 
asupra de munți pîndindu-mi planeta II 
armura luminii pîrguitul novembre / căra
re de cărări argintate-i frîe / tencuiala — 
îndesind melancolicii sîmburi H ioe e pă
durea, turnuri de flăcări / părinți și eonii, 
copii și-nțelepți / șuvoaiele-singe-potopin- 
du-se-ceruri.“ (A doua scrisoare). Mesa
jul este numai aparent abscons, căci poe
mul gste un avertisment la un cataclism 
care ar străpunge „armura luminii".



Actualitatea literară

Blaga, poet expresionist
f

rr-

fcs&isi
■m

I
ii® o

’**»»•» «ii

.r- ■ 
'î -«*•*» **«• »*(.*' <*o

a jss

UN STUDIU clar șl concis despre 
poezia lui L. Blaga, însoțit de ii 
de comentarii de text, a publicat 
recent Marin Mincu, profitînd de 

® antologie de poezii destinată școlii. Stu
diul, intitulat foarte potrivit Introducere 
in poezia Iui Lucian Blaga, încearcă să 
demonstreze că poezia lui Blaga „ara 
drept punct de referință fundamental poe
tica expresionistă și discursul poetic bla- 
gian își revelă originalitatea mai ales 
cînd îl integrăm acestei poetici creative, 

' cea mai importantă după clasicism și ro
mantism". Despre elementele expresionis
te la Blaga au vorbit și alții (în timpul 
din urmă, Eugen Todoran, Victor Iancu, 
Șt. Aug. Doinaș, Ovidlu Cotruș, Ov. S. 
Crohmălniceanu etc.). Marin Mincu face 
un pas mai departe și vede în autorul 
Poemelor luminii un poet expresionist 
în toată puterea cuvîntului. Dovezile fur
nizate sînt convingătoare, mai cu seamă 
pentru întîile volume, și nu întîmplător 
textele comentate de critic au fost alese 
precumpănitor din acestea : 11 din Poe
mele luminii, 7 din Pașii profetului, 11 
din In marea trecere (deci aproape două 
treimi din total), 6 din Lauda somnului, 
S din La cumpăna apelor, 1 din La curțile 
dorului, 2 din Nebănuitele trepte și 4 din 
Poeziile postume.

Studiul debutează cu o situare precisă 
a liricii lui Blaga în contextul în care a 
apărut, și anume în al doilea deceniu al 
secolului XX, cînd s-au manifestat prin
cipalele tendințe novatoare (futurismul, 
1909, expresionismul, 1910 și dadaismul, 
1916). Blaga este „cel dinții mare poet 
român care reușește să sincronizeze în

Lucian Blaga, Poezii, antologie, tabel 
cronologic, prefață și comentarii de Ma
rin Mincu, „Lyceum", Texte comentate, 
Ed. Albatros. 1983

CORNELII) BABA : Schițe

Anton Breitenhofer:
„Joaca de-a focul**

(„Spiei mit dem Feuer", 
Editura Kriterion)

■ DE cîte ori s-a vorbit sau s-a scris 
despre romanele lui Anton Breitenhofer, 
s-a amintit mai ales de mediul muncito
resc, de Reșița ca perimetru activ al re
memorării, de elogiul autorului adus 
urbei care l-a modelat. Dacă adăugăm la 
toate aceste recomandări insistența cu 
care exegeza a relevat asprimea con
flictelor ce au caracterizat obiectiv pe
rioada înfruntărilor de clasă, punînd 
în paranteză calitatea construcției ro
mânești și dozarea tensiunii, înțelegem da 
ce s-a putut înfiripa o prejudecată. Pre
judecata că avem de-a face- cu scrieri 
omagiale, punctate neîndoios de un patos 
al sincerității, cu o creație care trebuie 
judecată numai în lumina virtuților me
morialisticii ușor drapate.

Dacă așa stau lucrurile, dacă această 
falsă impresie s-a infiltrat uneori în exe
geză, noul roman al lui A. Breitenhofer 
vine s-o pulverizeze. O face fără a-și 
abandona eroii cunoscuți și locul tradi
țional al acțiunii, încărcătura dinamică a 
unui scenariu cinematografic. Credincios 
sie însuși, romancierul nu renunță, sub 
presiunea modelor sau a pedanteriei li
terare, la substanța însăși a adevărului 
ce-i poartă fluxul epic. Dar dacă pînă 
la acest al patrulea volum al ciclului său 

mod definitiv formele poetice românești 
cu cele europene". Apariția Poemelor lu
minii este „singulară" în momentul res
pectiv, dominată încă de tradiționalism 
(Goga, Adrian Maniu, Ion Pillat, V. Voi- 
culescu, Nichifor Crainic), chiar dacă 
unii din acești poeți sînt deschiși deopo
trivă către modernism, ilustrat la rîndul 
lui de D. Anghel, Ion Minulescu și G. Ba- 
covia. Avangardismul propriu-zis nu se 
instituționalizează la noi decît mai tîrziu, 
dichotomia tradiționalism-modernism con- 
tinuînd să rămînă operantă : „în alte lite
raturi, acest criteriu de diferențiere nu 
se mai aplică după apariția avangardis
mului... Cum noi asimilăm însă cu întîr- 
ziere orice (noutate) în materie de lite
ratură, ne grăbim, de cele mai multe ori, 
să oferim un amestec de stiluri pastișate 
și o prelucrare sintetizatoare de motive 
și teme". Cazuri tipice sînt mai multe, de 
exemplu al lui B. Fundoianu sau Adrian 
Maniu, tradiționaliști prin tematică și 
moderniști prin limbaj. în 1927, E. Lovi- 
nescu înregistra la capitolul „curentele 
extremiste" lirica net avangardistă a unor 
Tzara, Vinea, Voronca, Mihail Cosma. 
Schimbarea la față a poeziei naționale înce
pe așadar odată cu simbolismul, în primii 
ani ai secolului, și continuă cu moderniștii 
și cu avangardiștii, fără ca direcția tra
dițională să fie vreodată cu totul aban
donată. Marin Mincu stabilește două opo
ziții care definesc lirica interbelică (șl 
cea contemporană) : sat versus oraș și su
flet versus spirit. Ele permit un număt 
destul de mare de combinații, din care 
rezultă tabloul complex al poeziei noastre 
în acest secol. Moderniștii se despart doar 
parțial de tradiție, ca și tradiționaliștii 
înșiși, la care spontaneitatea valorificării 
vechilor teme și forme devine un pro
gram, un stil, un mod conștient de a se 
raporta la trecut.

bănățean (ce însumează pînă acum Ciu
data prăbușire, 1966, Pictorul de fete, 
1969, și Prea tîrziu pentru Marilena, 1973, 
primul și ultimul fiind traduse și în limba 
română, 1971, 1977), Anton Breitenhofer 
s-a străduit să prezinte peripețiile uneori 
picarești ale protagoniștilor săi prinși în 
încleștarea luptelor sociale, pînă în 
1944, acum acțiunea acaparează pre
zentul, alternat ingenios cu anii ce-au 
urmat după Eliberare.

De la fresca social-istoricâ îa un roman 
pe firul căruia ponderea afectelor și a si
nuozităților sufletești dintre Traian Bre- 
benar și Helga Sprinz a sporit simțitor, 
trecerea s-a efectuat pe nesimțite și cu 
dezinvoltură. E dovedit pînă la marginea 
psihologiei și nu în interiorul ei, deoarece 
A. Breitenhofer contextualizează senti
mentul iubirii, depărtîndu-1 de imprevi
zibil sau inexplicabil, apropiindu-1 și 
punîndu-1 în schimb în permanentă rela
ție cu convingerile etice și politice, cu e- 
voluția protagoniștilor, cu tot ceea ce via
ța, experiența, trăirile anterioare au se
dimentat de-a lungul anilor în jurul pre
dispozițiilor lor elementare. Drumurile 
celor doi, năpădite de buruieni, cu văioa- 
ge adînci și urcușuri abrupte, se încruci
șează adesea, dar ei se rătăcesc în labi
rintul propriilor lor convingeri. Nu pa
tosul furtunos al vîrstei sau obstinația 
dorinței centrează atenția naratorului, ci 
tocmai viziunea asupra vieții, divergentă 
doar în aparență, a celor doi eroi. îm- 
binînd o fire de artist cu tenacitatea și 
abnegația muncitorului ajuns la maturita
tea unei răspunderi majore, protago
nistul parcurge în dragoste, ca și Helga, 
o evoluție sinuoasă. între Traian, deve
nit inginer și director al uzinei, și cea

BLAGA reprezintă și din acest punct 
de vedere un exemplu extraordi
nar : el „va traversa întreaga dra
mă a poeziei române moderne, 

fiind obligat de spiritul veacului să-și 
schimbe modul de a concepe operația poe
tică ; de la debutul său în ziarul («Tri
buna») cu poeme de imitație instructivă 
(după natură) pînă la structurarea la recg 
a poeticii expresioniste din Poemele lu
minii, el va parcurge un adevărat (gol 
istoric) al tradiției inexistente, întrucit 
va trebui să sincronizeze și să asimileze 
poetica europeană". Ar fi de observat că 
ruptura nu se petrece numai la noi, ci 
pretutindeni în lume. Ceea ce se schimbă 
în poezie, de fiecare dată șl cu atît mai 
mult la începutul secolului XX, este în 
primul rînd motivarea discursului poetic. 
Schimbarea de motivare determină lim
baje noi, primite inițial cu neîncredere și 
ostilitate. Odată asimilată, noua motivare 
devine accesibilă șl domină vreme de 
cîțiva ani sau de cîteva decenii poezia, 
pînă cînd este pusă sub semnul întrebă
rii și înlăturată (de obicei parțial) de o 
alta. Un studiu consacrat tipurilor de mo
tivare poetică (ele nu sînt nelimitate, pu
țind descoperi șapte sau opt motivări 
principial diferite) ar arăta cu limpezime 
deosebirea dintre un poet tradițional și 
un simbolist, dintre un poet baroc și unui 
suprarealist și așa mai departe.

Poetica expresionistă se conturează la 
Blaga (după cercetările pe text întreprin
se de Marin Mincu) în anii primului răz
boi mondial. Poetul își părăsește încercă
rile timpurii, foarte în spiritul Iul Goga 
(criticul oferă exemple atît la nivelul 
vocabularului, cît și la acela al frazei 
poetice), adoptînd conștient poetica ex
presionistă. în Hronicul și cîntccul vîrstc- 
îor el va recunoaște momentul în care 
s-a produs revelația ; la Viena, în 1916, 
cînd un compatriot i-a atras atenția asu
pra unui manifest expresionist din arta 
plastică : „...Studentul îmi întinse așa 
într-o doară, și cu un surîs îndoielnic, un 
manifest. Textul era însoțit și de ilustra
ții din domeniul picturii revoluționare ce 
se încerca. Astfel luai primul contact cu 
inovațiile artei (expresioniste). Pledoa
riile nu mi se păreau deloc esoterice. 
Dimpotrivă, le găseam foarte clare, iar 
textele enunțate aveau pentru mine evi
dența străvezie a unor axiome". Terenul 
era, așa zicînd, pregătit de lecturi asidue 
de poezie modernă franceză și germană. 
Marin Mincu citează mai ales referințele 
lui Blaga la teoretizările (expresioniste) 
din opera unor Alois Riegl și Wilhelm 
Worringer în studii de tinerețe precum 
Probleme estetiee, Fenomenul originar sau 
Fețele unui veac, toate publicate înainte 
de 30 de ani. Am putea menționa contri
buția Corneliei Brediceanu, viitoarea so
ție a poetului, în orientarea lecturii lui 
spre poezie și spre modern. în Hronic 
și în corespondență găsim mărturisirea 
fără ocolișuri a acestei împrejurări.

în ce privește expresionismul lui Bla- 

către care aspira, doctorița Helga Sprinz, 
se interpune o lume întreagă de rigori 
ce decurg din înalte îndatoriri sociale. Și 
dacă la limita speranței năruite accentele 
melodramatice nu pot fi evitate, de vină 
e poate viata însăși, exigențele ei în ma
terie de renunțări, ambiții și demnitate 
nealterată. Cei doi știu din proprie expe
riență că fericirea omenească nu se re
duce la dragoste, că ea înseamnă îndepli
nirea îndatoririlor, năzuința de a crea 
ceva peren. Viața lor implică și riscuri a- 
sumate : cine se joacă cu focul, trebuie 
să suporte și arsura. Această experiență 
o face Traian nu numai în profesia și ac
tivitatea sa revoluționară, ci și în dra
gostea sa pentru Helga. Abia tîrziu, după 
o misterioasă călătorie în Italia, ei se 
trezesc din visul unei iubiri adînci, cără
rile vieții lor se împletesc. A. Breiten
hofer conferă și o tentă ușor polițistă 
unui episod secundar, urmînd și capca
nele facile ale genului, misterul specific 
trillerului detectiv, dovedindu-se un pre
text pentru încărcătura mult mai pre
țioasă și mai densă a rememorării.

Joaca de-a focul evidențiază calități
le unui realism pe care autorul îl valo
rifică cu exactitate. în folosul unor per
sonaje oricînd capabile să dobîndească a- 
tributele unei umanități ce aspiră la fe
ricire și demnitate umană.

Tălmăcirea cărții în limba română ar 
integra cu folos patrimoniului literaturii 
noastre contemporane o creație literară 
care avansează în prim plan eroi exem
plari sub raportul convingerilor etice și 
al comportamentului.

Sevilla Râducanu 

ga, Marin Mincu descoperă trei etape 
(oarecum concordante, dar din alt unghi, 
cu acelea înfățișate de Ion Pop în stu
diul lui din 1981) : cea dintîi reflectă o 
aplicare deliberată și din exterior a poe
ticii expresioniste la un material nu pe 
de-antregul original (Poemele luminii. 
Pașii profetului) ; a doua (In marea tre
cere, Lauda somnului), constă în „blagia- 
nizarea expresionismului" („Blaga poetul, 
aflat în plină criză metafizică, descoperă 
un spațiu matricial, întorcîndu-se spre 
«rural» pe căi speculative, iar nu în mod 
spontan. Satul lui de sorginte expresionis
tă, dar în culori mai îndulcite, trecute 
adică prin filtrul substratului folcloric") ; 
ultima etapă e numită de critic „clasici- 
zarea blagianismului", cînd anumite mo
tive recurente și considerarea expresio
nistă a obiectului poetic devin un stil, o 
manieră (volumele din urmă). Mi-ar lua 
un spațiu prea mare desfășurarea „evo
luției" semnalate de critic, așa încît mj 
voi mărgini să spicuiesc câteva analize 
și paralele care mi se par sugestive și 
profunde. Una din comparațiile pe care 
tratarea temei critice o presupunere este 
aceea dintre Blaga și Trakl. Marin Mincu 
constată că „nu există aproape nici un 
motiv care să nu fie prezent la ambii 
poeți", dar „valorizarea" e complet dife
rită. La Blaga, „valorizarea capătă un 
sens transcendent, programatic, pe care 
poetul austriac nu li-1 conferă sau, îa 
orice caz, cu mult mai puțin. Cu o priză 
metafizică exacerbată, Blaga transferă 
expresionismul în spațiul modelizant al 
culturii românești folclorice. Esib actul 
unui poet speculativ, original... Pornind 
inițial din solul expresionist, Blaga își 
adaugă aripile metafizice pe care nici un 
poet expresionist european nu le-a pur
tat... Poetul construiește un univers ima
ginar în care motivele și figurile expre
sioniste mai pot fi interceptate ca niște 
magneți ascunși în jurul cărora s-a strîns 
o materie palpabilă..." O altă paralelă eșțe 
aceea dintre sensul existenței din lirica 
romantică eminesciană și cel acordat în 
expresionismul blagian : „Pentru roman
tic (în cazul nostru pentru Eminescu) 
existența este valorizată limpede la mo
dul negativ, ca o scurtă clipă «între două 
veșnicii», altoită pe substratul unificator 
al morții («Căci e vis al neființei univer
sul cel himeric»). La Blaga, valorizarea 
existenței (individuale) plutește în nede
terminare la toate nivelele («Unde și 
cînd m-am ivit în lumină, nu știu») ; un 
nescio quid însoțește toate constatările 
poetice în legătură cu propriul destin. 
Lumea ca vis a romanticilor devine aici 
făptura ca somn, tema rămînînd în esență 
aceeași, dar cu o coloratură nouă, abisa
lă...". Aș putea înmulți paralelele (cu Bar
bu și alții), dar cred că cele două repro
duse pe scurt arată îndeajuns subtilitatea 
critică.

Cele 47 de analize sînt de asemenea re
marcabile (de exemplu la Gorunul), ele 
ilustrînd principalele propoziții din In
troducere, deși într-un mod sumar și pe 
alocuri expediat. în totul, studiul este 
prețios prin noutatea unghiului șl prin 
decizia definițiilor. După Ion Barbu, exa
minat prin teoria textului în cartea d« 
acum doi ani, Marin Mincu ne propune 
astăzi o lectură la fel de modernă a al
tui mare poet, în care referințele suferă 
o pronunțată schimbare, într-un stil tran
șant, plin de orgoliu, cu ceva dictatorial, 
energic și viguros.

Nieolae Manolescu

în spiritul 
colaborării

• Ne-au vizitat țara, în 
cadrul protocolului de schim
buri dintre Uniunea Scriito
rilor din țara noastră și U- 
niunea Scriitorilor din R.S. 
Cehoslovacă, Iuliuș Balco, 
Lubomir Jurik și Gustav 
Hupka.

• Conform schimbului si
milar cu Uniunea Scriitorilor 
din R.P. Bulgaria, se află în 
Republica Socialistă Româ
nia Teodora Dimitrieva și 
Atanaa Dimitrov.

• In prezent, ne vizitează, 
la invitația Uniunii Scriitori
lor din țara noastră, Arhip 
Cibotaru, redactor șef al 
revistei. „Nistrul" din R.S.S. 
Moldovenească.



Un tablou
al teatrului contemporan

VALENTIN SILVESTRU este un 
autor (și un personaj) popular. A 
scris nuvele și schije umoristice, 
comedii, note de călătorie, mono

grafii, studii. A alcătuit Antologia piesei 
românești intr-un act, în patru volume. 
A apărut în repetate rinduri la televi
ziune. A susținut la radio, timp de mai 
mulți ani, populara rubrică Poșta veselă, 
creîndu-ne reflexul de a ride cu simpatie 
ori de cite ori îi auzim vocea gravă și 
conclusivă (voce care a și determinat-o, 
de altfel, pe o ascultătoare în vîrstă de 
19 ani, din comuna S., județul Argeș, să-1 
ceară în căsătorie).

Dar mai mult decît orice. Valentin Sil
vestru este un om de teatru. Cronica sa 
dramatică din ,România literară" este 
așteptată cu emoție, după fiecare pre
mieră, de artiști, ca și de spectatori. Cu 
o tenacitate ieșită din comun, Valentin 
Silvestru a contribuit să se pună în 
mișcare, în întreaga tară, o uriașă ma
șinărie de festivaluri, colocvii și societăți 
teatrale. Bineînțeles, nu singur, ci ajutat 
de numeroși entuziaști, cărora însă, de 
multe ori, tot el le-a transmis entuzias
mul. Manifestările pe care le inițiază, 
organizează sau supraveghează n-au nimic 
formal, și nici nu se transformă în vesele 
agape, așa cum se mai înt’mplă. Solemn 
ca un papă, dar șl întreprinzător ca un 
impresar. Valentin Silvestru menține de-a 
lungul acestor manifestări o tensiune spi
rituală maximă și nu admite nici o dero
gare de la program, stîmind tacite împo
triviri care se topesc însă repede în 
plăcerea de a lua parte la un act de 
cultură de mare ținută. Cînd își spune 
cpiniile, intransigența de care dă dovadă 
în orice împrejurare are un efect stimu
lator, deoarece transmite regizorilor, sce
nografilor, actorilor, directorilor, secreta
rilor literari sentimentul atît de necesar 
că în lumea teatrului există o conștiință, 
eă nici o inițiativă nu trece neobservată, 
că în mod sistematic se Ierarhizează 
valorile. Ca să nu mai vorbim despre 
faptul că Valentin Silvestru este un desă- 
vîrșit gentleman, care știe să-i eviden
țieze într-un fel sau altul pe toți cei din 
jur și să-și exprime chiar și refuzul ca
tegoric ca pe o formă de respect față de 
interlocutor.

PRIVIT din aeeastă perspectivă, re
centul volum Ora 19,30 (ce titlu inge
nios !) mi se pare cel mai important și 
mai reprezentativ din întreaga bibliogra-

*) Valentin Silvestru, Ora 19,30. Studii 
critice asupra teatrului dramatic din de
ceniul opt al secolului douăzeci, Editura 
Meridiane, 1983.

Repere
„Laureații Premiului Nobel 

pentru literatură"
■ SUB acest titlu, foarte incitant la 

lectură, apare Almanahul „Contempo
ranul" pe anul 1984, realizat cu concursul 
secției de traduceri a Asociației Scrii
torilor din București. Antologia de față, 
ee depășește în multe privințe statutul 
unui simplu almanah, fiind, pe cît se 
pare, o lucrare singulară chiar și pe plan 
mondial, are drept scop principal reali
zarea unui amplu tablou bio-bibliogra- 
fic al laureaților Premiului Nobel pen
tru literatură, începînd cu primul, Sully 
Prudhomme (1901), și terminînd cu cel 
mai recent, William Golding. în 
acest sens, scriitorii premiați sînt 
prezentați cronologic, dedieîndu-se fiecă
ruia cîteva pagini ce cuprind, în ordine, 
fotografia, motivația acordării premiului, 
date concise dar semnificative despre 
viața și opera autorului, o bibliografie 
selectivă, uneori scurte referințe critice. 
Să subliniem unitatea de concep
ție a acestei antologii ce stă sub 
deviza unui ideal pacifist — umanism și 
pace reliefînd astfel credința scriito
rilor în valorile umane esențiale și în 
suprema vocație a- omenirii : viața. E- 
vidențiind tocmai aceste coordonate 

fie a lui Valentin Silvestru, apariția sa 
constituind totodată un eveniment al vie
ții noastre culturale. Bineînțeles. că și căr
țile precedente, cu toată aparenta lor e- 
terogenitate, au fost în mare măsură tot 
mijloace folosite de autor pentru crește
rea teatrului românesc. Să ne gindim, de 
exemplu, că „notele de călăto.ie" se re
feră la un turneu al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" ia Paris, că „studiile" 
vizează personajul în teatru, teatrul de 
păpuși în România etc., că „monografiile" 
sint consacrate unor personalități ca I. L. 
Caragiale sau Jules Cazaban. Dar Ora 
19,30 il prezintă pe Valentin Silvestru in 
chiar exercitarea competenței sale ae om 
de teatru, adică răspunzind prompt și 
avizat la anchete, scriind eseuri pline de 
nerv despre diverse orientări din teatru 
și din critica de teatru, făcînd profiluri 
ale unor importanți actori, regizori sau 
dramaturgi de azi și, mai ales, comentînd, 
comentînd. comentînd. în cadrul unor 
cronici dramatice decisive, aproape toate 
spectacolele de teatru memorabile din de
ceniul opt. Prevăzut cu un Argument, cu 
o Scrisoare, sub candelabra, către un 
spectator de teatru, întocmită într-o sea
ră, la ora 19,30, cu numeroase fotografii 
reprezentînd momente din spectacole și 
cu un luxuriant Index de nume, titluri, 
spectacole și personaje, volumul se con
stituie ca o „istorie vie" a teatrului româ
nesc contemporan, ca o estetică aplicată a 
teatrului modern și, - în cele din urmă, 
ca o irezistibilă invitație la teatru.

Valentin Silvestru nu scrie niciodată la 
întîmplare și nu face artă pentru artă. 
Eseurile, profilurile, cronicile și chiar cele 
mai neînsemnate note intră într-o acțiune 
concertată, ca instrumentele dintr-o or
chestră. Unul sau altul dintre texte poate 
să pară violent, excentric, impersonal, 
patetic și așa mai departe. Dar în an
samblu toate capătă o motivare, comple- 
tîndu-se reciproc și compunînd o ple
doarie perfect articulată. Parcă sînt scrise 
de mai multi autori, dar care aparțin 
uneia și aceleiași instituții, cu un pro
gram consecvent. Scrisul lui Valentin Sil
vestru este în fond o instituție, că
reia i te-ai putea adresa pentru a-i cere 
informații în legătură cu tendințele de 
ultimă oră din arta teatrală din alte 
țări, date cu caracter enciclopedic despre 
dramaturgia română sau consultații pri
vind organizarea unui teatru de . amatori. 
Analizînd pe larg „ideea de repertoriu", 
autorul demonstrează că repertoriul este 
cu totul altceva decît o listă de piese, și 
anume o politică de ordin cultural. în 
mod similar se poate spune că activitatea 
sa publicistică este o politică avînd drept 
principale obiective promovarea unui tea
tru modern și militant, impunerea activă 
a valorilor naționale autentice, acredita
rea în conștiința publicului a importantei 
teatrului ea instrument de educație. Va
lentin Silvestru susține, de exemplu, e- 
nergic necesitatea de a nu ne mai limita 
•— în alegerea pieselor — la ariile cultu
rale tradiționale, ci de a ține seama de 
pulsul vremii, dînd atenția cuvenită pro
ducției dramaturgies din țări aflate în 
plin proces de emancipare. Susține, de 
asemenea, că facem o greșeală adoptînd 
din repertoriul străin doar lucrări scrise 
în prima jumătate a secolului douăzeci, 
ea si cum am vrea să punem în scenă 
exclusiv creații verificate de alții, și pro
pune o mai promptă sesizare a ceea ce 
este nou și valoros în lume. O adevă
rată campanie este dusă de mal mulți 
ani de Valentin Silvestru pentru comba
terea prejudecății că, în cadrul literatu
rii române, dramaturgia ar fi inferioară 
ca valoare celorlalte genuri. în afară de 
argumente legate de practica receptării 

majore ale creației, Laurențiu Ulici, re
dactorul acestei ediții, notează în post
fața lucrării : „...laureații Premiu
lui Nobel pentru literatură com
pun o galerie de mari valori ale secolu
lui al XX-lea, semnificativă, chiar și prin 
omisiuni, pentru dinamica ideologiei lite
rare și a modurilor de expresie din lite
ratura universală a acestui veac. Privită 
in integralitatea ei, această galerie este 
o oglindă a spiritului omului modern în 
exoresie literară".

Deosebit de utile pentru informarea 
cititorului sînt și tabloul sinoptic cuprin- 
zînd, pe ani, numele celor 79 de lau- 
reați ai Premiului, cît și, mai ales, biblio
grafia traducerilor existente în limba 
română (realizată de Constanța Boeru 
de la Biblioteca Centrală de Stat), a- 
ddenda ce vin să sublinieze receptarea 
largă' de care s-au bucurat în România 
mulți din autorii premiați. Nu în ulti
mul rînd trebuie menționate prezentarea 
grafică deosebită și coperta atrăgătoare 
și sugestivă a acestei luerări, ce aparțin 
Elenei Marinescu.

în totul, Laureații Premiului Nobel 
pentru literatură este o reușită editoria
lă a redacției revistei „Contemporanul".

„Almanahul copiilor 1984"
ffl A apărut Almanahul copiilor 1981 

editat de Asociația Scriitorilor din Bucu

— de exemplu, argumentul că nu toate 
piesele jucate sînt și tipărite — cronica
rul dramatic aduce în prim-plan, ca do
vadă irefutabilă, chiar creațiile a căror 
absență o tot deplîngem în mod mecanic. 
Atu-ul său constă în faptul că invocă nu 
numele unor minori „specialiști" în pro
ducția de piese — din categoria „specia
liștilor" în textele de muzică ușoară, li
teratură umoristică, romane polițiste, 
cărți pentru copii etc. —, ci numele unor 
importanți scriitori, ca Vasile Alecsandri, 
I. L. Caragiale, Camil Petrescu, G. IVI. 
Zamfirescu, Gib Mihăescu, Horia Lovi- 
nescu, Teodor Mazilu, Aurel Baranga, 
Marin Sorescu, Dumitru Radu Popescu, 
Ion Băieșu, Tudor Popescu. Cu o fervoa
re similară este impusă atenției publicu
lui — de data aceasta fără a mai avea 
de luptat cu prea multe rețineri — școa
la românească de regie. De la mari re
gizori, aflați în momentul de plenitudine 
a evoluției lor. ca Liviu Ciulei, Horea Po
pescu, Gheorghe Harag, Dinu Cernescu, și 
pînă la o strălucită pleiadă de regizori 
tineri, formată din Alexa Visarion. Cătă
lina Buzoianu, Aureliu Manea, Dan Micu, 
Iulian Vișa, Alexandru Tocilescu, Mircea 
Marin, loan Ieremia și mulți alții, toți au
torii contemporani de spectacole de teatru 
care au reușit să-și configureze o viziune 
artistică, proprie sînt urmăriți, cu enorma 
sa atenție distributivă, de către Valentin 
Silvestru. Ca să nu mai vorbim de sutele 
și sutele de analize realizate „din mers" 
asupra creațiilor actoricești, care din nou 
îi dau comentatorului prilejul să pledeze 
pentru un teatru esențial și elevat, per
meabil la noutățile propulsate de mass
media cu viteza ținui scurt-circuit în jurul 
planetei, dar impermeabil la înnoirile 
sterile, generate de interese financiare 
sau de legile snobismului.

ÎN toate aceste ipostaze de combatant, 
Valentin Silvestru este mereu în temă, 
ca și cum ar avea pe masa de lucru un 
miraculos aparat de radio la care se 
transmit necontenit vești din Histrionia. 
El știe ce piese se pun în scenă la tea
trele unor țări din America de Sud. ce 
traduceri se fac pentru Teatrul Național 
„I. L. Caragiale", cum se desfășoară 
„Festivalul umorului" de la Vaslui, cum 
se joacă Hamlet în străinătate și cum se 
joacă la noi. ce adevăruri esențiale, dar 
și ce absurdități s-au spus cu prilejul 
Colocviului national de. dramaturgie or
ganizat în 1978 de Uniunea Scriitorilor. 
Un capitol ilustrativ în acest sens este 
cel consacrat Teatrului Mic (și Foarte 
Mic) sub directoratul Dinu Săraru în care 
se prezintă și se analizează un fenomen 
plin de învățăminte: renașterea unui tea
tru datorită capacității excepționale a di
rectorului său de a-și pune în valoare oa
menii.

Scris cu talent, literar, volumul Ora 
19,30 poate să îl delecteze chiar șl pe un 
cititor care nu se interesează în mod spe
cial de problemele teatrului. Remarcabile 
sînt mai ales pasajele cu tentă satirică 
(„Așadar, repertoriul unui teatru capătă 
sens dacă se ridică de la stadiul de listă 
aleatorie la acela de dominantă a întregii 
activități... Altminteri, e o simplă circum- 
locuție de folclor ședințier, cu tumefacții 
logbrelce la capete de sezon și efecte se
dative pentru îndelungi hibernări în foto
lii de pluș roșu..."). Dar principalul merit 
al acestui volum constă în forța, fermi
tatea și ardoarea cu care dizlocă tot 
felul de obstacole pentru a acredita în 
conștiința publică de la noi și din 
străinătate teatrul românesc, pentru a-1 
determina să progreseze și să devină un 
tot mai eficient instrument civilizator.

Alex. Ștefănescu

rești. în cele peste 100 de pagini pe care 
le însumează, Almanahul pune la dispo
ziția micilor cititori un sumar amplu și 
foarte variat, cuprinzind numeroase pro
ze scurte, poezii și informații din toa
te domeniile, cărora li se adaugă două 
serii de benzi desenate, careuri enigmis
tice adecvate vîrstei și priceperii tineri
lor rebusiști, cît și multe glume, ghici
tori și epigrame cu haz. Copiii regăsesc 
aici nume de scriitori îndrăgiți de ei : 
Mircea Sântimbreanu, Călin Gruia, 
Nicolae Tic, Cleopatra Lorințiu, Al. Mi
tra, Toma George Maiorescu, Eduard Ju
rist, Gheorghe Tomozei, Violeta Zamfi
rescu, Tiberiu Utan, Florența Albu, Con
stanța Buzea și mulți alții,, care s-au a- 
plecat cu talent și dragoste spre lumea 
copilăriei. Inserate printre paginile de be
letristică, se mai pot citi cu folos un 
mic dicționar de personaje celebre din
literatura pentru copii, un interviu cu
profesorul Edmond Nicolau (Viitorul la
timpul prezent), interesante rubrici de
curiozități și recorduri (Știați că ?...), 
date despre actori din lumea comedie' 
și, pentru amatorii de sport, un interviu 
cu Nadia Comăneci. Ilustrații, carica
turi de bună calitate și diapozitive co
lor completează fericit această reușită a- 
pariție editorială. Se cuvine, deci, să fie 
amintiți cu cuvinte de laudă cei care 
s-au străduit să facă o bucurie copiilor 
noștri.

r. ▼.

VALTER
ROMAN

L-AM cunoscut mai întîi din 
auzite. Se vorbea cu oarecare min- 
drie în mișcarea noastră antifas
cistă despre voluntarii români din 
legendarele brigăzi internaționale 
care luptau, alături de poporul 
spaniol, pentru apărarea civilizației 
omenirii de barbaria fascistă în 
plină ofensivă. Se vorbea de faptele 
de arme săvirșite de compania de 
pușcași „Grivița" de sub comanda 
lui Nicolae Cristea, de bateria „Tu- 
dor Vladimirescu“ de sub comanda 
lui Constantin Burcă, de artileria 
brigăzii XI internaționale coman
dată de Valter Roman.

Constantin Burcă și Nicolae Cris
tea au căzut pe timpul de luptă. 
Comandantul artileriei brigăzii XI 
internaționale a avut cinstea să ducă 
mai departe, timp de peste patru 
decenii, sub steagul partidului nos
tru comunist, cu arma cuvîntului și 
a scrisului, de astă dată, dar cu 
aceeași înverșunare și abnegație, 
lupta pentru libertate și dreptate 
socială, pentru viitorul luminos al 
omenirii.

Dacă ar fi să mă încumet a-i da 
o caracterizare lui Valter Roman, 
acum, d.upă ce l-am condus la locul 
său de veșnică odihnă, aș lua, de
sigur, în considerare remarcabilele 
sale calități ca om politic, valoroa
sa lui contribuție științifică, pe 
platforma dialecticii materialiste, 
in sferele filosofiei și sociologiei, ale 
științelor sociale, în general, dar 
m-aș opri cu predilecție la firea și 
la calitățile sale ca militant revo
luționar, devotat partidului, avînd 
ca o dominantă esențială, care i-a 
călăuzit din tinerețe pașii pe căile 
socialismului, dragostea sa de oa
meni, de adevăr, sănătosul său op
timism social, spiritul său de răs
pundere față de semenii săi, față 
de patrie și de poporul român, față 
de destinele omului și ale civiliza
ției umane.

Imaginea însîngerată, dar mîndră 
și eroică a Spaniei republicane, 
ororile războiului hitlerist și besti
alitățile fasciștilor de pretutindeni 
l-au imprimat o deosebită sensibi
litate împotriva oricărei încercări 
de reminiscență politică, ideologică 
a spiritului obscurantist.

Cutezător în gindire, înfruntîn- 
du-se adesea cu sine însuși, mereu 
frământat în căutarea a tot ce este 
nou, viu și esențial in realitatea 
practică și socială, în știință, ideo
logie, cultură, aducea, în vasta sa 
activitate pe teren politic, ideolo
gic, didactic, publicistic, un puternic 
spirit creator și de rigurozitate 
științifică.

Aș mai adăuga, la caracterizarea 
personalității sale, faptul că parti
cipa activ, prin toate fibrele fiin
ței, nu numai ca observator atent 
și analitic, ci ca militant pe deplin 
angajat la desfășurarea dramatică 
a istoriei contemporane. Este simp
tomatic, din acest punct de vedere, 
faptul că și-a dedicat o mare parte 
din activitatea sa științifică cerce
tărilor eu privire la consecințele 
sociale ale revoluției științifice- 
tehnice contemporane. Nu, pur și 
simplu, de dragul cunoașterii, ci 
pentru a desprinde, cu ochi critici, 
inevitabilele mutații în structura 
societății, în relațiile sociale de pro
ducție și pentru a descifra și pă
trunde în tainicul interior al unor 
elemente fundamentale de ordin 
obiectiv, care determină cursul încă 
insuficient cunoscut al legilor dez
voltării sociale, noile căi tactice și 
strategice în mersul atît de com
plex, plin de neprevăzute contra
dicții, al sinuosului proces mondial 
de transformare a societății.

Romantic revoluționar, dar cu 
spirit critic realist, a străbătut în 
viață un drum frumos, plin de as
pre confruntări și de obstacole, 
drum acoperit adeseori de nori 
negri, aducători de furtună. Dar și 
cu satisfacția — suprema satisfacție 
in ultima clipă a conștiinței de sine 
— că a trăit o viață demnă și cct 
oamenii de omenie îi vor purta o 
caldă amintire pentru faptele săvîr- 
șite în viață.

Ștefan Voicu
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DUPĂ Viata lui C. Dobrogeanu- 
Gherea (1982). Z. Ornea dă acum 
și necesara urmare a monografiei 
sale, analizînd si interpretând de-a 

lungul unui compact volum de 500 de pa
gini opera criticului literar, a doctrinaru
lui socialist și a sociologului *). Cum tot 
în acest an s-a încheiat și ediția de Opere 
complete începută în 1976 și realizată de 
Editura Politică, se poate spune că la un 
secol de la debutul publicistic al lui 
Gherea (1883) atît opera cît și biografia 
lui au fost integral readuse în orizontul 
contemporaneității. Și încă într-un chip 
exemplar, prilej, firește, de satisfacție, 
nicidecum de reproșuri, fiindcă problema 
importanței lui Gherea în literatura și 
cultura română nu poate fi pusă nici mă
car în glumă sub semnul îndoielii. Adevă
rata chestiune în legătură cu acest veri
tabil „moment Gherea" este alta. Sînt 
oare elementele care îl compun (o mare, 
exhaustivă monografie asupra vieții si ac
tivității. reeditarea completă a operei) 
doar expresia unei pioase datorii culturale 
față de un mare înaintaș. Pionier în atîtea 
domenii și figură de prim-plan într-un 
moment determinat al istoriei culturii 
române, sau. dimpotrivă, ele răspund unor 
nevoi proprii epocii noastre ? Nu este 
deloc inutil, cu alte cuvinte, să ne între- 
băm în ce măsură personalitatea șl opera 
lui Gherea continuă să aibă „actualitate" 
și în ce măsură însemnătatea lor este una 
strict muzeală.

FĂRĂ a fi direct formulată ca atare, 
deși adesea e transparent sugerată, aceas
ta și este preocuparea fundamentală a 
monografiei lui Z. Ornea. cercetător prob, 
conștiincios. înzestrat cu o uimitoare pu
tere de muncă, om cu multă știință de 

1 «arte, care a dat pînă acum literaturii și 
culturii române o lungă serie de studii 
fundamentale privind marile momente și 
direcții de idei înregistrate la noi în a 
doua jumătate a veacului trecut și în pri
mele decenii ale secolului nostru : Juni
mea și junimismul. Curentul cultural de 
la „Contemporanul". Sămănătorismul. Po
poranismul, Țărănismul. Traditionalism și 
modernitate în deceniul al treilea. în șirul 
acestor lucrări, toate de proporții consi
derabile. intră monografia despre Gherea, 
prin care Z. Ornea a trecut de la studie
rea „curentelor", la studierea sistematică 
a personalităților reprezentative (urmă
toarea lui carte va fi, se pare, consacrată 
operei lui C. Stere). Iar alegerea lui Ghe
rea nu este nici rodul întîmplării. nici o 
expresie a subiectivității preferințelor : 
cu Gherea continuă — și. totodată, începe 
— una dintre marile linii ale Ideologiei 
culturale moderne românești. Continuă, 
întrucît prin opera lui Gherea sînt pre
lungite în modul cel mai vizibil direcțiile 
mari ale gîndlrii pașoptiste ; și începe 
fiindcă el a contribuit decisiv la înteme
ierea doctrinară a socialismului românesc 
și la Introducerea marxismului ca dimen
siune teoretică si instrument metodologic 
în tara noastră. Gherea constituie astfel 
un fel de răscruce, si încă una de prima 
importantă. în evoluția ideilor si a culturii 

jâin România, situație pe care nu au ig
norat-o nici partizanii si nici adversarii 
lui. aceștia din urmă recrutîndu-se uneori, 
doar aparent paradoxal, dintre succesorii 
săi în unul sau altul dintre domeniile în 
care el s-a manifestat, îndeosebi din cele 
implicînd într-un chip mai pronunțat op
țiuni ideologice și politice. întotdeauna 
variabile în raport de jocul evenimente
lor. de anvergura forțelor angajate și de

*) Z. Ornea, Opera Iui C. Dobrogeanu-
Gherea, Editura Cartea Românească, 1983.

RECENT apărută la Editura Emi- 
nescu și intitulată Echivalențe, 
cartea doctorului psihiatru Paul 
Cortez, om de știință cunoscut 

ta tară și peste hotare, face parte 
din categoria acelor opere originale, 
ca să nu le zic stranii, care te fură; 
pe nesimțite, în viitoarea lor de gînduri 
și asociații, deduse din manifestările 
infinite ale vieții, din răscolirea stra
turilor adinei ale filosofiei, științei, ar
tei și literaturii. Este, deci, o carte sui- 
generis, în care micul eseu filosofic al
ternează cu aforismul și scurta incizie 
ironică, în care lirismul se colorează 
uneori tragic, alteori umoristic, în care 
jocul logicii este împins pînă la margi
nile absurdului, tocmai pentru a-1 nega, 
a-1 împiedica să ia locul gindirii sănă
toase. Peste toate aceste trăsături, domi
nă, însă, ghldușia, spiritul tandru și sen
sibilitatea moralistului, cu zîmbetul lui 
ușor sceptic în colțul gurii, cu pofta lui 
de a izbucni în rîs cînd opacitatea șl 
prostia îi apar în cale, cu sulițele bat
jocurii gata de zbor în pieptul urîtului 
și meschinăriei, al disprețului față de 
viață și valorile civilizației, față de su
ferința și aspirațiile firești ale oameni
lor, față de pacea necesară creației, deci 
luptei împotriva morții și alienării. Do
rința de joacă, spiritul ludic îl face pe 
autorul precaut să-și ia aliat, în abilul 
său demers de profunzime, tocmai pe 
Erasmus din Rotterdam, citind, în „echi
valenta precuvîntare", un fragment din 
scrisoarea acestuia către prietenul său 
Thomas Morus, trimisă de la țară, la 8 

strategiile acestora. Fapt este, oricum, că 
dacă în materie de critică și teoretizare 
literară Gherea a fost uneori minimalizat 
iar alteori transformat abuziv și defor
mant într-un model absolut. în acest plan 
el a rămas totuși o prezentă constantă ; 
în schimb, opera lui de doctrinar socialist 
și de sociolog a fost, vreme îndelungată, 
trecută la pasiv, si încă sub etichetări pe 
cît de sumare pe atît de obtuze.

Așa cum în prima carte a monografiei 
sale Z. Ornea a scos biografia lui C. Do- 
brogeanu-Gherea din zona legendarului și 
a anecdoticului, fie acesta pitoresc, fie 
sentimental, scriind o „viată" deopotrivă 
foarte documentată și revelatoare a unui 
destin, volumul despre operă reprezintă 
cea dinții valorificare integrală si temei
nic întreprinsă a activității mentorului so
cialist. Făcînd. în „preliminariile" lucrării, 
observația că „dacă viața lui Gherea a 
fost, pînă acum, practic ca și necunoscu
tă, opera în schimb i-a fost rău cunoscu
tă", Z. Ornea își anunță de fapt una din 
principalele direcții ale cercetării pe care 
a efectuat-o : degajarea pseudo-interpre- 
tărilor si reconstituirea imaginii autentice 
a operei gheriste. Și o face pornind de la 
stabilirea elementului dominant al acestei 
opere, compusă prin însumarea unor ma
nifestări în planuri foarte variate — cri
tică șl teorie literară, sociologie, politolo- 
gie. Ideologie, economie politică. „Pre
cumpănitoare în onera lui Gherea — scrie 
Z. Ornea — este dimensiunea sociologică 
și. de aceea, a obține o imagine eficientă 
Si fidelă asupra ansamblului presupune 
studierea. într-o viziune unitară, a între-

CORNELIU BABA : Portret de fată

Cartea unui moralist
iunie 1508 : „Se vor ivi, de bună sea
mă, critici cu mîncărime de condei, care 
mă vor defăima spunînd, unii, că ase
menea fleacuri nu se potrivesc cu dem
nitatea unui medic..."

Iată, eu nefăcînd parte din tagma cri
ticilor, cu atît maî puțin a celor care 
iubesc mai mult „tomurile posace și so
lemne", cum le zice Erasmus, decît „ghi- 
dușiile" ticluite cu miez și tîlc, nu-mi voi 
ascunde laudele deschise pentru autor și 
cartea lui de-o originalitate care scapă din 
mina oricărei definiții, ca păstrăvul în 
apele de munte.

Pentru a-i înțelege și gusta „formula", 
Voi cita chiar primele fraze ale primului 
capitol, adunate sub titlul Vîrstele ome
nirii :

„Trăim o singură dată, dar murim de 
mai multe ori. Din toate morțile noastre, 
cel mai mult contează însă — orice s-ar 
spune — ultima". Parcurgînd, în mod 
aforistic și cu largi referiri istorice și 
mitologice, vîrstele de aur, de argint, de 
aramă, și de fier, pe care le-a trăit și în
durat omenirea, cu toate iluziile și dezi
luziile lor, cu unele binefaceri dar cu și 
mai multe nedreptăți șt crime, scriitorul 
conchide : „Omenirea a urcat așadar pe 
treptele viratelor, dar o coborît pe cele ale 
omeniei. Toate relele se referă la veacu
rile de mult apuse, sau poate inexisten
te, ale mitologiei. Epoca noastră nu este 
tulburată nici de aur, nici de argint, nici 
de bron2 și nici de fier. Virsta noastră 
ține de materialele plastice, inclusiv bom

gului. urmărit în secțiunile sale caracte
ristice". Principiu de lucru, dar și ipoteză, 
totuși !, deși afirmația e categorică : de
monstrată de analizele propriu-zise. Aces
tea sînt distribuite în trei secțiuni (Teore
tician și critic literar ; Doctrinarul ; So
ciologul), în interiorul cărora se procedea
ză în același timp sistematic și foarte su
plu. fără nici o rigiditate, prin conver
genta criteriilor — cronologia nu este sa
crificată. dar e subordonată structurilor 
tematice și problematice, situarea în con
textul românesc al epocii este însoțită de 
raportări la cursul european al ideilor, 
dar și de asociații și delimitări istorice 
mergind de la perioadele mai îndepărtate 
pînă la actualitatea imediată, in sfîrșit. 
acolo unde este cazul, si întotdeauna pe 
baza unui examen riguros, se stabilesc 
particularități, asemănări, priorități. To
nul nu este hagiografic, nici cîrtitor. ci 
normal analitic, „de lucru", lipsit de ex
clamații și poetizări : măsura vădită pre
tutindeni. in descrieri ca și în aprecieri, 
nu este însă un obstacol în calea implică
rii directe a autorului, atynci cînd — și 
nu rareori se întîmplă așa — un aspect 
ori altul al problematicii operei lui Ghe
rea are puternice rezonante în contempo
raneitate.

NUMINDU-L pe Gherea „personalitate 
inaugurală" încă de la începutul primu
lui capitol, dedicat criticului și teoreticia
nului literar, Z. Ornea stabilește totodată 
una dintre notele specifice ale operei 
acestuia : absența ..specializării". E un 
merit, e o insuficiență 7 Un răspuns ho- 
tărît este greu de dat ; și, poate, imposi
bil. Z. Ornea alege calea, singura cu ade
vărat rodnică, a examinării rezultatelor ; 
nu însă înainte de a preciza că în ciuda 
varietății domeniilor „punctul de vedere" 
ai lui Gherea este totdeauna „congruent". 
Critica lui Gherea (ca și militantismul său 
pentru „estetica modernă științifică") este 
plasată în ansamblul preocupărilor și al 
specificului activității lui : așa se proce
dează în cazul istorismului, al sociologis
mului, al discuției despre „tendenționism 
și tezism", al elementelor marxiste, al în
cercărilor de delimitare dintr-o triplă 
perspectivă, sociologică, psihologică si es
tetică. a personalităților creatoare și a 
creației însăși. Inutil de precizat că ana
lizînd minuțios critica si teoretizările li
terare gheriste Z. Ornea disociază ceea ce 
este caduc, restrictiv. simplificator de 
elementele și aspectele încă valabile, din
tre acestea fiind în special de reținut 
eforturile de întemeiere a unei critici șl 
estetici marxiste, ce au nu numai o spec
taculoasă prioritate în context european, 
dar șl semnificative asemănări cu idei 
formulate în epoca noastră de teoreticieni 
prestigioși (Georg Lukăcs, L. Goldmănn). 
Singura rezervă mai accentuată față de 
acest capitol privește trecerea în plan se
cundar. determinată, e drept, de caracte
rul structural al analizei, a unui impor
tant aspect al criticii lui Gherea : carac
terul său fundamental polemic. De nu 
chiar originar polemic — fiindcă întreaga 
activitate critică si de teoretician literar 
a lui Gherea este nu doar născută, ci și 
desfășurată sub semnul polemic al afir
mării unor noi idei și metode, avînd. de 
aceea, caracterul unei acțiuni înscrise în 
cadrele timpului, al unei procesualități. 
Aspect în bună măsură absent în privința 
operei lui de doctrinar socialist — a cărui 
constituire și al cărei profil sînt înfățișa
te de Z. Ornea într-un chip admirabil, 
fiindcă avem.' pentru prima dată, imagi
nea reață, impresionantă prin dimensiuni, 
a contribuției lui Gherea în acest plan. 
Capitolul despre „doctrinar" (și cel des- 

bele cu plastic... Restul e tăcere. Pentru 
a redobîndi vîrsta de aur, omenirea va 
trebui să uite de strălucitorul metal, no
țiunea de aur să fie spulberată pentru 
totdeauna".

Cu aceste imagini și cuvinte, reluate 
ciclic, se și încheie cartea. între ele se 
boltește un arc solid de idei si imagini, 
bine clădit, cărămidă cu cărămidă, chiar 
dacă, la prima vedere, coloritul și dimen
siunile lor atît de diferite ar părea că 
schițează mai degrabă o construcție 
aeriană și fragilă. Nu, în mod cert, avem 
de a face, în cele 10 capitole și în foar
te numeroasele și fantezistele subcapi- 
tale ale cărții, cu o concepție filosofică 
și morală unitară, bine închegată, pe care 
culorile mirifice și jocurile de volume ale 
verbului nu o șubrezesc, ci, dimpotrivă, o 
fac și mai vie, stîrnind întreaga noastră 
admirație. Savantul se ascunde perfect în 
scriitor și filosoful în ghiduș, lacrima e 
luminată mereu de zîmbet .și hohotele 
plînsului interior sfîrșesc, adeseori, în 
hohote de rîs. Astfel îneît, la sfîrșitul 
acestor extraordinare Echivalențe nu 
poți să nu-i dai dreptate lui Paul Cortez 
care, jucîndu-se „de-a mintea" și „de-a 
rîsul" nu face altceva decît să evidențieze 
prin ele — cum singur o spune — oma
giul pe care „homo ludens" îl aduce lui 
„homo sapiens" și lui „homo faber". Echi
valențe este, deci, o carte de azi și de 
totdeauna, vie, seînteietoare și de neuitat, 
pentru orice cititor dornic să învețe, 
amuzîndu-se.

Ion Brad

S-<

pre „sociolog") sînt superioare celui des
pre criticul literar, poate și ca urmare a 
surprizei pe care o produc : fiindcă Z. Or
nea demonstrează, fără putință de dubiu, 
că Gherea a fost — și este — una dintre 
marile figuri ale socialismului european 
de la sfîrșitul secolului trecut si unul din
tre cei mai serioși teoreticieni marxiști al 
epocii de pină la 1915—1917, descoperitor 
al unor principii și legități ale revoluției 
socialiste confirmate ulterior de istorie, 
susținător al unor puncte de vedere aflate 
astăzi în atenția cercetătorilor și politolo
gilor preocupați de problematica „lumii 
a treia". îmi lipsește spațiul necesar pen
tru a intra în detaliile lucrării lui Z. Or
nea ; dar pentru înțelegerea specificului 
teoriilor doctrinare și sociologice gheriste 
este esențială sublinierea naturii acestui 
specific (și, implicit, a sursei originali
tății) : raportarea constantă, consecventă 
a lui Gherea la condițiile istorice si so
ciale românești. Doctrinarul și sociologul 
C. Dobrogeanu-Gherea. creator al unui 
mod riguros marxist de înțelegere a evo
luției către societatea socialistă, și-a ba
zat activitatea din acest plan pe analiza și 
înțelegerea realităților naționale privite în 
evoluția lor istorică și in eontextul com
plex al situației si situării tării noastre în 
ansamblul european. Istoricizată inevitabil 
în latura concretă, opera de teoretician 
socialist și marxist a lui Gherea își păs
trează o principială actualitate.

Marele merit al lui Z. Ornea constă în 
restituirea unui „Gherea integral", care în 
fond este un nou Gherea față de repre
zentările lacunare de pînă acum.

Mircea lorgulescu

• 30.X.1972 — a murit George
Dumitrescu (n. 1901)
• 13.XI.1959 —- s-a născut Ioana 

Crăciunescu
• 17.XI.1907 — s-a născut

Bânyai Lâszlo (m. 1981).
• 17.XI.1926 — s-a născut An

tonie Plămădeală.
• 17.XI.1932 — s-a născut Geor

ge Muntean.
• 17.XI.1944 — a murit Magda 

Isauos (n. 1916).
• 17.XI.1957 — a murit George 

Murnu (n. 1668).
• 18.XI.1916 — s-a născut Ion Ea- 

rian Postolache.
• 18.XI.1924 — s-a născut Ior

dan Chimet.
• 18.XI. 1936 — s-a născut Tra

ian D. Lungu.
• 18.XI.1937 — s-a născut Ale

xandra Târziu.
• 19.XI.1919 — a murit Alexan

dru Vlahuță (n. 1858).
• 19.XI.1932 — s-a născut Emil 

Poenaru.
• 19.XI.1936 — s-a născut Sorin 

Mărculescu.
• 20.XI.1901 — s-a născut Alex. 

Sahighian (m. 1965).
• 20.XI.1907 — s-a născut Mihai 

Beniuc.
• 20.XI.1912 — s-a născut Letiția 

Papu (m. 1979).
• 20.XI.1921 — s-a născut Dinu 

Pillat (m. 1975).
• 20.XI.1924 — s-a născut Dumi

tru Mircea.
• 20.XI.1943 — s-a născut Grigore 

Ilisei.
• 21.XI.1910 — s-a născut Theo

dor Constantin (m. 1975).
• 21.XI.1911 — s-a născut Ale

xandru Jar.
• 21.XI.1914 — s-a născut Nadia 

Lrovinescu.
• 21.XI.1918 — s-a născut Eugen 

Todoran.
• 21.XI.1933 —• s-a născut An-, 

ghel Dumbrăveanu.
• 21.XI.1939 — s-a născut Con

stantin Crișan.
• 21.XI.1980 — a murit L Vale

rian (n. 1895).
• 22.XI.1901 — a murit V. A. 

Urechia (n. 1834).
• 22.XI.1908 — s-a născut Iulian 

Vesper.
• 22.XI.1919 — s-a născut Petru

• 22.XI.1922 — s-a născut Adrian 
Cerneseu.
• 22.XI.1942 — s-a născut Lu

cian Bureriu.
• 23.XI.1905 — s-a născut Petru 

Comarnescu (m. 1970).
• 23.XI.1906 — s-a născut Ștefan 

Dima.
• 23.XI.1939 — s-a născut Zaha- 

ria Sângeorzan.
• 23.XI.1948 — S-a născut Grete 

Tartler.
• 23.XI.1991 — s-a născut Dan 

Mucenic
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Idealul unității naționale 
în literatura română od

PROCLAMAREA independenței de 
stat a României, la 9 mai 1877, 
și luptele eroice care au consfin
țit-o au constituit o cauză comu

nă a tuturor românilor, din toate provin
ciile românești, nu numai din Munte
nia și Moldova, ci și din cele ce se a- 
flau atunci sub dominație străină. Pen
tru românii transilvăneni, lupta dusă 
de frații lor de dincolo de munți repre
zenta propria lor luptă, căutînd, prin 
toate mijloacele, să o sprijine, să parti
cipe la ea, să-i asigure izbînda. Dînd ex
presie sentimentelor și aspirațiilor ma
selor populare, scriitorii, oamenii de cul
tură și publiciștii transilvăneni au spri
jinit cu ardent patriotism lupta pentru 
Independență națională, au înfruntat cu
rajoși stăpînirea oprimatoare a Imperiu
lui austro-ungar, întreținînd permanent, 
prin scrisul lor, un puternic curent de 
adeziune pentru jertfele fraților lor de 
peste munți, mobilizînd conștiințele în 
vederea înfăptuirii idealului de libertate 
și unitate națională. în „Gazeta Transil
vaniei" din 2/24 iunie 1877 se afirma la
pidar : „Cauza ostașului român e o
cauză generală română. Victoria lui e a 
întregii națiuni." In „Telegraful român" 
din 29 decembrie 1877, Nicolae Cristea 
releva unitatea de gînd și de faptă a 
întregului neam românesc : „La Plevna, 
Xa Rahova, la Palanca românii au dove
dit că sunt adevărați urmași ai străbu
nilor lor, că știu să apere o cauză, că 
sunt un popor de bărbați. Și astăzi ni
meni nu mai cutează a deosebi pe ro
mâni de români, fie oriunde... Românul, 
cînd e vorba de faptă bărbătească, e 
român ca toți românii. Asta ne leagă, ne 
împreună și ne încheagă, asta silește 
lumea să recunoască în noi un popor 
compus din oameni de același fel bine- 
cuvîntat."

După cum se știe, guvernul austro- 
ungar era ostil independenței României, 
»e situase deschis de partea Imperiului 
otoman și de aceea privea cu aversiune 
manifestările de entuziasm patriotic și 
de solidaritate națională ale românilor 
din Transilvania. însă, în ciuda tuturor 
opreliștilor, transilvănenii nu încetau să 
admire și să sprijine lupta vitejească a 
fraților lor. In acea vreme, o poziție 
demnă a avut George Bariț, într-un ar
ticol publicat în „Gazeta Transilvaniei" 
din 3 iunie 1877 arătînd că opinia pu
blică europeană, „pe noi, românii din 
acest imperiu, ne-ar înfiera cu stigma 
de trădători ai sîngelui nostru dacă nu 
am sări în ajutorul fraților noștri de 
aceeași origine, națiune, limbă, religiu- 
ne." Elocvent este și faptul că, în poe
zia Dorobanțul, luat ca simbol al erois
mului ostașului român, Aron Densusia- 
nu dădea expresie și suferințelor româ
nilor din Ardeal, năzuinței acestora ca. 
odată cu independenta țării-mamă, să 
fie dobîndită și eliberarea lor de sub do
minația străină, reintegrîndu-se în statul 
național român : „Dorobanț mînă de
moarte, f Stai în Ioc și-ascultă bine, f 
N-auzi plîngeri și suspine / Și crîșnirî 
crude de moarte ? / Pune-urechea lingă 
deal / S-auzi plînstil din Ardeal. // Do
robanț, cu pasul mare / Și eu brîncâ 
ferecată, / Cinge-ți iute spada lată / 
Și-mi ia pușca pe spinare / Și te-arun- 
eă peste deal / Să-ți scapi frații din 
Ardeal."

Poeziile publicate în „Familia", „Ga
zeta Transilvaniei", „Telegraful român", 
„Albina Carpaților" și altele cultivau cu 
precădere idealul unității naționale. In 
poezia Scame pentru cei răniți, apărută 
m „Familia" din 6/18 august 1877, Iosif 
Vulcan motiva elanul cu care transilvă
nenii ajutau pe ostașii români răniți 
prin ideea fraternității, a solidarității 
naționale, slujind visul sublim al unității 
întregului nostru neam : „Două veacuri 
lungi trecură / De cînd steagul cel ro
mân / A uitat orice bravură, / Stînd as
cuns cu doru-n sîn ; / Totuși iată, cu ce 
fală / Fîlfîie tot sus purtat, / Căci mă
rirea națională / Azi prin el a re- 
nviat 1 / Căci suntem de voi departe, I 
Frați de dincolo de Carpați, ,/ însă-n 
orișicare parte / Vă iubim ca niște 
frați. / Și-n iubirea cea frățească / Noi 
nutrim un vis sublim ; / Nu-i putere să 
ne-oprească / Ce în inimă simțim 1“ Bi
ruința ostașilor români era văzută de 
Petre Dulfu drept o chezășie de viitor 
a desăvîrșirii unității națiunii române, a 
revenirii la patrla-mamă a tuturor româ
nilor din provinciile aflate sub domina
ție străină. Poezia sa Cununa de laur, 
apărută în „Familia" din 18 decembrie 
1877, se încheia cu aceste versuri de ro
bustă încredere în libertatea și unitatea 

tuturor românilor : „Iar tu ! o, Româ
nie ! O ! mamă, a cui soartă / A fost 
atîția secoli a plînge ne-ncetat ; / Nu 
plinge azi cu jale a fiilor tăi moarte, / 
Ce-n lupta pentru tine viața lor și-au 
dat... // Căci sus, colo pe stele, trăi-vor 
dînșii iară, / Cu-a gloriei cunună etern 
încoronați... / Iar din a lor cenușă acuși 
o să răsară /, Cereasca Libertate — u- 
nind pe frați cu frați."

în inima și în conștiința transilvăneni
lor, ca și în ale tuturor românilor, cu
cerirea independenței naționale a avut 
un profund răsunet, luminînd și mai pu
ternic perspectiva de viitor, a înfăptui
rii unității naționale, a făuririi statului 
național unitar român.

EXPONENT și Interpret al sim
țirii întregului popor român, 
creator de geniu al unei opere 
în care s-au sublimat, la cea mai 

înaltă temperatură și cu cea mai in
tensă strălucire, trăsăturile noastre spe
cific naționale, conștiință superioară în
suflețită de cel mai ardent patriotism, 
de o nețărmurită „iubire de moșie", de 
pămîntul strămoșesc, de „tot ce miș- 
că-n țara asta", Mihai Eminescu a fost, 
în același timp, unul dintre cei mai 
fermi și consecvenți slujitori ai idealu
lui de unitate și independență națională. 
Pentru istoria zbuciumată și lupta dîrză 
a românilor din Transilvania, Eminescu 
a manifestat continuu un profund inte
res și atașament. Elocventă este poezia 
Horia, în care evocă atît de emoționant 
sacrificiul și măreția acestui martir al 
dreptății sociale și libertății naționale : 
„Să priveasc-Ardealul lunei 1-e rușine I 
Că-a robit copiii-i pe sub mîni strei
ne. // Ci-ntr-un nor de abur, într-un 
văl de ceață, / își ascunde tristă galbe
na ei față. // Horia pe-un munte falnic 
stă călare : / O coroană sură munților 
se pare, // Iar Carpații țepeni îngro- 
pați în nori / își vuiau prin tunet gîn- 
durile lor. II — Eu am — zise-un tunet 
— suflet mare, greu, t Dar mai mare 
suflet bate-n pieptul său ; // Frun
tea-mi este albă ca de ani o mie, / Da
ră a Iul nume mai mult o să ție. li 
Nalți suntem noi munții — zise-un vechi 
Carpat — / Dar el e mai mare, că ni-i 
împărat."

Pentru a susține cu mal multă promp
titudine și eficiență cauza dreaptă a 
românilor din Transilvania, Eminescu 8 
apelat la intervenția directă în miezul 
celor mai arzătoare probleme ale vremii 
sale pe calea publicisticii. Astfel, în ar
ticolul Să facem un congres, publicat 
in „Federațlunea" din 17 aprilie 1879, pu
nea categoric problema dinamizării tu
turor energiilor în vederea atingerii țe
lului suprem, chemînd la acțiune nu 
prin intermediul unor persoane izolate, 
ci prin unirea întregii națiuni : „Româ
nii trebuie să joace un rol eminamente 
activ. Trebuie ca sufletul acestei nați
uni vechi să lucreze cu toată vigoarea 
sa de fier, căci aicea nu mai e vorba de 
declamațiuni vane, ori de oportunitate, 
acum nu-i mai e permis nimănui de ® 
merge cu cutare ori cu cutare persoană, 
fie aceea prelat, fie ilustritate, fie mag- 
nificiență, ci cu toții uniți trebuie să 
mergem cu principiul, cu națiunea." Cu 
spiritul său polemic, nemenajînd sus
ceptibilitățile nimănui, în numele ade
vărului, Eminescu le demonstra compa- 
trioților săi că „dacă ar fi în inima noas
tră o singură scînteie din virtutea antică ă 
oamenilor pe care noi ne măgulim de 
a-i avea de străbuni, a romanilor", a- 
tunci se va vedea cît de absurd ar fi 
să se cerșească de la Imperiul austro- 
ungar „drepturile cari ni se cuvin șî 
cari trebuie să ni luăm pe altă cale". 
Combătînd virulent atitudinea unor de- 
putați ai dualismului habsburgic, care 
aveau insolența să propună în dieta din 
Budapesta ca românii din imperiu să fie 
izgoniți peste munți, marele nostru poet 
scria răspicat că pămîntul Transilvaniei 
„e cu mult mai mult drept și cu mult 
mai multă rațiune al nostru decît al 
lor." în același sens, se adresa români
lor transilvăneni : „Astăzi credem că ar 
fi venit timpul ca să pretindem și noi 
ceea ce ni se cuvine de secoli. E timpul 
să declarăm neted și clar, că în țara 
noastră (căci este a noastră mai bine 
decît a orișicui) noi nu suntem nici nu 
vrem să fim maghiari orî nemți. Sun
tem români, vrem să rămînem români 
și cerem egala îndreptățire a națiuni» 
noastre."

Intr-un alt articol, intitulat semnifica
tiv In unire e tăria, apărut în „Fede- 
rațiunea" din 22 aprilie 1870, analizînd 

situația din imperiu, cînd națiunile opri
mate din cadrul lui își manifestau din 
ce în ce mai puternic nemulțumirile lor, 
Eminescu considera necesar ca și româ
nii transilvăneni să folosească acel pri
lej pentru a-și redobîndi drepturile le
gitime : „Să ne grăbim dar de a ne de
clara solidari cu națiunile nemulțumite 
ale Austriei", subliniind încă o dată : 
„Puterea și mîntuirea noastră în noi 
este

Una dintre cele mai energice și con
vingătoare pledoarii ale lui Eminescu în 
sprijinul cauzei drepte a națiunii româ
ne din Transilvania o constituie amplul 
articol România și Austro-Ungarîa, pu
blicat în cinci numere consecutive din 
„Curierul de Iași", în noiembrie 1876. 
întreaga argumentație se bazează pe a- 
devărul istoric fundamental că poporul 
român din Transilvania este stăpînul le
gitim al pămîntului strămoșesc, pentru 
că aici s-a plămădit, pentru că nu a 
venit de nicăieri, pentru că istoria sa 
continuă din cea mai îndepărtată vechi
me : „Românii nu sunt nicăieri colo
niști, venituri, oamenii nimănui, ei pre- 
tutindenea unde locuiesc sînt autohtoni, 
populație nepomenit de veche, mai 
veche decît toți conlocuitorii lor." Ex- 
primîndu-și convingerea că ființa națio
nală a românilor va dăinui în pofida 
tuturor opreliștilor, Eminescu scria lapi
dar : „Limba și naționalitatea româneas
că vor pieri deodată cu românul mate
rial, cu stingerea prin moarte și fără ur
mași a noastră, nu prin desnaționalizare 
și renegațiune," Aceeași convingere o 
exprima și într-un articol publicat în 
„Timpul" din 10 februarie 1878, în care, 
relevînd însemnătatea istoric^ a cuceririi 
independenței naționale, scria entuziast : 
„în viata sa îndelungată, niciodată po
porul român nu a fost la înălțimea la 
care se află astăzi, cînd cinci milioa
ne de români sunt uniți într-un singur 
stat. Astăzi e dar timpul, ca să întărim 
atît în români, cît șl în popoarele mari 
ale Apusului, credința în trăinicia po
porului român." în eoncepția lui Emi
nescu, condiția esențială a trăiniciei po
porului român o constituia legătura in
destructibilă dintre unitatea și indepen
dența națională, argumentînd că „Mihai 
Viteazul a izbutit să împreune sub stă
pînirea sa trei țări și să pregătească în
temeierea unui stat român mai puter
nic."

După pilda marelui lor înaintaș, poe
ții români reprezentativi din epocile ur
mătoare au infuzat mesajului lor liric 
un profund patos patriotic.

ÎN PEISAJUL liricii românești 
din pragul secolului nostru, Oc
tavian Goga a erupt vulcanic, 
transmițînd un mesaj nou, de 

impresionantă reverberație și forță emo
țională, impunîndu-se în primul rînd ea 
un poet-tribun, ca un exponent și inter
pret al luptei pentru dreptate socială, 
libertate și unitate națională a româ
nilor din Transilvania subjugată de Im
periul habsburgic și totodată ca o ex
presie vaticinară a suferințelor, jertfe
lor și aspirațiilor întregului nostru po
por. Poetul s-a dăruit „durerii altor 
inimi", în lacrimile lui a plîns „jalea 
unei lumi", înlăturînd „patimile" sale
personale. în versuri de rugă și confe
siune s-a vroit și s-a vestit cîntărețul 
pătimirii neamului său : „Demult gem 
umiliții-n umbră, / Cu umeri gîrbovi de 
povară... 7 Durerea lor înfricoșată /. In 
inimă tu mi-o coboară. // în suflet sea
mănă-mi furtună, / Să-l simt în matca-i 
cum se zbate, / Cum tot amarul se re
varsă / Pe strunele înfiorate ; / Și cum 
sub bolta lui aprinsă, / In smalț de ful
gere albastre, / încheagă-și glasul de 
aramă / Cîntarea pătimirii noastre." 
(Rugăciune). în pragul primului război 
mondial, cerînd ieșirea din neutralitate, 
pentru ca Transilvania să poată fi eli
berată și reintegrată la patria-mamă, 
Octavian Goga făcea o nouă profesiune 
de credință, mesianică: „Eu sunt o 
lacrimă tîrzie / Din plînsul unei mii de 
ani, / Sunt visul care reînvie i La ve
trele celor orfani, / Sunt o mustrare că
lătoare / De pe tărîmuri fără glas, / Și 
dintr-o lume care moare / Sunt strigă
tul ce-a mai rămas" (Fără țară). Lirica 
lui Octavian Goga își trage seva și vi
goarea din suferințele și jertfele poporu
lui român din Transilvania, din lupta 
sa milenară pentru libertate și unitate 
națională. Versurile sale impresionează 
prin profunda lor umanitate, prin tran
sfigurarea artistică a realităților cu eele
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mai sugestive mijloace de exprimate 
poetică, prin imagistica de inegalabi
lă simplitate, răscolitoare însă prin sim
bolurile și metaforele ei. Poezia Noi 
conține un tablou zguduitor, realizat prin 
contraste, zugrăvind o țară a nefericirii, 
cum era Transilvania oprimată de Impe
riul austro-ungar : „La noi sunt ’«E' 
verzi de brad / Și cîmpuri de mătas? 
La noi atîția fluturi sunt / Și-atîta‘ 
le-n*casă. / Privighetori din alte zări / 
Vin doina să ne-asculte ; / La noi sunt 
cîntece și flori / Și lacrimi multe, mul
te..." Oamenii plîng, sînt îndurerați 
pentru că au un vis neîmplinit, născut 
din suferință, de jalea căruia au răpo
sat „și moșii și părinții", visul de a 
vedea Transilvania și neamul eliberate 
de oprimarea națională și socială. In 
poezia De la noi, suferința din vremea 
poetului este opusă gloriei străbune. în 
numele eelor ce suferă, poetul se adre
sează soarelui și vîntului să ducă depar
te „cuvîntul strigărilor noastre", să-I 
ducă „acolo, departe, spre soare-răsare", 
în Moldova, unde șe odihnește Ștefan 
cel Mare, cel ce-a scris strălucirea nea
mului său „cu sînge dușman de noroa- 
de“. Poetul îi mărturisește voievodului 
mai ales suferința jugului străin : „Mă
ria Ta ! Suntem bătuți de nevoi / La 
noi în zadar ară plugul, / Căci holde
lor noastre cu spicul de aur / Străinul 
le fură belșugul. / Am vrea să purce
dem cu jertfele laudei, / Dar n-avem 
nimica la casă... 7 Măria Ta '. Toate 
străinii le duc / ȘL numai cu lacrimi ne 
lasă..." Poezia lui Octavian Goga este, 
în esență, o mărturie de intens drame - 
tism a suferințelor, jertfelor și luptai 
poporului român din Transilvania per; 
dreptate, libertate și unitate național.

Mesajul patriotic al liricii lui Șt. O. 
Iosif își are rădăcinile adînci în aceeași 
jertfă și luptă a românilor din Transil
vania. într-o poezie de autentică forță 
emoțională, Gorunul lui Horia, reînvia 
chipurile dîrze ale lui Horia, Cloșca și 
Crișan, sacrificiul lor de martiri pentru 
dreptatea și libertatea poporului subju
gat : „Străjeri străvechi și plini de băr
băție, / Gorunul uriaș spre ceruri ca
tă... / La umbra lui, pe-o noapte-ntune- 
cată, / Trei căpitani și-au fost jurat fră
ție. H Ei s-au legat cu inima curată ! 
Să-și mîntuiască neamul de robie, t 
Luptară dîrji, dar prinși prin viclenie, ! 
S-au săvîrșit, martiri-eroi, pe roată...<< 
Exponent al Transilvaniei, de care se 
simțea legat prin fibrele întregii sale 
ființe, Șt. O. Iosif ne-â dăruit una din
tre cele mas impresionante poezii patrio
tice închinate demnității si bărbați^ 
cu care românii din aceste locuri și-a« 
afirmat, în timpul revoluției de 1848, 
idealurile de libertate și unitate națio
nală : „Un zvon din sat în sat străbate II 
Și dă poporului curaj, / El pleacă-n va
luri tulburate / Și se îndreaptă către 
Blaj. // Ei simt că-ntîia oară-i leagă t 
Un dor adine de neam întreg. I Alear
gă toți să-l înțeleagă — / Și cît de bi- 
ne-1 înțeleg ! // Căci bat cincizeci de 
mii de piepturi, 7 Și-n ele inimi româ
nești / Cari strigă : Libertate ! Drep
turi ! / Pe plaiurile strămoșești..." (Cîm- 
pul Libertății).

IN PERIOADA primului războî 
mondial, scriitorii noștri și-au 
ridicat cu hotărîre glasul pentru 
a susține cauza măreață a liber

tății și unității naționale, pentru a de
monstra că Transilvania este și trebuie 
să fie reintegrată în patria-mamă, în
tr-un stat național unitar român. în cu
vinte înflăcărate, exprlmînd un profund 
adevăr istoric și o necesitate legitimă, 
Barbu Delavrancea sublinia, într-un 
discurs ținut la Iași și reprodus în zia
rul „Epoca" din 5 noiembrie 1915 :

„Carpații nu ne despart, ci ne între
gesc. In ei s-au adăpostit și cei de din
colo, și cei de dincoace pe vremuri de 
năpustiri. în ei s-au strîns cei de o lim
bă și de o lege. Lor și-au spus durerea, 
eu ei și-au mîncat amarul. In ei s-au 
dospit și a crescut sufletul nostru.
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De pe culmile lor s-a revărsat doina 
vitejie și doina de restriște, ducînd 
vale, de-o parte și de alta, chemă- 

e misterioase ale neamului.
Jarpații șunt osul de rezistență al 
stru, șira spinării, care nu s-a înco- 
iat niciodată și nu se va rupe nicio- 
tă decît cu cel din urmă om dintre 
l.
lot. .ia este patria noastră și a tu- 
or românilor de pretutindeni. E o 
gură ființă etnică. E România celor 
demult și a celor de mai apoi. E 

ria celor dispăruți și a celor ce va 
vie."
i viziunea lui Al. Vlahuță, din poe- 

In zile grele, jertfele și luptele e- 
■e ale românilor în primul război
idial erau aureolate de încrederea
trămutată în biruința finală, în uni- 
tuturor românilor într-o singură fi- 

' într-un stat național unitar român : 
binecuvîntat.ă, fecundă suferință, / 

ce ne ești trimeasă de veșnica drep- 
j / Să cureți neamul nostru de vo
ie păcate, / Să faci din el o-ntreagă 
ingură ființă 1“ 
ceeași viziune caracterizează și artî- 
il In suferința de azi al lui Ion 
irbiceanu, publicat în ziarul „Româ- 
' din 27 februarie 1927, exprimînd 
dată și convingerea că biruința os- 
}r români va aduce pentru frații lot 
ugați din Transilvania clipa stipre- 
așteptată de veacuri, a libertății și 

ații naționale :
Lzi neamul de aici, armata română 
suferă numai pentru el și pentru ța- 
Jrș ce-a avut-o pînă acum, ci pen- 
r nul întreg și pentru țara cea de 

i< o închinare, e o jertfă sfîntă 
care o aducem țării celei noi, care 
:uprinde pe toți românii.
> măreț, ce dulce e simțămîntul cînd 
îndești că suferi pentru un astfel de 
1 mare, pentru o astfel de minune, 
ă de toți strămoșii, dar care va fi 
ttă mai întîi de noi cei de azi !
mânui subjugat suferă, dar știe 
ru ce. Oricît de neagră să fie viața 
uru-i, în inima lui a răsărit soarele 
nu va mai apune.

-bdă și te așteaptă pe tine, scump 
i, brav ostaș al României !“
amplă și profundă rezonanță pa- 

ică a avut în inima și conștiința 
‘orilor noștri, ca și în ale întregului 
r, venirea transilvănenilor în Mol- 
, pentru a se înrola voluntari în 
i oștirii române, năzuind să se jert
fă ei înșiși pentru libertatea și uni- 
i națională. așteptată de veacuri. A- 
hfălțător moment istoric, ce punea 

Ilia apropiatei reîntregiri a neamului 
mese, l-a imortalizat Mihail Sado- 
u în articolul Zile istorice, apărut 
arul „România" din 11 iunie 1917 : 
lele acestea, cînd voluntarii arde- 
s-au unit cu ostașii României libere 
*u lupta dreptului nostru care nu 
■oate duce decît la izbîndă, zilele 
ea istorice vor rămînea scrise în 
le neamului nostru alăturea cu 
entele cele mai mari, cu zilele de 
iba-Iulia, cu cele din Cîmpia Liber- 
cu cele din 1859. însuflețirea care 
întovărășit e o dovadă pentru a-

It încercatul nostru popor, după 
ise amărăciuni, găsește în propria-i 
e și jertfă încordarea supremă. Le- 
e biruinței se adună ; și am sim- 

întreg sufletul acestui popor atîta 
ă de a se elibera de tragicul întu- 
al trecutului, încît nu este putere 

să mai poată opri fapta, cum nu 
. putere care să poată stăvili răsări- 
b soare.
am unit în sfîrșit cu toții ; acesta 
îaptul istoric."
fel de emoționant și de adinei 
ficații patriotice este și articolul 
ați venit... al lui Ion Minulescu, 
t în ziarul „România" din 7 iunie 

1917, vestind înfăptuirea unirii tuturor 
românilor :

„Bine-ați venit, fraților.
Vă așteptam cu nerăbdare, fiindcă 

știam că, oricîte piedici v-ar fi semănat 
in cale soarta vitregă care ne desparte 
de atîta amar de vreme, odată și odată 
tot aveați să veniți.

Și ați venit !...
Ați venit să luptați, Români alături 

de români, pentru apărarea și mărirea 
patriei, care mîine va fi deopotrivă și 
a noastră, și a voastră. Ați venit să 
dovediți dușmanilor neamului nostru că 
românii de pretutindeni nu sunt călău
ziți decît de idealul reîntregirii lor na
ționale. Și în clipa mare și istorică cînd 
democrația mondială proclamă dreptul 
popoarelor de a-și hotărî soarta ele în
sele, ați venit să arătați lumii, care de 
trei ani de zile se vede luptînd pentru 
alții, că românii de sub sceptrul Hab- 
sburgilor se rînduiesc de bună voie sub 
steagul României libere, singurul pentru 
care înțeleg să lupte și să moară de 
azi înainte.

Fie ea voința voastră să se împlineas
că cît mai curînd. Fie ca aci la Iași, în 
vechea capitală a Moldovei, unde s-a 
plămădit prima înfrățire românească, 
sau colo pe front, în mijlocul fraților 
care vă așteaptă cu brațele deschise, 
prezența voastră să simbolizeze înfăp
tuirea fericitului eveniment, pe care vi
itorul nu ni-1 mai poate ascunde, iar 
primul pas făcut în tovărășia voastră 
peste Carpați să pecetluiască pentru 
totdeauna hrisovul definitiv al întregirii 
neamului românesc."

Făurirea statului național unitar ro
mân, prin pecetea istorică pusă de ma
sate populare la Alba-Iulia, la 1 De
cembrie 1918, a umplut inimile tuturor ro
mânilor de o nețărmurită bucurie și de 
o justificată mîndrie patriotică. Transil
vania se reîntorsese la pămîntul stră
moșesc al patriei, ca o legitimitate is
torică, pentru că acest pămînt era al 
nostru, moștenit odată cu plămada da- 
co-romană a poporului român, pentru 
că acest pămînt a fost udat cu sîngele 
românilor, pentru că acest pămînt a 
fost apărat de români. Dreptul istoric 
al poporului român asupra Transilvaniei 
l-a exprimat admirabil Aron Cotruș in 
poezia Ai noștri sunt acești munți, scri
să în 1918 : „Ai noștri sunt acești 
munți / pietroși, mănoși, cărunți, / căci 
noi ne-am cățărat pe ei spre cer, / noi 
le-am deschis adîncurile de aur și de 
fler / și-am suferit prin ei pe ploi și 
ger... I Noi le-am spintecat uriașele 
pîntece, / noi le-am proslăvit frumuse- 
țile-n cînteee / și le-am cunoscut sufle
tul și furtunile mai bine ca orișicine... // 
In haiducie grea ori doinind domol după 
oi, / nimenea pe lume nu i-a cunoscut 
și îndrăgit ca noi... / De-acest mănos 
pămînt daco-roman, / cine-ar putea mai 
mult ca noi să spuie c-al lui e 7 1 / Ci
ne l-a arat t din începutul vremurilor 
neîncetat 2 / Cin’ l-a semănat 7 / Cine 
i-a fost slugă și stăpîn 7 / Care dintre 
neamurile vechi și noi / are îngropați 
în sînul lui atîți eroi 7 / A cui doină 
de veacuri pe-aicea plînge 7 / Cin’ l-a 
apărat de-al năvălirilor puhoi de ieri / 
și l-a adăpat de-atîtea mii și milioane 
de ori, / cu singe / și sudori / ca noi 7“

Ca și Mihail Kogălniceanu, care rele
vase că Unirea Principatelor Române, în 
1859, a fost făcută de națiunea română, 
tot astfel Lucian Blaga, în Hronicul și 
cîntecul vîrstelor, sublinia că marea a- 
dunare populară de la Alba-Iulia, din 1 
Decembrie 1918, care a consfințit biruin
ța idealului unității naționale, a dat ex
presie voinței, aspirațiilor și luptei _ de 
veacuri a întregului popor român ; 
„Pentru marea, istorica Adunare națio
nală de la Alba-Iulia, unde s-a hotărî! 
alipirea Transilvaniei la patria-mamă, 
n-a fost nevoie de o deosebită pregătire 
a opiniei publice. Pregătirea se făcuse 
vreme de sute de ani."

Teodor Vârgolici

*5LIGA CULTURALAii

■ UN grup de oameni de seamă, ani
mați de cele mai nobile sentimente na
ționale, înființează la București, la 24 ia
nuarie 1891, „Liga pentru unitatea na
țională a tuturor românilor" („Liga Cul
turală" — cum îi va rămine numele). 
Președinte este ales Alexandru Orăscu, 
rectorul Universității, iar în comitetul de 
conducere : I. Lupulescu, Gr. Brătianu, 
S. Mehedinți, P. P. Negulescu, G. Murnu, 
G. Cernescu și Mihail Dragomirescu. In 
statutele votate la constituire se declară 
rostul Societății : „Să întrețină vie, pe 
baza culturii naționale, conștiința de so
lidaritate în întregul neam românesc, și 
de a purta o luptă continuă în sprijinul 
fraților noștri subjugați, contra asuprito
rilor lor". Prima acțiune a „Ligii" : lan
sarea unui manifest către cetățenii ță
rii, pentru solidarizarea cu românii tran
silvăneni : „Cetățeni ! Un strigăt de des
perare s-a ridicat și se ridică astăzi de 
peste munți [...] Este țipătul de durere al 
fraților noștri de peste munți care cer 
dreptate și libertate [...]“. Sînt chemați 
apoi toți cetățenii Capitalei la întruniri
le ce vor fi organizate „spre a ridica 
glasul nostru, glasul durerii, unind în
tr-un singur cuget rugăciunile pentru 
triumful cauzei noastre naționale".

Noua forță de muncă pusă, in final, 
în slujba realizării Marii Uniri, și-a ex
tins repede activitatea „pretutindeni unde 
se aflau români însuflețiți de ideea uni
rii întregului neam românesc în hotare
le vechii Dacii". La 21 septembrie 1897, 
cînd „Liga Culturală" avea, în toată țara, 
peste douăzeci de mii de membri, s-a 
tinut la București una dintre cele mai 
mari întruniri publice. în cadrul căreia a 
fost lansat „Manifestul Comitetului Cen
tral al Ligii", în care erau menționate 
țelurile viitoarelor acțiuni : „Cu liniștea 
oamenilor nestrămutați în hotărîrile lor, 
mărturisim lumii că avem o datorie mai 
presus de oricare alta — să ne împăr
tășim durerile la durerea fraților noștri 
de peste Carpați, pînă ce va sosi ceasul 
cînd își vor dobînbi drepturile în toată 
întregimea lor. Ne impunem toate jert
fele pentru dezrobirea românilor de din
colo de Carpați".

■ APELUL „Ligii Culturale" este ci
tit la toate adunările și totdeauna se re
petă, solemn, angajamentul : „Misiunea 
«Ligii» e mare și sfîntă ; ea rezumă as
pirațiile unui popor loial și hotărît, po
por de ordine și de civilizație, carele. în 
trecut, si-a îndeplinit cu eroism misiunea 
Si în viitor și-o va desâvîrsi fără șovăia
lă". Apelul este semnat de întregul co
mitet al „Ligii", între care il aflăm și pe 
Delavrancea — autorul, indiscutabil, al 
angajamentului de mai sus.

Un moment emoționant din activitatea 
„Ligii" : la 14 decembrie 1914 trec la con
ducerea organizației doi ardeleni : Va- 
sile Lucaciu și poetul Octavian Goga. Ală
turi de ei mai sînt — aleși de congresul 
extraordinar ținut atunci : Delavrancea, 
vicepreședinte, Nicolae Iorga, secretar, 
Take Ionescu, Simion Mîndrescu, N. Fi- 
lipescu, dr. C. I. Istrati și I. Grădișteanu, 
membri. Vasile Lucaciu, noul președinte, 
care se bucura de o imensă stimă, por
nește într-un lung turneu de conferințe 
prin țară, spre a explica tuturor progra
mul de lucru al organizației pe care ® 
conducea : „Liga Culturală și-a făcut 
datoria arătînd și dovedind lumii îndrep- 
lățirea aspirațiilor noastre naționale ; de 
acum înainte va avea misiunea nobilă de 
a veghea ca entuziasmul și însuflețirea 
națiunii române să crească și să se în
tărească pînă la înfăptuirea idealului na
țional" —- spune Vasile Lucaciu la toa
te aceste conferințe ; deci propune con
tinuarea luptei revendicative, prin depli
na unitate politică și culturală naționa
lă, pînă la realizarea Marii Uniri.

„Liga" și-a continuat activitatea folo
sind diferite căi : întruniri, serbări, con
ferințe, excursii istorice, acordarea de 
burse anuale unor studenți merituoși pen
tru continuarea studiilor la Paris 
și la Berlin. în primii zece ani de exis
tență din secolul trecut, „Liga" a fost 
condusă de doi președinți aleși de adu
nările generale: Alexandru Orăscu și 
V. A. Urechiă.

■ NICOLAE IORGA, devenit președin
te al Ligii, a luat inițiativa înființării 
unui așezămînt de cultură, la Văleni, cu 
scopul lărgirii legăturilor dintre intelec
tualii din țară și cei de peste munți. Uni
versitatea populară de ia Văleni și-a în
ceput astfel cursurile la 1 iulie 1908. An 
de an. în vacantele de vară au venit să 
participe la aceste cursuri tot mai multi 
oameni de știință si auditori — uneori 
numărul celor ce-si îmbogățeau cunoștin
țele ascultind prelegerile, trecînd de pa
tru sute. La început Iorga declarase că 
acolo, la Vălenii-de-Munte. nu se face 
politică, dar mai tîrziu el va veni cu pre
cizarea : „Mi se părea că e necesar s-o

Documentar de
Ion Munteanul i

(Continuare in pagina 15)

Nicolae Iorga (1913)



Academia
Români 
și Unirea
CÎND. la 1/13 aprilie 1866, dînd ur

mare unei propuneri a ministrului 
Instrucțiunii Publice. C.A. Rosetti, 
Locotenența domnească a decretat 

înființarea Societății Literare Române, ea 
n-a săvârșit numai un act major de cul
tură, ei era totodată vorba de un moment 
al luptei pentru unitate a națiunii româ
ne. Desemnind membri din toate provin
ciile locuite de români și încTedințînd 
noului for sarcini ce priveau întreaga na
țiune. era evident că societatea ce se în
ființase urma să realizeze în domeniul 
culturii unitatea multă așteptată. De aceea, 
„Gazeta Transilvaniei" a salutat inițiativa 
care „face onoare eternă, atît ministeru
lui, cit și locotenentei române", iar Iosif 
Vulcan a comentat-o, la rândul său, astfel 
în „Familia" : „Măreață va fi acea ziuă, 
în care reprezentanții națiunii împrăștiate 
de soartă în șapte, țări se vor aduna lao
laltă".

Dacă împrejurările nu vor îngădui ca 
prima sesiune a înaltului for să se poată 
desfășura în 1866, in schimb, în anul ur
mător și in bună măsură și ca o replică 
la dualism, societatea a fost convocată pe 
data de 1/13 august la București. Sosirea, 
membrilor transilvani s-a transformat in
tr-o sărbătoare națională de masă. La 
Ploiești, poetul Antinescu le-a declamat o 
odă „din mijlocul junimii și a poporului, 
ce poartă facle și sub executarea celor 
mai frumoase arii naționale". Iar de la 
Săftica. înainte de a intra în Capitală, el 
au fost întîmpinați de nenumărate tră
suri, care, după trecerea lor, s-au arcuit 
într-un lung convoi de însoțire. Ajunși 
Ia Bănoasa, urmați da sute de trăsuri și 
carete, ei au fost primiți cu entuziasm 
de o însemnată mulțime, ale cărei rîn- 
duri s-au tot îngroșat, căci în acea di
mineață de 31 iulie/12 august, după măr
turia unuj comentator contemporan, „stra
dele și mai ales Șoseaua era plină de 
oameni și de trăsuri", O atare mulțime și 
un atare entuziasm nu se mai întîlniseră 
din zilele din februarie 1859, cînd Alexan
dru Ioan Cuza îșl făcuse cea dinții in
trare în București.

Deși inhibați de urmările ce le puteau 
avea la întoarcerea acasă declarațiile lor, 
membrii transilvani ai societății au rostit 
totuși în acele zile cuvinte pline de curaj 
și ds însuflețire patriotică. Iosif Hodoș 
se va adresa celor veniți să-i întâmpine 
cu cuvintele „frați liberi din România 
liberă", iar Alexandru Roman a exclamat 

într-o cuvîntare în piața Teatrului Națio
nal în faț-a a 2 600 de bucureșteni : „...fie 
ca din unitatea limbii literare, pre calea 
cea pacinică a științelor, să rezulte uni
tatea noastră națională". Cînd la 1/13 au
gust a avut loc inaugurarea, „cu o pompă 
măreață și în mijlocul unei afluența 
imense și entuziastice", intr-o sală or
nată cu bustul lui Trai-an, cu portretele 
lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, cu 
harta tuturor provinciilor românești, a 
cuvintat Cipariu. „Am început a ne libera 
patria, am început a ne libera limba — 
a spus el. Am început, domnilor, abia am 
început, dar nu am terminat : rămîne să 
continuăm și să terminăm...", cuvinte aco
perite de „detunătoare" aplauze. La un 
banchet dat în cinstea zilei de 13 septem
brie, Hodoș și-a exprimat speranța că 
„va veni și unitatea fizică", iar Roman a 
amintit de „dorul" oe mistuia pe cei din 
Transilvania privind peste Carpați. în ul
tima ședință a sesiunii. Cipariu va ura 
în cuvîntarea s& „ca tot românul să s® 
simtă a fi fiu al României, român cu 
originea, român cu limba și să fie mîndru 
că este și se numește român". Tot în acele 
zile, înțr-un articol publicat în „Românul",
B.P.  Hasdeti pleda ardent pentru unitate : 
„Moldova, Transilvania, Muntenia nu 
există pe fața pămîntului ; există o sin
gură Românie... există un singur corp șl 
un singur suflet".

Societatea Academică — noua titulatură 
pe care înaltul for a adoptat-o in prima 
ei sesiune — s-a considerat purtătoarea 
de cuvînt a întregii națiuni și luptătoare 
activă pentru unificarea ei. în mod sem
nificativ, Alexandru Papiu Hartan și-a 
consacrat discursul de recepție lui Șincai, 
iar Heliade, cel dintâi președinte al so
cietății, a salutat inițiativa de a se evoca 
unul „dintre cei mai mari români, martir 
al românismului". Burse aii fost distribui
te tinerilor transilvani, începînd chiar din 
luna septembrie 1867, unul dintre aceștia 
fiind și viitorul istoric Nicolae Densu- 
sianu. „Mă oblig, scria în acea vreme un 
tânăr bursier transilvan, a servi în Româ
nia liberă cu cea mai mare fidelitate' pînâ 
la ultima mea respirație". în 1871, socie
tatea . a delegat pe I.G. Sbiera și pe Ko- 
gălniceanu s-o reprezinte la serbările da 
la Putna. „Pre altariul țărilor românilor, 
declara în 1875 I.C. Massim, secretarul ei 
general, ține societatea aprinse abia cu 
mari dificultăți focul și lumina sctențet 
naționale". Nu întimplător, în 1877 mem-

Aeademis Română, ședința plenară de ia 22 mai 1912. în primul plan, la mijloc ; 
I.C. Negruzzi, președinte, avînd în spatele său pe A.D, Sturdza, secretar general, și 
pe 1. Bianu. Mai sînt la mesele din stingă și din dreapta : Spira Haret, N. Teclu, 
Petru Poni, Victor Babeș, A. Saligny, C.l, Istrati, A.D. Xenopol, Nicolae loiga. Al. Phi» 
lîppide, N. Gane, 1. Simionescu și Grigore Antipa.

brii transilvani au fost alături de oei c® 
reprezentau statul liber în a saluta inde
pendența României. Dc,j ani mai tîrziu. 
Societatea Academică devenea, în statul 
independent. Academia Română.

ÎN noua sa Ipostază, societatea a ac
ționat cu aceeași energie patriotică. „Na
țiunea românească întreagă — scria în 
1891 D. A. Sturdza, secretarul ei general 
— are privirile ațintite asupra noastră., 
ea așteaptă lumina <3e la Academia Româ
nă", iar în 1893 istoricul Xenopol vorbea 
de „scopul pentru care Academia este 
înființată, întărirea poporului românesc 
prin cultura minții, spre a deveni un scut 
pentru românii din țările subjugate". 
Cincisprezece ani mat tîrziu, I.G. Sbiera 
era și mai categoric, „Scopul Academiei, 
arăta el. mai întîi de toate este nu atât 
știința... cit este unitatea culturală a tu
turor românilor". De aceea, înaltul for a 
sprijinit lupta de eliberare a românilor 
asupriți; cum a făcut-o în luna mai 1894, 
cînd a luat ferm apărarea românilor 
transilvani.

în anii premergători Marii Uniri, luă
rile de poziție în sînuî Academiei au fost 
categorice. în primăvara 1915, doctorul
C. I. Istrati, președintele ei, vorbea de 
„mult așteptata îndeplinire a visului d® 
aur al atîtor generațiuni". Justificind, în 
toamna anului 1916, intrarea României în 
război, Delavrancea declara cu limpezime: 
„Noi n-ara intrat în haosul acestui măoei 
pentru cuceriri ci pentru dezrobiri... Noi 
nu ne croim cu sabia o patrie nouă, ci 
ne-o întregim..." Cu multă demnitate au 
înfruntat parte din membrii ei ocupația

dușmană, procesele verbale ale ședințelor 
menționînd „durerea" sau „zilele amare" 
evocate de academicienii patrioți. Bianu a 
citit o comunicare, „cînd sufletele noas
tre —• consemna procesul-verbal — stau 
apăsate sub durerea ocupației străine și 
cînd toate simțirile noastre sînt îndrep- ‘
tate spre oștirea țării și spre luptele ei“. 
în acel greu moment, ocupanții ridicase
ră Academiei mașinile de scris, telefonul 
și pînă și ventilatoarele ! La înmormînla- 
rea lui Maiorescu, lui Dimitrie Onciul nu 
i s-a îngăduit să cuvînteze.

Dar marile zile ale împlinirii năzuințe
lor naționale depline se apropiau, In lu- ■ , 
na octombrie 1918 s-a putut desfășura la 
lași o sesiune extraordinară a înaltului 
for ta care au participat membri atît din 
zona ocupată cît și din teritoriul liber, 
iar la 2/15 noiembrie ei s-au întrunit la 
București pentru întîia oară după retra
gerea trupelor germane. „Libertatea — a 
spus atunci Victor Babeș — pe care n-am 
prețuit-o niciodată îndeajuns, și-a făcut 
din nou apariția". Trei săptămâni mai 
tîrziu, acea „Românie mare și fericită", 
pe care o amintise doctorul Istrati în pri
măvara 1916, devenise o realitate, căci, la 
18 noiembrie / 1 decembrie, la Alba Iulia 
visul secular al românilor se împlinise. 
Unice hotare strângeau națiunea laolaltă. 
Academia Română contribuise nu cu pu
țin la pregătirea spirituală a înălțătoarelor 
momente. Ea ajutase națiunea să creadă 
nestrămutat în unitatea ei.

Dan Berindei

„VOCI LATINE“

Coperta volumului Voci latine

■ Numeroși fruntași ai vieții culturale 
și politice din Franța. Italia. Spania. Bel
gia, Elveția și alte țări au luat poziții fer
me în apărarea românilor transilvăneni, 
publicind studii, articole, adeziuni, decla
rații de condamnare a abuzurilor autori
tăților stăpînitoare. V.A. Urechiă, ca pre
ședinte al „Ligii Culturale", a strâns toate 
aceste mărturii și le-a publicat, chiar în 
1894 — anul procesului memorandistilor — 
într-o frumoasă carte, de 176 de pagini, 
cu ilustrații și facsimile, intitulată, așa 
cum vedem pe copertă :

VOCI LATINE — DE LA FRAȚI 
LA FRAȚI

l-a culegere de odhesiuni a Gintei Latine 
la Mișcarea națională din Transilvania 

fi Banat

Volumul este dedicat „Nemuritorilor a- 
postoli ai națiunii române; Glorioșilor 
condamnați de la Cluj". Extragem cîteva 
pasaje din cele 147 de adeziuni aflate în 
valoroasele pagini care constituie un ade
vărat tezaur din marea arhivă a Unirii : 

„Sînt, din toată inima, cu Românii 
din Transilvania. în lupta lor pentru 
dreptate și viață" (Profesor Emile 
Picot, Paris ; text scris de autor în 
limba română).

„Salut eroilor campioni ai ideii na
ționale. Simpatia poporului nostru e 
cu voi. Trăiască România ! Trăiască 
Italia !“ (Profesor Roberto Java. 
Roma).

„Salut cu admirație curajul Comite
tului de la Sibiu și cu respect mă în
clin în fața nobililor condamnați, al 
căror martiriu va da viată cauzei pa
triei române" (Profesor M, Moussilla. 
Gironde-Fra-nța).

„Mă înscriu în rîndurile celor care 
ridică glasul in favoarea românilor din 
Transilvania ; o politică egoistă ame
nință să le distrugă drepturile cele 
mai sacre" (Profesor E, Van Der Rese. 
Bruxelles).

„Românii din Transilvania si Banat 
au spiritul intangibil al rasei lor și țin 
să rămînă latini" (Juliette Adam, in 
„La Nouvelle Revue", Paris. 29 mai 
1894).

„Procesul de la Cluj este de impor
tantă europeană ; ar fi o eroare să se 
creadă că e vorba de o simplă dispută 
locală (...) procesul interesează milioa
ne de persoane". (Frederic Amourettl, 
în broșura „Procesul unei națiuni". 
Roma, 1894).

„Ne declarăm solidari cu românii o- 
primați. în nobila și generoasa lor 
luptă pentru revendicările legitime de 

drept si de națiune" (Răspunsul stu
denților francezi la apelul studenților 
români, iunie 1894).

într-o poezie de cinci strofe, Frederic 
Mistral. prietenul lui Vasile Alecsandri, 
încheie cu emoționantul mesaj : „Nutnin- 
du-te Sora mea. ia Provence romane îti 
trimite — tie. România, o ramură de măs
lin" (Poezia „A la Roumanio", mai 1894).

Prietenia lui Mistral cu Alecsandri, și 
dragostea poetului francez pentru Româ
nia începuse cu șaisprezece ani mai îna
inte — la 22 mai 1878 — cînd, la Mont
pellier, sub auspiciile Societății pen
tru studiul limbilor romanice, bar" 
dul de la Mircești cîștigase pre
miul întîi „pentru cea mai frumoasă: poe
zie avînd ca obiect cin tecul gintei latine".

Răgind eu mărturii ți semnături in Voci 
latine (1894)

■ AMINTINDU-ȘI de acest episod din 
viața celor doi poeți, Auguste Cavalier, 

redactorul revistei „La Felibrige latin", 
care apărea la Montpellier, publică un 
lung articol în numărul din 18 mai 1894, 
prin care relevă drepturile românilor 
transilvăneni. încheind cu făgăduiala 
solemnă : „Vom face tot ce e posibil (pen
tru cauza română) — Gloria Victis".

Un alt articol, de douăzeci de pagini, 
semnează publicistul francez Henri Gaidor 
— scris special pentru această carte — 
comentînd situația românilor din Transil
vania și cerind, în numele lor, cu argu
mente temeinice, rezolvarea următoarelor 
doleanțe pe deplin îndreptățite : 1 — Ad
miterea limbii române in administrația 
publică și în justiție ; 2 — Numirea de 
funcționari români în treburile Statului ; 
3 — Drepturi electorale egale pentru toti 
locuitorii ; 4 — Ocrotirea bisericii orto
doxe ; 5 — Introducerea limbii române în 
școlile de toate gradele.

„Un proces monstruos" este titlul unui 
articol, semnat de fostul ministru francez 
Florens, care își exprimă toată admirația 
pentru telul cum s-au prezentat, la pro
cesul de la Cluj, bravii patrioți luptători 
pentru Unire.

Pe pagina 150 a cărții găsim autograful 
scriitorului Emile Zola : „Cu toată sim
patia mea, pentru o cauză nobilă".

Un alt mare articol, documentat istoric 
și juridic din toate punctele de vedere, îl 
semnează avocatul italian Attilio Begey : 
„Pro Transilvania" — fiecare capitol ac- 
centuind înțelesul acestui titlu.

Adeziuni, poezii și articole favorabile 
mișcării pentru Unire mai semnează. în
tre alții : Georges Clemenceau, deputat 
francez radical, viitorul negocia
tor al Tratatului de la Trianon ; Ettore 
Ferrari, senator italian, sculptor, realiza
torul statuii lui Ovidiu. de la Constanta ; 
Sully-Proudhomme, poet francez (Premiul 
Nobel — 1901) ; Henri Rochefort, ziarist 
politic francez ; poetul Leconte de Lisle, 
profesorul Paul Dechanel. Din totalul de 
147 de adeziuni, mesaje de atașament și 
articole susținătoare ale cauzei Unirii. 86 
au fost primite din Franța. 34 din Italia, 
11 din Spania. 10 din Belgia si 6 din Elve
ția. Alcătuirea volumului Voci latine cu 
aceste documente constituie un aport în 
plus al lui V. A Urechiă pe tărîmul atît 
de zbuciumat al istoriei națiunii noastre.

Ion Manta



PARIS: L'AVENUE DE L’OPERA, 22

Un loc de vibrantă evocare pentru 
formarea statului național român
DESPRE F Avenue de l’Opera, stra

dă care leagă Piața Operei de cea 
a Comediei Franceze, faimosul 
„Guide Bleu" al Parisului notea

ză că este „una din arterele cele mai 
somptuoase ale capitalei, deschisă sub 
cel de-al doilea Imperiu". Și trecînd în 
revistă cîteva dintre clădirile cu rezo
nanță istorică ce merită atenția trecă
torului, la cea care poartă .numărul 22, 
ghidul semnalează cu litere cursive : 
„Hotel des Deux Monde, unde a fost 
între 1917—1919 sediul Consiliului Na
țional al Unității Române, prezidat de 
către Take Ionescu".

Se știe că, după intrarea României în 
război, alături de puterile Antantei, în 
august 1916, paralel cu lupta armată s-a 
desfășurat o amplă acțiune cu caracter 
politic și diplomatic pentru recunoaște
rea, pe plan internațional, a dreptului 
românilor de o parte și de alta a Carpa- 
ților de a-și vedea realizată deplina uni
tate politică în fruntariile unui stat na
țional unitar, suveran și independent. 
Stipulat printre condițiile intrării țării în 
război, acest deziderat de veacuri al po
porului român a trebuit făcut cunoscut 
nu numai opiniei publice internaționale, 
dar și conducătorilor politici aliați, la 
această acțiune luînd parte personalități 
din toate ținuturile românești. în acest 
context, se înscriu, de pildă, numirea 
generalului D. Iliescu în calitate de re
prezentant al armatei române pe lingă 
Marele Cartier general francez și înfiin
țarea la Paris, în ianuarie 1917, a unui 
serviciu de presă și informații, plecarea 
în aprilie 1917 a unei delegații române 
la Washington, condusă de Vasile Lu- 
caciu, apariția în ianuarie 1918, la Paris, 
sub conducerea lui Paul Brătășanu, a 
Ziarului săptămînal „La Roumanie", ur
mată în aprilie d-e crearea, tot în capitala 
Franței, a unui comitet al românilor din 
Transilvania și Bucovina sub președinția 
Iui Traian Vuia și apoi a doctorului loan 
Cantaeuzino, organizarea la Washington, 
în luna iunie, din inițiativa lui Vasile 
Stoica, a „Ligii Sociale Române", crearea 
în Italia, în iulie același an, a unui Co
mitet de acțiune al românilor din Tran
silvania, Banat și Bucovina, sub condu
cerea profesorului Simion Mîndrescu.

Răspunzîhd îndemnurilor lui Take Io
nescu, ministrul de externe, care, într-o 

circulară adresată legațiilor României ce
rea tuturor românilor, din străinătate să 
se unească pentru a face propagandă în 
favoarea cauzei românești și a scoate în 
evidentă sacrificiile aduse de ostașii ro
mâni, la 24 august 1918, personalități po
litice și de cultură aflate la Paris oune.au 
bazele „Consiliului Național al Unității 
Române". Alegerea Parisului drept sediu 
al unui „Consiliu Național" al românilor 
era îndreptățită : capitala Franței repre
zenta centrul politic al țărilor Antantei 
și totodată locul unde își desfășurau ac
tivitatea toate organizațiile și personali
tățile reprezentînd popoarele aflate sub 
dominația Imperiului Austro-Ungar.

Recunoscut la 29 septembrie/12 octom
brie de către guvernul francez, la 23 oct./5 
noiembrie de cel american, la 29 oct.,'11. 
noiembrie de guvernul englez și la 8/22 
noiembrie de către cel italian, drept ex
ponent al intereselor poporului .român, 
Consiliul Național din capitala Franței 
s-a afirmat ca un organ care, alături de 
reprezentanții oficiali ai României, purta 
discuții cu aliații în numele tuturor ro
mânilor. Mesajul publicat în noiembrie 
1918 de către Departamentul de Stat a] 
S.U.A., prin care se exprima simpatia 
față de „aspirațiile românilor de pretu
tindeni pentru unitatea lor națională", a 
fost, desigur, determinat în primul rînd 
de lupta plină de eroism a poporului ro
mân, dar și acțiunile întreprinse de Con
siliul Național de la Paris au avut o anu
mită influentă. Totodată, dispunînd de un 
birou și la Stockholm. Consilml National 
a putut duce, prin serviciul de știri al 
acestuia, o propagandă susținută pentru 
unitatea națională și în alte capitale 
europene.

Apreciind rolul important pe care acest 
organism l-a avut în făurirea statului na
țional unitar român, guvernul francez a 
considerat demn de a trece clădirea de pe 
Avenue de l’Opera, unde acesta a activat, 
printre monumentele istorice ale capita
lei Franței. Placa comemorativă, așezată 
în anul 1936 pe fațada fostului hotel pa
rizian, în încăperile căruia a fremătat 
timp de aproape doi ani glasul autorizat 
al românilor afla ti în misiune oficială 
sau în emigrație, luptători pentru marele

act istoric din anul 1918, are următorul 
conținut :

„în acest «Hotel des Deux Mondes» 
și-a avut sediul din ianuarie 1917 (data 
se referă, desigur, la constituirea primu
lui serviciu de presă și informații — n.n.) 
pînă în ianuarie 1919 «Consiliul Național 
ai Unității Române», prezidat de marele 
bărbat de stat Take Ionescu și recunos
cut oficial de către guvernul Republicii 
Franceze la 12 octombrie 1918, Victor An
tonescu fiind Ministru al României în 
Franța.

Acest Consiliu Național reunea : ,
—■ O misiune parlamentară prezidată de 

Thoma Stelian, fost ministru ;
—■ O misiune universitară în fruntea 

căreia se aflau profesorii Nicolae Titu- 
leseu, ministru al finanțelor și semnatar 
al tratatului de la Trianon, G.G. Miro- 
nescu, fost președinte de Consiliu, Ermil 
Pangrati, fost ministru.

—- O misiune a românilor din Transil
vania prezidată de reverendul Vasile 
Lueaciu.

Organul său oficial era ziarul «La Rou- 
manie» fondat de către marele român 
Paul Brătășanu și condus de către Con
stantin Banu, Constantin Miile și Emil 
D. Fagure.

In amintirea acțiunii patriotice desfă
șurate in Franța de acest Consiliu, a fost 
pusă această placă Ia 27 februarie 1936, 
d. Jean Chiappe fiind președinte al Con
siliului municipal al orașului Paris și 
Dinu Cesianu, Ministru al României în 
Franța".

Numele citate, la care trebuie adăuga
te, desigur, cele ale lui Octavian Goga, 
dr. Constantin Angelescu și Jean Th. 
Florescu, care făceau parte ca vicepre
ședinți din comitetul de conducere, dr. 
C.I. Istrati, dr. N. Lungu, prof. D. Dră- 
ghicescu, dr. Thoma Ionescu, V. Missir, 
care se numărau între cei 37 membri ai 

misiunii parlamentare, Em. Antonescu, 
N. Coculescu, Ch. Drouhet, dr. Hurmu- 
zescu, Traian Lalescu, I. Ursu, D. Voinov, 
S. Mîndrescu, G.D. Murnu. O. Tafrali din 
misiunea universală, exprimă nu nii- 
mai caracterul larg reprezentativ al ro
mânilor din toate provinciile românești 
în Consiliul Național de la Paris, dar și 
înaltul prestigiu ce i-a fost gpnferit de 
prezența activă a unor personalități mar
cante din cele mai diverse domenii : de 
la oameni politici la eminenți profesori 
universitari, de la iluștri oameni de ști
ință și litere Ia ziariști de mina întîi. 
Componența Consiliului Național de la 
Paris este și o expresie a patriotismului 
de care au dat dovadă, în acele momen
te cruciale ale istoriei țării, oameni ale 
căror convingeri politice se aflau, ne plan 
intern, la mari extreme (Take Ionescu, 
de pildă, era fondatorul Partidului Con
servator Democrat, în timn ce Constan
tin Miile, directorul ziarului „Adevărul", 
fusese membru în Consiliul general al 
P.S.D.M.R.).

în cîteva fraze, în inima Parisului, o 
placă de marmură evocă o pagină memo
rabilă din trecutul de luptă al poporului 
nostru pentru făurirea, acum 65 de ani, a 
statului național unitar.

FOTOGRAFIA pe care o reproducem a 
fost făcută în 1966. Ea îl înfățișează pe scri
itorul și publicistul democrat Tudor Teodo- 
rescu-Braîliște (1899—1969) care, cu prile
jul primului său voiaj în capitala Franței, 
a ținut să viziteze acest loc de pioase 
aduceri aminte. Cu atît mai mult cu cit 
pe unii dintre românii care au activat 
aici în anii înfăptuirii unității naționale, 
el i-a cunoscut personal, de-a lungul ca
rierei sale gazetărești începută imediat 
după primul război mondial.

Constantin Darie

(Urmare din pagina 13)
V

spun, ca să nu îngreuez, la întoarcere, si
tuația românilor de peste munți (cei ve- 
niți la cursuri, n.n.), dar pînă la urmă am 
luat cuvîntul, spunîind limpede că nentru 
mine nici un compromis nu e posibil, că 
voi merge dreot către unitatea națională". 
(O viață de om, 1934).

Printre conferențiarii perindați la cate
drele programate ale Universității popu
lare din Văleni, au fost : Vasile Pârvan, 
dr. Ion Cantaeuzino. A.D. Xenopol. G. 
Bogdan-Duică, C. Moisil, N. Cartoiati. 
Nerva Hodoș. Ion Livescu. G. Murgoci, 
Virgil Madgearu, dr. Manicatide, I. Ră- 
ducanu, P.P. Panaitescu, Octav Onicescu, 
D. Pompei, Dimitrie Guști, Barbu Ștefă- 
nescu-Delavrancea. Temele conferințelor : 
Istoria românilor; Istoria literaturii ro
mâne; Medicina; Agricultura; Dreptul; 
Sociologia; Biologia; Igiena; Filosoi’ia — 
toate, bineînțeles, orientate pe ideea de 
bază urmărită de Nicolae Iorga: Unirea. 

j La împlinirea â douăzeci și cinci de 
, ani de la înființarea acestui for de învă- 

țămînt, Tudor Arghczi publica (Scrieri, 
voi. 25), un elogios articol, intitulat Lu
mina de la Văleni :

„Profesorul Iorga a pus pirostria foca
rului. cu simplicitate. în pămînt țărănesc, 
între livezi. în tîrgușorul Vălenii-de-Mun- 
te, de pe malurile zvăpăiatului Teleajen, 
și văpaia, scăpărată într-o zi de idealism 
și de poezie, și hrănită cu luminile unei 
pleiade de oameni devotați ctitorului cul
turii naționale, a călătorit încet. încet, s-a 
întins, ca să ardă azi (1928—1929. n.n.) în 
dreptul tuturor fruntariilor noi ale tării 
[...]. Gînd se va face inventarul total si 
sincer al materialelor sufletești care au 
pregătit Unirea [...] oamenii politici nu 
vor fi cei mai puțin uimiți să li se arate 
că singurul român care a crezut integral 
și cu o glorioasă îndîrjire în realitatea 
ideii a fost «nebunul de Iorga». La Văleni 
s-au adunat, cu mult înainte de război, 
ardeleni, bănățeni, bucovineni și au ple
cat fiecare în țara Iui cu o fărîmă de fla
cără, cu candela aprinsă [...]. Autorul su
fletesc al Unirii e anonim sau pseudonim 
— pînă la Nicolae Iorga [...]. Jubileul de 
douăzeci și cinci de ani al Vălenilor con
sacră o victorie fără nici un precedent 
și o personalitate iconografică".

Clădirea Universității populare din Văleni (1908)

„Către cărturarii noștri"
■ ÎN primul deceniu al secolului nos

tru, în fruntea luptei pentru Unire con
tinuau să fie „ASTRA". la Sibiu, și ...Liga 
Culturală", la București. La 21 septem
brie 1906 Octavian Goga este ales secre
tar al „ASTREI". în această calitate el 
se străduiește si obține fondurile nece
sare pentru editarea publicației „Țara 
Noastră" al cărei prim număr apare la 1 
ianuarie 1907. la Sibiu — cu mențiunea 
că este „Revistă populară a Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura po
porului român".

în primul număr, redactorul revistei. 
Octavian Goga. semnează editorialul Că
tre cărturarii noștri, din care redăm 
cîteva pasaje :

„Din întreagă povestea neamului nos
tru se deslușește un mare și puternic a- 
devăr : n-am fost neam de cetate, am 
fost totdeauna oameni de cîmp și oameni 
de munte, săteni care am asudat în munca 
petecului nostru de pămînt [...]. Au trăit 

si au murit ai noștri acolo în sătulețele 
de la poala munților. Acolo la plug ne-a 
ars soarele de veacuri și tot acolo am 
călcat potrivnicia vremurilor și am apu
cat ziua de astăzi [...]. Noi toți care in- 
virtim condeiul astăzi avem un tată sau 
un moș care se poartă în opinci. Acești 
cărturari sînt chemați să steie la cîrmă. 
să-și dee seama de toate trebuințele vre- 
milor schimbate si cu povata învățătu
rilor lor să deschidă drumuri prielnice 
bunăstării celor rămași acasă. Ei sînt da
tori să steie astăzi în fruntea rîndurilor 
largi ale țărănimii noastre, să fie sămă- 
nătorii gindurilor luminoase care povă
țuiesc cărările națiunii fără număr [...1. 
Toți cărturarii care simt în sufletul lor 
răsunetul datoriei ce cere împlinire. își 
vor spune cuvîntul pe această hîrtie".

Și Goga a fost printre cei care și-au 
spus cu prisosință cuvîntul. plătind apoi 
tribut îndrăznelii sale cu suferințele 
din închisorile de la Seghedin și Cluj.

„Limba noastră
este maica noastră'*

S ȘI Societatea Scriitorilor Români ș-a 
aflat printre organizațiile obștești anga
jate în lupta pentru realizarea Marii 
Uniri. Primeie sale activități au fost șeză- 
torile literare. începute în toamna anului 
1909 și continuate în 1910. Inițiatorul a- 
cestor șezători a fost Mihail Sadoveanu 
care, imediat după alegerea sa ca pre
ședinte al Societății, a realizat un ade
vărat turneu. împreună cu cîtiva tineri 
scriitori entuziaști ce aveau să citească 
din operele lor — cu precădere cele pa
triotice — mai ales în fata românilor de 
dincolo de C'arpati. ne care-i știau dornici 
să audă graiul strămoșesc chiar din gura 
făuritorilor de cărți ce le veneau, greu si 
rar, în regiunile vremelnic stăpînite de 
străini. O astfel de șezătoare s-a tinut la 
Cîmpulungul Bucovinei. în ziua de 3 ia
nuarie 1910. Despre ea ne dă amănunte 
„Junimea literară": „Scriitorii români 
bucureșteni, uniți cu cei bucovineni, au 
fost primiți sărbătorește, de mii de oa
meni, călări, pe jos. cu buciume, eu dra
pele tricolore Apoi i-evista dă un
extras din cuvîntarea lui Mihail Sado
veanu :

„Societatea Scriitorilor Români este ® 
societate pur culturală, din care fac parte 
scriitori din toate părțile locuite de ro
mâni. în activitatea lor. membrii ei s-au 
gîndit să închege pretutindeni, oriunde 
sînt români, o legătură între ei si cărtu
rarii neamului ; de aceea au pornit prin
tre frații lor. să le dea încă o dată în
demn pentru păstrarea limbii și a cărții 
noastre românești, căci cartea este lumina 
care va risipi întunericul din juru-ne, iar 
limba română este maica noastră ; dacă 
am pierde-o am rămîne orfani șl ne-ar 
călca în picioare neamurile străine".

La aceste „citiri literare în public", din 
cadrul șezătorilor, au participat : Ion Mi- 
nulescu. Dimitrie Anghel. Octavian Goga. 
Emil Gîrldanu. Mihail Sadoveanu. Șt O. 
Iosif. Cincinat Pavelescu. Zaharia Bârsan, 
Ilarie Chendi.

oune.au


TEATRUL DIN BRAILA

Centenarul Măriei Filotti
„TITANIC VALS" 

de Tudor Mușatescu
(Teatrul Național „I. L. Caragtale")

UN colectiv al Naționalului, sub 
conducerea lui Mihai Berechet, ne 
oferă un tip de spectacol în slujba 
textului. Bete vorba (după cum 

sînitem avertizați si de foaia-program) de 
o ..restiituaire". Teatrul National împîiinin- 
du-si. astfel, menirea de a releva lucră
rile dramatice de rezistentă din istoria 
dramaturgiei noastre. Piesa lui Tudor 
Mușatescu. Titanic vals, are o lungă ca
rieră scenică, atit în tară cit și peste 
hotare.

Mărturisesc nedumerirea în fata ..resti
tuirii" unei piese atit de cunoscute și cu 
atit de mare succes snectacdogic în timp. 
Firesc mi s-ar fi părut ca sărbătorirea 
autorului și a piesei saile să provoace un 
alt tip de spectacol decit această ..resti
tuire". un spectacol în care conducerea 
regizorală să-și propună mai mult, să 
descopere demente noi. mergând de la 
detaliu pînă la semnificație, așa cum 6-a 
întîmplat recent, de pildă, cu premiera 
brașoveanâ a Titanicului. Regizorul Mihai 
Berechet merge pe urmele semnificații
lor textului pe care le traduce scenic fără 
a ie îmbogăți vizibil si substanțial. Lu
mea Necșuleștitor, așa cum apare din 
spectacol, se menține egală cu sine, tre
cerea de la starea de așteptare a morfii 
■lui Tache cel bogat, ia starea de ariviști 
acum dedati la traiul cel bun. la politică, 
interioare luxoase și deprinderi de lume 
mare, fiind marcată de reblică si de de
cor si nu de concepția regizorală origi
nală.

Jocul lui Radu Beligan dă umilului 
funcționar Spirache nota inconfundabilă 
a personajului care face figură aparte, 
prin discreție, ton coborît, umor amar și 
înțelegere a slăbiciunilor omenești. In ro
lul Chiriachiței. Ileana Stana Ionescu 
este, fără îndoială, catalizatorul comic al 
spectacolului. Actrița are forță comică 
(uneori în contrast cu vârsta personajului), 
știință a dozării efectului comic. Se im
pune în spectacol printr-o vitalitate co
mică irezistibilă. Cealaltă combatantă pe 
cîmpul arivismului. Dacia, este interpre
tată de Florina Cercel care schițează 
incomplet un posibil portret de gen. Tea
tralizarea afectării no-ite deprinderi si. de 
multe ori. jocul complice cu publicul, de
rutează sl nu permit încadrarea perfectă 
în rol. Cezaira Dafiinescu realizează o 
Miza cochetă, ușurateeă. puțin perfidă 
care, deși convinge în bună parte din spec
tacol, dispare progresiv spre final. Iar 
Aiimăe Iăcobescu este o Gena acceptabi
lă. Actrita expune trăsăturile personaju
lui cu mijloace simple, credibile. Eugen 
Cristea. în Traian, pare lipsit de aplomb, 
deși sugerează calități cornice (vezi scena 
relatării ..discursului" lui Spârache). An
drei Finți, în Dinu, este dezavantajat de 
statură dar nu si de voce care permite 
identificarea caracterologică a personaju
lui. George Paul Avram (Căpitanul Sta- 
matescu) conturează o știută figură de 
amorez belicos primită cu voioșie de pu
blic. O distribuire valoroasă, alături de 
Radu Beligan si Ileana Stana Ionescu. 
este Constantin Dinulesscu în Rădulescu 
Nercea. Actorul aire o ..priză" sigură a ro
lului de politician versat. în acord eu 
jocul politic al cărui trepăduș este.

Naționalul bucureștean ne restituie, 
deci, o piesă comică printr-un spectacol 
în care decorurile (Elena Pătrășcanu 
Veakis). costumele (Constantin Russu) și 
ilustrația muzicală (Andrei Rivalei) fixea
ză epoca textului.

Marian Popescu

ANIVERSĂRILE pot fi. uneori sim
ple acte de circumstanță, reci, re
duse doar la formă, sau se pot 
transforma în momente memora

bile de artă și cultură, încărcate cu emo
ție, reale manifestări nu numai ale ata
șamentului afectiv, ci și ale creativității ; 
respectul față de activitatea unui om de 
cultură devenind izvor de inspirație și 
model pentru urmași.

Un astfel de moment a fost sărbătorirea 
a 100 de ani de la nașterea Măriei Filotti 
la Brăila, admirabil organizată nu numai 
de teatrul ce-i poartă numele, animată 
nu numai de cunoscutul actor și regizor 
Constantin Codrescu, ci, fără exagerare, 
datorată întregului oraș. O expoziție cu 
imagini din viața și activitatea cunoscutei 
actrițe, un simpozion în cadrul căruia i-a 
fost evocată personalitatea de către cei 
ce i-au fost elevi, lansarea unei cărți, un 
spectacol muzical-literar din opera poe
tului Mihu Dragomir, brâilean și el, după 
cum și patru dintre cele mai bune spec
tacole ale teatrului — iată evenimentele 
ce au grupat timp de trei zile pe actorii 
brăileni, pe spectatori, după cum și un 
număr important de oameni de cultură și 
critici de teatru din țară, dîhdu-le prile
jul să trăiască clipe de autentică bucu
rie spirituală. A contribuit, fără îndoială, 
la atmosfera de sărbătoare și cadrul, sala 
Teatrului „Maria Filotti" refăcută cu grijă 
și atenție, pentru a se adăuga cu cinste 
celor mai frumoase săli de teatru din țara 
noastră. S-a mai scris despre acest lăcaș 
de cultură, despre această bijuterie arhitec
tonică și cu prilejul redeschiderii lui în 
această primăvară, dar nu mă pot împie
dica să nu amintesc și eu de importanța 
pe caie o are spațiul în care se desfășoară 
un spectacol, actul scenic fiind un act ar
tistic complex, cu bucurii ale ochiului și 
ale minții date de fiecare amănunt ce te 
înconjoară din momentul în care ai pășit 
pragul unui teatru.

Chipul Măriei Filotti a fost evocat, cu 
o căldură și o forță de sugestie impresio
nante, în primul rînd de cea care i-a fost 
elevă la Conservator și ulterior colegă de 
teatru, de Irina Răchițeanu-Șirianu. O 
pată de culoare umoristică și spirit scli
pitor a adus Mircea Șeptilici, și el co
laboratorul apropiat al Măriei Filotti la 
teatrul din Capitală ce i-a purtat numele, 
timp de un deceniu (între 1939 și 1949). 
Profesorul Ion Zamfirescu a vorbit, în ca
drul simpozionului, despre funcția cultu
rală și modelatoare a actorului, subli
niind pasiunea cu care Maria Filotti a 
dat viață unui număr impresionant de 
personaje, numeroase dintre ele din dra
maturgia românească.

Teatrul „Maria Filotti" din Brăila nu 
are numai o sală de spectacol, ci este un în
treg complex cultural încă în curs de a- 
menajare. avînd spații excelente pentru 
expoziții și o librărie deschisă și ea eu 
prilejui sărbătoririi prin lansarea volu
mului Nouă caiete albastre, semnat de 
regizorul Mihai Berechet. Și librăria (la 
fel ca și sala teatrului sau holul acestuia 
odată cu vernisajul expoziției „Maria Fi
lotti") a fost plină cu oameni dornici să 
aibă cartea și iscălitura autorului pe ea. 

Entuziasmul și emoția tuturor erau adinei, 
adevărate. Erau bucuroși să citească des
pre teatru și despre orașul lor, despre 
timpul trecut, dar mai cu seamă despre 
cel prezent, pentru că acest volum de 
însemnări ale lui Mihai Berechet nu are 
izul evocărilor nostalgice, ci tonul stenic, 
plin de încredere al unui om care lu
crează și creează astăzi, mărturisindu-și 
cu sinceritate căutările, îndoielile și 
bucuriile.

Fiecare spectacol în parte a fost un exa
men trecut cu succes, un examen al re
gizorilor teatrului, Constantin Codrescu, 
Marius Popescu și Gheorghe Miletineanu, 
un examen al actorilor, dar mai cu sea
mă al interesului sincer al colectivului 
brâilean pentru piesa românească scrisă 
în zilele noastre și pentru lucrări contem
porane din dramaturgia universală. Se
lecția pieselor (Rețeta fericirii de Aurel 
Baranga, în premieră, și Lunga poveste 
de dragoste de Tudor Popescu, ambele 

• puse în scenă de Constantin Codrescu, 
; Variațiuni pe aceeași temă de S. Alioșin, 
în regia lui Marius Popescu, și Casa mare 
de Ion Druță în montarea iui Gh. Mile
tineanu) a arătat o anumită direcție a 
programului repertorial al teatrului, pre
dilecția pentru investigația serioasă, gra
vă în universul spiritual al omului de 
astăzi. Cu toate că fiecare regizor și-a 
marcat cu propria-i personalitate specta
colul, putem vorbi și despre o direcție 
stilistică a teatrului definită prin ade
vărul de viață, prin caracterizarea minu
țioasă a personajelor, prin sinceritatea și 
autenticitatea relațiilor, după cum șl prin- 
tr-o vădită dorință de a da a tentă poe
tică jocului, o elevație rafinată momen
telor cotidiene, un ton meditativ și liric 
chiar celor mai obișnuite reacții.

Aceste tendințe s-au vădit cu limpe
zime mai cu seamă în Rețeta fericirii de 
Aurel Baranga, o piesă ușor desuetă sau 
modestă ca implicații, dar căreia Constan
tin Codrescu i-a descoperit valențe pro
funde prin modul în care i-a ajutat pe 
interpreți să vibreze în fiecare clipă, să 
comunice tensiuni interioare impresionan
te chiar șl acolo unde ele nu aveau a- 
coperire în dialog sau în justificarea 
reacțiilor. Dan și Ina, cei doi tineri care 
au crezut în Marin Hristu și au rămas 
sărăciți sufletește și pustiiți din punct de 
vedere spiritual, interpretați de George 
Custură și Greta Manta, reprezentanți ai 
ultimelor generații de absolvenți veniți 
recent în teatru, au căpătat astfel în 
spectacol o funcție dramatică importantă, 
constituind prin destinul lor un mod sub
til de condamnare a egoismului eroului 
principal. Rodica Mușețeanu a amplificat 
rolul Elizei prin pauze și tăceri pline de 
semnificație, prin reacții elocvente și su
gestive. Cea mai importantă contribuție 
a regizorului o avem însă în finalul spec
tacolului, în modul în care a evitat so
luții false și de circumstanță, adică o îm
păcare de tip sentimental a unei familii. 

Acești îngeri triști de D.R. Popescu, în regia lui Mircea Cornițteanu, cu Horațiu
Mâlâele și Dana Dogaru (Teatrul Nottara ; fotografie de N. Șvaico)

Cert, Eliza rămîne alături de Marin 
Hristu, dar numai pentru a-1 ajuta, dacă 
este nevoie, ea reușind să găsească re
sorturi sufletești puternice, de rezistență. 
Marilena Negru și Mihai Stoicescu au dat 
autenticitate și sinceritate eroilor lor, 
Mara și Andrei, știind să evite cu grijă 
tonurile piîngărețe, acceptînd, mai cu 
seamă Marilena Negru, să arate și latu
rile ușor ridicole ale personajului inter
pretat, înnobilat însă prin suferință. Ste
nic, dar și plin de înțelegere față de cei 
din jur, a fost și Alexandru, jucat cu mă
sură de Romeo Mușețeanu.

O notă bună trebuie să primească și 
pictorii scenografi, atit Gheorghe Moso- 
rescu, care a reușit din cîteva panouri și 
elemente simple de decor șă creeze at
mosfera nostalgică a unui sfîrșit de va
canță din Rețeta fericirii, sau pe aceea 
plină de tensiune din Lunga poveste de 
dragoste de Tudor Popescu, după cum și 
Gabriela Bondărescu, autoarea unor spa
ții diverse în Variațiuni pe aceeași temă 
de S. Alioșin.

în Lunga poveste de dragoste, drama 
plină de tensiune a lui Tudor Popescu, 
l-am reîntîlnit nu numai pe regizorul, ci 
și pe actorul Constantin Codrescu. în 
Gardian, un rol episodic, căruia interpre
tul i-a dat nu numai o interesantă și su
gestivă creștere, dar și o pondere serioasă 
doar prin mimica-i de o mare expresi
vitate.

Pe prim plan în această piesă sînt fără 
îndoială Emil și Dana, cei doi eroi care 
trec prin viață fără să-și găsească împli
nirea, dar și fără să-și piardă încrederea 
în oameni, în societatea noastră. Bujor 
Macrin și Ildy Codrescu au realizat două 
creații remarcabile, obligîndu-te să-i ur
mărești cu un interes crescînd și reală 
emoție.

Adevărate recitaluri actoricești avem ș 
In Variațiuni pe aceeași temă de S. Alio* 
șin, unde povestea unui bărbat mai în 
vîrstă îndrăgostit de o femeie tînără că
reia îi scrie fără să-și dezvăluie identi
tatea, fiind confundat de aceasta eu prie
tenul său mai frumos și mai puțin bogat 
în ani, a devenit prilejul a trei mari crea
ții interpretative susținute cu finețe, sen
sibilitate, măsură și emoție de Marinela 
Cătălin, Adrian Năstase și mai ales de 
Petre Simionescu, noul și la fel de ge
nerosul Cyrano de Bergerac.

Demne de remarcat sînt seriozitatea 
teatrului condus de Constantin Codrescu, 
modul în care este alcătuit repertoriul, ți- 
nîndu-se seama de datele și posibilitățile 
interpreților, de ceea ce ei pot realiza la 
o înaltă cotă artistică. Pentru că teatrul 
este, în primul rînd, al actorului. Și poa
te aceasta este învățătura pe care colec
tivul Teatrului „Maria Filotti" a desprins-o 
din experiența marii actrițe pornită de 
pe malurile Dunării acum un veac și pa 
care o urmează cu credință și dăruire.

Ileana Berlogea 

Ultima oră de Mihail Sebastian, la Teatrul 
Național din Cluj-Napoca. Regia : V.T, 
Popa. Scenografia : Gheorghe Codrea. 
Actorii din fotografie : Catrinel Dumitrescu 

fi Dorel Vișan

«o<r.-o-reieriz.un. Eveniment cultural
■ Aproape 18 ore de transmisie ra

diofonică (în direct) și peste 2 ore în 
spațiul de emisie al televiziunii au 
fost rezervate săptămîna trecută Con
cursului național de creație și inter
pretare (romanțe și cântece de voie 
bună) „Crizantema de aur", Tîrgoviște, 
1983, încheiat sîmbătă seara cu Gala 
laureaților. Evenimentul cultural ir. 
discuție a cunoscut, așadar, ecoul na
țional pe care îl merita. Tinerețea ro
manței, iată o temă despre care dacă 
nu se scrie, se vorbește în orice caz 
foarte mult și întîmpinate mereu cu un 
sentimentalism patetic sau bine tempe
rat, melodiile întrunesc fără efort ade
ziunea publicului de toate viratele și 
formațiile. Radioteleviziunea a demon
strat cu acest prilej că are posibilita
tea de a da relief unui eveniment 
cultural fără a folosi o gamă prea lar
gă de mijloace, transmisiunile direc
te sau înregistrările din spectacole 
nefiind însoțite de micro-interviuri, 
tele și radioportrete de interpreți sau 
compozitori, instantanee etc. Reținem,

în primul rînd, semnificația inițiati
vei ca atare. Și, așa cum în repetate 
rînduri am considerat necesar a soli
cita în rubrica noastră, sperăm ca ea 
să devină o permanență la radio și la 
televiziune. Apariția unor cărți fun
damentale, premiere a căror valoare 
le asigură un loc marcant în viața 
teatrală, diferite concursuri, simpozi
oane și reuniuni culturale, retrospec
tive omagiale sau concerte de excep
ție pot, toate, a fi obiectul unor ase
menea ample transmisiuni. Prefațate, 
însoțite de comentarii de specialitate, 
ele devin un mijloc de educație și 
informare a opiniei publice. Locul 
unor astfel de emisiuni, ce rețin, în 
fond, și pentru viitorime, valorile cul
turii actuale trebuie să fie un loc de 
■prim plan, și atit la radio cit și pe 
micul ecran sînt condiții a se progra
ma o oră de audiență maximă pentru 
un ciclu intitulat, de pildă, Eveniment 
cultural. Sigur că selecția evenimen
telor nu este ușoară (ecranul vieții 
noastre cultural-artistice are, astăzi,

o relevantă dimensiune), la fel adec
varea mijloacelor de investigare și 
prezentare la specificul operei sau au
torilor în discuție. Dar efortul meri
tă să fie făcut și cum alte cicluri au 
dovedit-o, experiența se cîștigă trep
tat dar sigur.

■ Teleportretuî Mansî Barberis 
(emisiune de Ivona Cristescu) a fost 
dedicat unei personalități proeminente 
a muzicii secolului nostru. Confesiuni
le rostite cu delicată emoție și since
ritate au fost completate de numeroa
se exemplificări din bogata activita
te a compozitoarei care a scris 
simfonii, muzică de cameră, lied... și 
a îmbogățit repertoriul național de 
operă prin Apus dc soare, Chera Du
duca, Căruța cu paiațe, Domnița din 
depărtări, jucate cu succes în Capitală 
și în provinca.

Luni seara, Tezaur folcloric (emi
siune de Marioara Murărescu) a con
tinuat seria frumoaselor sale realizări 
in cadrul unei transmisiuni intere
sante, bogată în sugestii.

Ioana Mălin



„Rubedeniile" 
ya UTORUL filmului acesta este 
/\ Nikita Mihalkov, regizorul remar- 

cabilelor filme care au încintat 
publicul mondial și românesc : 

Sclava iubirii, Piesă Determinată pentru 
pianină mecanică, Cinci seri, Cîteva zile 
din viața lui Oblomov. Le reamintesc pe 
toate aceste fascinante Delicule, pentru eă 
noul său film, Rubedeniile (1983) a fost 
pentru mine mai puțin convingător. Mi 
s-a părut că dificila temă rimează greu 
cu stilul ironic arborat. O temă pur psiho
logică. E vorba de o bunică (relativ tînără, 
cîțivaani peste 50). Trăiește la țară Și face 
o vizită familiei sale, oameni cu dare de 
mină, care locuiesc la oraș. Ce găsește ea 
la aceste „rubedenii" este catastrofic. 
Bărbați — ginerele și soțul — divorțați, 
bețivi sau crai ; fiică-sa duce o viață su
perficială, stupidă, petrecăreață, frivolă ; 
nepoțica trăiește „costumată" intr-un vic
leim permanent de muzică, dans și cîntec 
ultra-pop. Bunica vrea să-i cumințească 
pe toți, să-i normalizeze, să-i deștepte la 
o viață rațională, inteligentă. Eșec pe toa
tă linia. E drept că și metodele ei peda
gogice nu sînt foarte ortodoxe. De pildă, 
pe ginerele care refuză să se împace, a- 
dică să nu mai divorțeze, îl pocnește în 
cap și-l lasă leșinat. Toate „rubedeniile" 
o antipatizează, iar eșecurile ei educative 
o descurajează ; o dezolează și o hotărăsc 
șă se întoarcă la ea în sat.

M-au nedumerit faptele personajelor ; 
după opinia mea, ele rămin psihologiceș- 
te neverosimile, iar atmosfera de mono
tonie din viața acestui clan de netoți ris
că să transforme filmul, să-1 facă mai 
puțin credibil. Relațiile tandre, afec
tuoase de familie sint brusc transformate 
în opusul lor, confirmîndu-1 parcă pe Os- 

■y-Car Wilde care spunea că familia e o co
munitate unde membrii sint uniți prin 
singe și dezbinați prin bani, De această 
amară definiție se indoiește pină la urmă 
chiar și regizorul filmului ; îndoiala 
aceasta ii împinge, probabil, pe Nikita 
Mihalkov (și. evident, pe scenaristul Vik
tor Merejkoj să opereze un viraj de 180 de 
grade și să transforme eșecul operațiilor 
ie salvare întreprinse de bunică într-o 
neașteptată, originală, înduioșătoare vic
torie.

Bunica pleacă înapoi în satul ei. Fiică- 
sa, împreună cu nepoțica de 5 ani vin s-o 
caute la gară și ar vrea să nu plece, să 
vină să stea citva timp cu ele, să le 
îmbibe eu seriozitate, bun simț, decență. 
Fiică-sa o vede și aleargă după ea. Ecra
nul se umple de strigătul mamă ! mamă 
Iar cind toate trei se intîlnesc, iși cad 
pasionat în brațe. Toate trei. Și mai ales 
nepoțica. In timp ce mama și bunica se 
îmbrățișează, nepoțica le învăluie pe a- 
mîndouă într-o îmbrățișare cit o cincime 
din conturul celor două trupuri lipite unul 
de altul. Cincimea ocupă loc puțin, dar 
tot îmbrățișare este, de o sinceritate, de 
o dragoste imensă. Și cele două o conving 
pe cea de a treia să nu mai plece, să vină 
să le ajute cu mintea ei de om bun, de 
femeie de treabă, de persoană serioasă. 
Toate acestea sînt foarte frumoase, dar au 
an cusur. Spectatorul, chiar in cazul cel 
mai bun, cînd ar crede că umanizarea ce
lor două personaje (mama și nepoțica) 
este reală și durabilă, chiar și așa, nu 
poate uita că toate celelalte acțiuni ale 
personajelor sînt urîte..stupide, meschine, 
egoiste, desigur, în viziunea accentuat 
sarcastică a cineastului. Voi cita un fapt 
4n sine foarte merituos, căci confirmă do
rința de happy-end, .de reeducare a fami
liei rătăcite. Eroina principală, bunica, 
fusese măritată și-și adorase bărbatul. 
Dar acesta, din beție, din prostie, din în- 
gîmfare, se țicnise. Se credea geniu, se 
credea irezistibil crai și băutor viteaz. 
Soția sa, în loc să încerce să-1 corijeze, îl 
dă afară din casă. Și ani de zile nu mal 
știe nimic de el. Nemernicul avea un fiu 
(din a doua căsătorie) pe care bunica îl 
imploră să aibă grijă de taicâ-său, bol
nav, neputincios, lăudăros, leneș, fistichiu 
și profund singur. Băiatul acceptă aceas
tă sarcină de înger păzitor. Dar vai 1 
Băiatul pleca să-și facă armata șî mai 
mulți anj va trăi departe de taică-său. 
Pentru meseria de înger păzitor, pre
zența permanentă în preajma celui păzit 
este o condiție relativ principală.

> Pentru mine, Rubedeniite nu atinge
: nivelul marilor filme ale lui Nikita

Mihalkov. Dar, în definitiv, aeesta e nu
mai un punct de -vedere.

D.L Suchionu

George Negoescu intr-un cadru din fiimui
Lovind o pasăre de pradă

Camelie Zorlescu, Răducu Ițcuș și Dorel Vișan, interpreții noului film scris de Petra 
Săicudeanu și regizat de losif Demian

„Lovind o pasăre de pradă"

NOUL film al regizorului Iosif 
Demian (difuzat la interval de 
numai o lună față de ambițiosul, 
dar contradictoriul Baloane de 

curcubeu) se anunță și rămîne un poli- 
eier ; din interiorul convențiilor popularu
lui gen, se alcătuiește însă un interesant 
joc secund. Căci în formula stilistică a 
peliculei Lovind a pasăre de pradă, sen
zaționalul devine doar un pretext pentru 
rafinate compoziții plastice, actele dure 
se esențializează făcînd loc contrapunc- 
telor comice (indicativ fiind în acest sens 
citarea copioasă, de la început, a desenu
lui animat), iar „urmăririle periculoase și 
cascadele palpitante", dorite de ofițerul 
supranumit Bunicul, se derulează pe 
străzile Bucureștiului și pe cele din îm
prejurimile Capitalei dar fără a fi eta
late direct, ci doar sugerate prin inter
mediul dialogurilor trunchiate și a ima
ginilor captate în alb-negru, pe un mic 
ecran. Delimitarea lumii culpabililor de 
cea a nevinovaților se relevă îndeosebi 
ca un exercițiu mental, pe care investi
gațiile concrete vin apoi să-1 confirme : 
banalul mecanism al oricărei anchete, 
nesupralicitat „romantic", corectează 
prin detalii neînsemnate traiectoria des
cifrată inițial prin minuțioasa analiză a 
ipotezelor. Astfel narațiunea, deși bo
gată în piste false, de cele mai multe ori 
inteligent reconstituite la vedere, nu-și 
află dinamica în tradiționale răsturnări 
de situații, ci în progresia constanță că
tre adevăr.

Reintilnirea lui Iosif Demian cu expe
rimentatul . scenarist Petre Săicudeanu 
(scriitorul redimensionînd cinematografic, 
din nou, existența eroului imaginat de-a 
lungul unei suite de române polițiste) se 
demonstrează încă o dată fastă ; intensa 
combustie a gravei dezbateri etice din 
filmul O lacrimă de fată, realizat în anul 
1980, de același cuplu de creatori, iși tri
mite ecourile înspre recentul Lovind o 
pasăre de pradă. Fără să repete succesul 
anterior (ba, parcă, ferîndu-se să-1 in
voce). autorii construiesc totuși asemă
nător o dramaturgie a stărilor, cristali- 
zihd simultan aspecte polare. Structurile 
epice ale celor două filme rămin indepen
dente, ambianțele sînt diametral opuse, 
iar personajele principale — cu toate că 
își păstrează identitatea — își modifică 
înfățișările. Soluția aparent simplă de 
schimbare a interpreților între ei (Dorel 
Visan. excelentul Bunic din O lacrimă 
de fată, îmbracă veșmintele lui Panai- 
tescu, iar George Negoescu părăsește 
rolul lui Pahaitescu pentru a întruchipa, 
în Lovind o pasăre de pradă, figura 
centrală) conține o insolită, dar pe de
plin fertilă îndrăzneală, partiturile spo- 
rindu-și — fiecare în parte — nuanțele și 
>— prin corelație — rezonantele. în dezle
garea enigmelor cazului povestit în fil
mul din 1980 sînt permanent implicați 
cîțiva eroi-cineaști, în cea de acum dedu
blarea orizontului vizual, oferit spectato
rilor, deși nu mai este continuă, reanare 
pregnant, prin intercalarea unei serii de 
reprezentări „de gradul al doilea", media
te de tele-viziunea eu circuit închis (de la 
sediul miliției), de un magnetoscop (aflat 
la școala pentru personalul restaurantelor 
șt hotelurilor) sau de emisiunile din obiș
nuitele programe t.v. De asemenea, 
meandrele intrigii interferează, în ambele 
lung-metraje, cu egală îndreptățire, și 
spatiile grave ale delincventei și univer
sul slăbiciunilor omenești.

Originalitatea — rieajungînd, ca în an
terioara strălucită experiență, pină la 
pulverizarea tiparelor genului polițist — 
ține însă tot de subtilitatea scriiturii ci
nematografice. Replicile sau reacțiile ne
așteptate, încărcate astfel eu umor, își 
dezvăluie în secvențele imediat urmă
toare sensurile sau reverberează în timpii 
mai îndepărtați ai conflictului ; similitu
dinea discret schițată a unor amănunte 
(precum buchetele de flori) închide rape
luri neliniștitoare, iar o informație ver
bală, trecută aproape neobservată. în
lănțuie pe nesimțite declanșarea unei 
emoționante confesiuni. Cu o întreagă 
preistorie, racordată fluxului narațiunii, 
vine fiecare dintre destinele, cinemato
grafice, indiferent dacă au evoluții mai 
întinse ori mai restrînse. Pe canavaua 
condiției morale derizorii a eroinei sale; 
Ioana Bulcă brodează exclamațiile dure
rii, temerilor sau umilinței reale, dar și 
umbrele disimulării. în miniaturile alcă
tuite cu vervă sarcastică de Camelia Zor- 
lescu, de Mitică Iancu sau de Brîndușa 
Zaița Silvestru, pătrund variate semne, 
definind suecint alte și alte biografii. 
Doar Tatiana Botez și Răducu Ițcuș, deși 
impun prin prezența lor, prin dezinvol
tura mișcării și prin fotogenia chipurilor, 
nu iasă să se întrevadă întunecatele taine 
ale personajelor, suspendînd astfel — 

poate prea mult — explicațiile metamor
fozării lor, ale terifiantei coborîri de la 
escrocherie la crimă.

Lovind o pasăre de pradă este deci un 
film cu un relief aparte al portretelor 
(elocvență avînd chiar și eele conturate 
într-o unică apariție, căci Iosif Demian 
folosește acum inspirat actorii și îi redes
coperă, în adecvate posturi, pe interpret» 
neprofesionîști îndrăgiți, pe un Anton 
Aftenie ori pe Elena Cernat). Toată
această lume cinematografică, alăturînd 
cele mai felurite tipuri, de la puritatea 
adolescentină la debusolarea imaturității. 
de la frivolitatea mediocră la violența 
cupidității, e dominată de statura bon
omului apărător al ordinii, creat cu rafi
namentul spontaneității de George Ne
goescu. Actorul, afirmat ca maestru al fi- 

. reseului rolurilor secundare; demonstrea
ză că are și forța necesară partiturilor de 
lungă respirație, integrînd expresiv tăce
rile și cuvintele Bunicului (chiar șl pe 
cele adresate nelipsitului său partener, 
jucat cu virtuozitate de Dorel Vișan) 
într-un fel de solilocviu al caldei și do- 
moalei înțelepciuni bătrînești. Camera de 
luat vederi îl fixează neîncetat, materiali- 
zindu-i așteptările, mîngîindu-i ridurile, 
schimbînd unghiurile și alternînd zonele 
de claritate în cadențele privirilor sale. 
Consonante cu personalitatea eroului său 
sint blîndele irizări ale luminii și culorile 
pastelate de toamnă, remarcabil eompuse 
de Alexandru David (se cuvine subliniată 
frumoasa „revenire" a acestui operator 
eu mai vechi performanțe, prezent pe 
afișul unui singur an, de pildă, cu fil
mele Atunci i-ani condamnat Pe toți Ia 
moarte și Cu mîiniîe curate). Concepute 
modern, imaginile peliculei Lovind o pa
săre de pradă conțin în ele însele sus- 
pense-ul ; întotdeauna se petrece ceva 
interesant, acțiunea se simte pulsînd in- 
citant și dincolo de spațiul vizibil. Exa
minate de aproape, amănuntele păstrează 
aura întregului, căci ființele și obiectele, 
rămase în afara cadrului. îmbogățesc 
senzația de realitate, de verosimilitate a 
amplasării ficțiunii de factură polițistă în 
viața cotidiană.

Ioana Creanga

Telecinema Metoda de așchiere a filmelor hoante
■ O metodă strict per

sonală, bună de propus, 
totuși, în tratamentul 
filmelor care se dove
desc nevrednice de a în
trerupe, pentru ele, o 
belotă pe care o joci de 
27 de ani, in pofida ar
trozei, cu aceiași prieteni 
— cum mi s-a întimplat 
vineri, știind câ e o co
medie muzicală regizată 
de Busby Berkeley, Ei- 
senstein-ul comediei mu
zicale ! — ar fi următoa
rea :

la un moment dat, 
cînd constați că și Homer 
poate adormi la un film 
de Busby Berkeley, iei, 
par exemplu, un chip de 
actor, cum ar fi in geo
metrie, o dreaptă, de 
unde' și expresia funda
mentală ca un vals de 
Chopin : „luăm o dreap
tă". Luăm, așadar, fața 
Iui Gene Kelly, dansato
rul, nu scenaristul, ab- 
străgîndu*ne cu totul de 
scenariul Ia care el a 
lucrat cu Stanley Donen, 
și o privim cu tenacitate 
mai mare decît a stupi
dității de pe ecran. Vom 
observa că această față 
are. bineînțeles, o seamă 
de unghiuri care, toate, 
ca la Pitagora sau la 
Picasso, sînt împărțite de 
bisectoarg producătoare 
cind de Buster Keaton, 
cind de Gheorghe Dinică. 
Gene Kelly, mutra-i tî
nără, e o medie între 
Malec și Dinică. Dacă 
ești singur în casă — 
belotiștii fugind să vadă 
la ei acasă. în pijama, 
un Busby Berkeley ! —
rămîi la această impre- 
siune și treci mai depar
te, fără să-ți pese de 
subiect ; îl iei pe Keaton 
și te gîndești : cind am

ifosț eu într-o situație
• demnă de Malec ? Ime

diat — căci cel puțin un 
ritm de comedie, filmul, 
dă-1 naibii, tot are, că 
n-o fi „Faust" sau Ma- 
dach... — o găsești : alal
tăieri, la poștă, am fost 
terorizat să nu trimit 
rîndurile unei condo
leanțe într-un plic adre
sat unor tineri căsătoriți 
și invers. Am fost îngro
zit toată ziua ca de o ca
tastrofă împlinită. Era o 
zi închisă la culoare, dar 
în lumina ei tot mă ve
deam răsfrînt în luciul 
geamurilor și oglinzilor, 
purtînd pecetea lui Ma
lec. cel care, ocolind ca
tastrofele, le trăia ea 
înfăptuite dar nu îndrăz
nea s-o declare.

Gene Kelly,. întîrziind . 
într-un cîntecel. liric, am 
trecut Ia Dinică, auzin- 
du’-i acel nu mai pu
țin fundamental „Urît ! 
Foarte urît !“ din „Troi- 
lus și Cressida", ca ime
diat să montez — monta
jul era plat în film ! —- 
ultima lui replică, for
midabilă (deși unii zic 
că-i a lui Cozorici, da' ce 
mS interesează ?) : „Fe- 
rește-te de omul prost, 
că are mintea odihnită !“ 
Metoda avînd și o latură 
de blestem benefic, fil
mul parcă aude vorba 
maximă și prinde un. mo
ment de vîrf : cum să-ți 
dai seama dintr-un sărut 
dacă ești iubit sau nu ? 
Idee de Donen mare. în 
lumina căreia, ce văd ? 
Mă văd, mai alaltăieri, 
ieșind de Ia filmul sovie
tic „Nu vreau să fiu 
adult 1“ (auzi vorbă !?) 
și uitîndu-mă direct în 
ochii albaștri ai unei fe
nnel în care recunosc

Flash-back

Un eseu despre decadență
■ In Roma lui Felljni (1972) există o 

secvență, devenită celebră, aceea a des
compunerii frescelor. O echipă de ci
neaști, în căutare de subiecte pentru vi
itorul film, pătrunde în. subteranele me
troului aflat in construcție și asistă din 
întîmplare la descoperirea unei vile ro
mane. Freza mecanică sparge un ultim 
perete care despărțea istoria de realitate 
și arată privirilor uimite imagini incre
dibile ale trecutului : portrete, scene de 
familie, peisaje. Numai că, din momentul 
cînd pătrund oamenii în încăperea ră
masă de milenii intactă, toate aceste 
imagini încep, la contactul cu aerul, să se 
calcifieze și să-și piardă culorile, iar în 
cele din urmă dispar incluzîndu-se în 
trecut fără să lase nici o dovadă obiectivă 
că au existat.

Cred eă această secvență ne oferă 
cheia filmului bizar al lui Fellini care, 
sub înfățișarea șa de fals documentar, 
este de fapt un eseu despre decadență. 
Sub pretextul alcătuirii unui portret al 
orașului imperial, naratorul își amintește 
scene din propria copilărie naivă și ado
lescență caraghioasă, apoi se apropie de 
prezentul rece și gălăgios care-1 pune 
oarecum în postura de martor neputin
cios al unei evoluții scăpate de sub con
trol. Cîmpiile unde dascălul vetust își 
punea învățăceii șă caute Rubicon» 1 
lui Cezar sînt traversate acum de șosele 
năucitoare, iar străzile pe care mesele 
tavernei înaintau pînă în șina tramva
iului dînd spațiu petrecerilor vesele de 
cartier sînt sechestrate acum de hippies 
pe jumătate adormiți și de motocicli.ști 
demenți. Spectatorul este pus de Fellini 
să aleagă între una și alta, prezentarea 
datelor fiind făcută cu o admirabilă im
parțialitate. Deși se vede că-i cu sufle
tul în trecut, trecutul e zeflemisit ; deși se 
vede că se teme de prezent, prezentul 
este hieratizat și arătat cu baro
că amănunțite. Persiflarea senti
mentală pusă față în față cu descrie
rea hiperrealistă cîștigă întrecerea, căci 
sufletul strecurat în satiră trage mai 
greu la cîntar decit neutralitatea rapor
tului voit obiectiv.

Pină la urmă. Roma lui Fellini este 
cea a copilăriei caraghioase și subiec
tive pe care o iubește pentru că-i a lui 
și numai a lui. Numai că, asemenea fres
celor romane, această imagine se descom
pune, firește, la simplul eontact cu aerul 
realității. Incît, vrînd-nevrind, trebuie să 
trăim în prezent ; recunoaștere sufici
entă pentru a transforma admirabilul 
eseu fellinian despre decadență în șfîșie- 
toare, sceptică elegie.

Romulus Rusan

fata cu care am dansat, o 
singură dată in viață, la 
revelionul din ’47 și - de 
atunci nema, nimic, nada, 
n-am mai știut nimic 
unul de altul, nici măcar 
la față. îi recunosc ochii 
veseli sub fruntea ridată 
și-mi zic că lingă ea e 
soțul. într-o secundă se 
«duc 35 de ani și ceva 
luptă și ceva victorii. în 
următoarea secundă, în
torc lucrurile pe dos — 
filmul neavînd nici asta 
— și constat că belotistuî 
care voia să vadă filmul 
în pijama, omul cu care 
joe în fiecare joi de di
mineață pe cei doi bă- 
trînei din loja „Mup- 
pets“-ilor, amicul supe
rior care și-a luat ca 
lege să nu suporte melo
drama orfanilor ce și-au 
omorît părinții, va trece, 
miercuri, de la 53 la 54 —- 
ani, nu kilometri, nu ki
lograme. Mă hotărăsc, în 
timpul dansului și solu
ției finale, să-i trimit o 
telegramă redactată în 
termenii cei mai feroci, 
ferici și feerici, cum am 
•primit și eu, de la un 
amic itebist, eu care mă 
știu din '57. de la Bicaz : 
„Să fim bătrîni si să ne 
■putem trece strada !“ în
chid ochii și văd clar 
acest happy-end duios, 
pe care-1 merităm. Me
toda ranidă a mediei fi- 
ziognomice a-e avantajul 
că poate fi folosită și în 
trei, și în nateu, ha' și 
în cinci ne-sonaie. De
pinde de film. Deninde 
de facultăți. Deninde de 
fiecare din noi. dacă' știe, 
bun înțeles, cu ce începe 
jocul.

Radu Cosașu



Corneliu Baba-
elogiul adevărului prin artă

IN ce zone ale ființei noastre, 
unde și cum se înfiripă în senină
tăți sau nebuloase, imaginea ine
fabilă a artei ? Puterea zămisli

rii unui chip iubit, din umbre și lumini, ce 
ascund neliniștea și încordarea unei vieți, 
dată în schimb pe o linie și o pată de cu
loare care aprind flacăra imaginației și a 
nemuririi. De cîte ori privesc pictura maes
trului Baba, găsesc lumea mai bună și mai 
serioasă. Compunerea picturii sale cu toa
te elementele ei, este o respirație sănă
toasă pe înălțimi, unde aerul scapă de to
xicitățile cotidiene. Ea este treapta spiri
tului prin care arta ne face să simțim 
transfuzia complexă a umanității. Marea 
valoare a picturii maestrului fiind tocmai 
nedespărțirea ființei în cauză și efect - 
ci frumusețea unității ei - din harul ce 
stăpînește și conduce gîndul și mîna spre 
flacăra vieții și-a necunoscutei morți. Cin- 
tare întregii forme sfinte, căci umbrele și 
luminile veghează la nemurirea ei. Din 
geamătul vulcanic irumpe piatra tare, la 
fel și forma prinde ceva din infinit. Lumi
na în pînzele sale tresare discret ieșind în- 
gîndurată din hăul umbrelor ce string for
mele în brunuri nepotolite de mister — iar 
omul se pătrunde de o tăcere gravă în 
pete de culoare trăite solitar. Frumusețea 
se mărită cu suferința și tristețea omului, 
dînd picturii sale acea înfiorare și solem
nitate ce o trăim numai la despărțire de 
marile creații. Privirea îmi alunecă mută, 
tulburată de pulsul care crește urmărind 
fascinația faptului creator.

Aceste forme și culori, de secole și mi
lenii au fost blestemate și admirate pentru 
gloria lor, sau pedepsite pentru adevărul 
și fantezia lor. Dar ele străbat drumul în 
istorii, nepăsîndu-le de nimeni și pentru 
nimic. Aceste suprapuneri, atingeri și șter
sături în forme și culori dau sens și expre
sie, gînd și sentiment pînzelor sale care cu 
greu lasă să știm cum s-au înfăptuit. Cu 
o înfățișare pontificală și cu o privire care 
pătrunde direct fără menajamente și fără 
să ceară voie în fragilitatea sau duritatea 
sufletului interlocutorului, Baba găsește 
ce-l interesează : în primul rînd trăirea 
densă și pură. Apoi — fiind preocupat în 
a descoperi acea expresie picturală visată 
— dramaticul, trăiește pictîndu-l. S-a stră
duit să-și însușească original și creator și 
continuă și astăzi impresionant, mai mult 
ca oricînd, la vîrsta cînd înțelepciunea 
preschimbă darurile vieții în virtuți, să păs

treze calitățile sublime ale marilor artiști, 
dîndu-le sensuri noi în opera lui. De la 
apoteoza stilurilor Egiptului și Greciei an
tice, pînă la Leonardo și Rafael, la Mem- 
ling, Holbein și Rembrandt, Baba și-a 
auzit timpuriu cîntul său legănat de ursita 
iluștrilor înaintași.

Ș| CUM bine spunea Ingres lui și viito
rimii : „Așa că o să începem prin a de
sena, vom desena, și apoi iar vom dese
na". Sînt în fața cîtorva pinze ale maes
trului... Cu ce să încep ? Frumuseții și vo
luptății materiei, culoare transfigurată 
magistral în sensuri și ipostaze sufletești, 
pictorul ie-a închinat iubirea unei vieți 
legată de drama omului și a vremelniciei 
lui ce se consumă continuu între pămînt și 
stele.

Și, iată, că după încordate reluări și 
zbucium lăuntric, de ștergeri și simplificări, 
suprapuneri și profunzimi tonale, în miste
rioase umbre și mitice lumini, iată, în 
sfîrșit, revelația unui chip sublim de fe
meie sau de bărbat, de copil sau bătrîn 
pecetluite în timp de harul artei, cu în
treg cortegiul personalității lor omenești. 
Mă întorc și mai privesc o dată frumuse
țea dură și sănătoasă a femeilor sale îm
brăcate în haine uzate de lină, sau prinse 
în fiorul amintirilor înveșmîntate în catifele 
calde și dantele fine, sau triste și obosite, 
uitînd de ele. Portretele sale sînt poeme 
de admirație și înțelegere subtilă a stări
lor de dincolo de aparențe. Intr-o varietate 
tipologică și temperamentală care incită 
pe artist la meditații, ipoteze și investigații 
picturale, la sensurile ei — atingînd desă
vârșirea.

EXPRESIA unei figuri se termină în por
tretul mîinilor, în stilul pictural care recre
ează misterul vieții. Numai privind de foar
te aproape o pînză de-a maestrului — ur
mărind cu atenție clocotul culorilor în ac
cente și valori puse cu mare meșteșug, 
fără să poți descifra repere și forme ana
tomice —, apoi îndepărtîndu-te de tablou 
pentru a cuprinde ansamblul, ai revelațiq 
măiestriei artei, a faptului creației, al re
compunerii imaginii cu gînduri și emoții. 
Mă uit la punerea în pînză a subiectului ! 
ce solemnitate !... Omul, în tablourile sale, 
suferă, veghează, așteaptă, este privit și 
nu închipuit. Un dor inexplicabil răscolește 
adevărul, șl lupta pictorului cu el se dă 
prin forme și culori. Drama este trăită în 
profunzime. Suferința fiind o necesitate,

Autoportret

îar reușita o durere. Cîntarea omului se 
face în la minor, trezind în noi acea căl
dură ee se preface încet, încet, în iubire, 
înțelegere și înțelepciune. Tonurile de ro- 
șuri și brunuri care merg pînă în adîncu- 
rile negrului fără să fie negru, ieșite din 
verde și albastruri grave atinse tot de ro- 
șuri și apoi reluate mereu în alte tonali
tăți care cîntă ideea pînă la alburi de pe
tale în rozuri, oranjuri și liliachii inefabile. 
Toate sînt împreunate, suprapuse, șterse, 
topite în materia grea a culorii. Au ceva 
din măreția muzicii lui Bach. Din acele 
inegalabile mișcări tonale în game și în 
contrast, uluitor variate ca în fugile și 
contrapunctul marelui cantor. Au ceva din 
tensiunea înaltă a timpului de dăruire și 
osîndă al marilor artiști.

FAȚĂ de ce am văzut, comparînd reali
zările artei contemporane cu forța și pro
funzimea picturii maestrului român, spun 
că în cea de a doua parte a secolului XX 
arta lui Corneliu Baba este unică și inde
pendentă — inegalată in legile permanen
ței în specificul breaslei sale, în contem
poraneitatea mondială. Paradoxal, ea a- 
tinge și definește mai complet idealul de 
nou și continuitate a necesităților spiritu
ale ale tuturor oamenilor, generației tinere 
sau mai în vîrstă tocmai prin acea incon- 
fundabilă dorință de contemplare și pu
tere de trăire în exprimare a faptului cre
ator. Și pentru acel solitar refuz, de o via
ță, de a păși pe urma ilustrelor figuri care 

au dat lumini noi artei fiind convins de 
propriile sale realizări.

Există în pictura lui Baba adunată și 
decantată original marea școală univer- 
sală a picturii cu blazonul ei de experiențe 
prin secole o acelora care au trudit di- 
greu și-n deznădejde mai mult decît 1 
certitudini, pînă la sfîrșitul zilelor bătrîne 
- Arta neluînd în seamă că s-a făcut tîr- 
ziu. Mă mai întorc încă o dată, uimit de 
forța viziunii sale, de magnetismul și ade
vărul ei. Baba, ca și Ingres, Delacroix șî 
Van Gogh, ca și Pallady și Tonitza, Șirato, 
Klee și Kandinsky și muiți alți artiști cla
sici sau contemporani, și-a notat și notea
ză în carnetele lui de pictor, în jurnalul 
vieții sale — alături de frumusețea unui 
studiu de portret sau nud de femeie ori 
bărbat, de floare sau de cal, de case ori 
obiecte pentru viitoare naturi statice — 
superbe meditații artistice, filosofice sau 
de viață cu aceeași originalitate și măies
trie ca însăși arta lui.

Timpul va trece ca și pînă acum, iar oa
menii se vor supune vieții șl morții ca și 
pînă acum. O șă se uite date și istorii ~ 
patimi și iubiri, or să se nască altele, dar 
undeva, în adîncul firii, Arta va lumina. 
Ascult tăcerea vieții tablourilor sale trans
figurate din starea lucrurilor și a oameni
lor ce continuă să nască în ochii minții 
noastre noi lumi de imagini șl întrebări 
despre destinul artei.

Vasile Grigore
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GRAFICA '83
PRIMA și poate cea mai importan

tă problemă a oricărei expoziții de 
tip „Salon" este cea a „așteptări
lor înșelate". Pentru că. să re

cunoaștem deschis, majoritatea opiniilor 
nu pornesc de la realitatea concretă a eta
lării. cu valorile șl lipsurile ei obiective, 
ci de la ceea ce. subiectiv sau în con
sens cu un curent ce se creează în ast
fel de situații, presupuneam că va fi res
pectiva manifestare. De aici se nasc for
mulările scepticilor. remarcînd numai lip
surile. uneori inventîndu-le chiar sau 
doar amplificîndu-le. dar și cele ale en
tuziaștilor de tipul „putea fi și mai rău", 
în realitate, orice manifestare periodică, 
deci prin statut reflectînd orizontala pre
ocupărilor de atelier în intervalul dat. 
este simptomatică pentru fenomenul ar
tistic în cauză, inerent înregistrînd fluxuri 
și refluxuri de calitate, noutate, proble
matică și stil. Important rămîne modul în 
care valoarea intrinsecă și întrebările 
acute ale genului în chestiune sînt pre
zente, ca și eventuala apariție a unor mu
tații sau cristalizări ce propun șansa in
stituirii unei noi direcții, unul nou climat 
sau a unei deschideri fertile.

De aceea discuția în jurul Anualei de 
grafică, deschisă în sălile „Dalles", tre
buie să pornească de la conținutul ei con
cret. de la ceea ce conține și propune 
din perspectiva preocupărilor artiștilor, 
pentru a obține imaginea colectă a ma
nifestării și nu pe cea virtuală, dorită de 
unii sau alții. Sub acest raport, ca o pri
mă constatare, trebuie să remarcăm că ex
poziția nu este mai slabă ca în alți ani. 
dovedind un plus de interes prin cel pu
țin cîteva date de conținut și modalitate 
expresivă. Acceptînd această realitate ca 

pe un simptom, ne punem fireasca între
bare dacă nu ne aflăm, cumva. în fata re
lansării graficii spre cota ei acreditată si 
justificată, indiferent de unele trecătoare 
decalaje, prin chiar calitatea artiștilor ce 
o animă. Geea ce ar echivala cu regăsirea 
teritoriului specific atît de divers si dens 
calitativ, cu problematica definitorie și 
pasionantele investigații de concepție și 
manieră ce provocaseră la un moment dat 
o ecloziune autoritară.

De fapt, odată cu această formulare am 
izolat si o primă calitate a expoziției, a- 
ceea a proprietății mijloacelor expresi
ve. a decisei autonomii fată de acceso
rii parazitare, ceea ce înseamnă recupe
rarea identității. O alta, poate la fel de 
importantă, este aceea a reîntoarcerii de
clarate. cu mijloace distincte, la procedeele 
specifice, de la investiția iconografică a- 
cuzat grafică, pînă la acuratețea tranșan
tă a modalității tehnice de transcriere. 
Desenul este din nou prezent în ipostaza 
sa specifică, la fel și gravura — sau teh
nicile de imprimare, oricare ar fi ele — 
fără hibridizări sau ambiguități anihilan- 
te. De fapt acest fenomen, pozitiv și in
dispensabil pentru orice delimitare prin 
specificitate, este condiționat de primul e- 
lement. cel al regăsirii propriei condiții. 
Și. în sfîrșit. ca un factor subiectiv ce de
termină implacabil existenta celorlalți si 
ehiar supraviețuirea genului în autono
mia sa. descoperim personalități bine con
turate. cu inteligentă speculativă și pro
fesională. buni tehnicieni si în același 
timp serioși interpreti ai problematicii 
contemporane, un aport special aducînd 
generația celor aflați între 30 și 40 de ani. 
alăturarea lor cu numele consacrate și cu 
cîteva prezente tinere, aslgurînd valoarea 

intrinsecă a expunerii. In acest context, 
axat mai ales pe clara preocupare fată de 
condiția umană, față de destinul individu
lui ca piesă a mecanismului social de
terminat de Istorie, cu extensii de gravă 
interogație existențială și sondaj psiholo
gic, ne-a atras atenția prezenta unor ar
tiști ce dau relief, prin însumare. între
gului expoziției. Am reținut modul cor
dial de a polemiza cu o direcție consacra
tă. suprarealistă dar și expresionistă, a 
lui Vasile Kazar, simplitatea elocventă a 
litografiilor lui Ion Nicodim, virtuozita
tea inteligentelor imagini ale lui Mircea 
Dumitrescu, picturalitatea desenelor lui 
Const. Baciu, reîntoarcerea salutară a 
Wandei Mihuleac la mijloacele desenului, 
detașarea afișelor semnate de Klăra Ta- 
măs Blaier într-un domeniu nu foarte 
generos reprezentat. Dar aici, ca un coro
lar firesc, se cere să adăugăm contribu
ția altor artiști. în egală măsură simpto
matici pentru cota expoziției și pentru 
problematica graficii actuale, printre ei 
numărîndu-se Tiberiu Nicorescu, Nicolae 
Alexi, Aurel Bulacu, Doina Botez, Peter 
Csehi. Gh. Coclitu, Suzana Fîntînaru, Ca- 
sia Csehi, Nagy Lajos, Ion Isăilă, Dan 
Mihălțianu, Alex. Recepovici, Nistor 
Coita, Dâmo Istvăn, Mirela Buciu-Isăilă. 
Costin Neamțu, Katy Varga, Ion Petro- 
vlci, Dana Dămăceanu și ilustratorul Va
sile Olah, apoi Ethel Lucaci Băicș, Silvia 
Cambir, Paul Erdos, Mihail Gion, Necu- 
lai Păduraru, Corneliu Vasilescu, Const. 
Pacea, Vintilă Făcăianu și mereu intere
santul Ion Stendl. Enumerarea ar putea 
cuprinde, apoi, familii de spirite, direc
ții constituite sau doar schițate, nume ce 
nu se alătură unei direcții anume, din 
cele mai diferite generații și ilustrînd toa
tă aria de procedee. Dar succinta trecere 
în revistă, dorită mai ales ca un semnal 
al relansării posibile și ca o reliefare a 
direcțiilor de acut interes, nu permite o 
analiză atentă, nuanțată, rămînînd ca ma
nifestările ulterioare.- cele personale cu 
pregnanță, să confirme realitatea acestei 
reveniri a graficii la propria condiție. în
tr-un moment încărcat de multiple sem
nificații.

Virgil Mocanu ROMEO LIBERIS : Fereastra sparta



CONSULTAȚII

Figurile de stil»
ABORDAREA textului literar im- 

pune frecvente referiri la figu
rile de stil, important mijloc de 
expresie artistică. Pierre Fonta- 

nier le definea prin capacitatea lor de a 
îndepărta exprimarea de simplitate și ba
nalitate. (Figurile limbajului). Dacă 
această observație se dovedește exactă 
atunci cînd privim figurile de stil din 
perspectivă diacronică, urmărind geneza 
lor, în schimb, perspectiva sincronică, 
deschisă asupra tuturor figurilor exis
tentă în prezent, ne dezvăluie faptul că 
unele dintre ele au încetat să mai fie 
originale și, fiind frecvent utilizate, și-au 
pierdut forța expresivă ; efectul lor de 
surpriză asupra celor care le receptează 
a devenit nul. Este cazul catachrezei, fi
gură „gramaticalizată", provenită dintr-o 
metaforă care însă nu mai este resimți
tă ca atare, datorită utilizării ei curente 
în limbajul comun. Cîți vorbitori mai se
sizează metafora din expresii precum 
„piciorul mesei" sau „broasca ușii", „buza 
paharului" sau „gura sobei" ? Construit 
pe același model, începutul Mioriței iși 
păstrează însă întreaga expresivitate me
taforică : „Pe-un picior de plai, / Pe-o 
gură de rai".

Referindu-se la acest proces de pier
dere a valorii expresive, T. Maiorescu 
includea în „condițiunea materială a poe
ziei" (O cercetare critică asupra poeziei 

■'române de la 1867) necesitatea ca poetul 
să „sensibilizeze" cuvintele prin epitete, 
personificări sau comparații.

Nu vom deduce însă un raport de 
identitate între literatură și utilizarea 
figurilor de stil. Nu neapărat bogăția 
„podoabelor" dă valoare artistică unei 
opere literare. Există capodopere care 
T.pnn prin simplitate, prin expresia pre- 
cupată de o transcriere nudă a senti- 

''"■ihentelor, într-o frază limpede, ca o apă 
care reflectă în unda ei universul. Stu
dierea poeziei eminesciene oferă astfel de 
momente în prezentarea poemelor de 
densitate filosofică : La steaua. Se bate 
miezul nopții.... Cu mine zileie-ți adaogi, 
în care tocmai evitarea excesului de ima
gini artistice se armonizează cu expri
marea directă a ideilor.

Utilizarea figurilor de stil nu este așa
dar prin ea însăși o garanție de valoare 
pentru opera literară ; romancierul obiec
tiv L. Rebreanu. sobru în stil, este su
perior lui Ionel Teodoreanu, al cărui stil 
abundă în metafore. Totuși, stilul
beletristic este acela în care figu-

'rile de stil se întîlnesc mai frec
vent. Pornind de la cercetarea intenției 
celui care se exprimă. T. Vianu distinge 
între valoarea „tranzitivă" a limbajului 
specific stilului științific, în care „nu 
transpare nici un reflex din intimitatea 
psihică a vorbitorului", și valoarea „re

gi flexivă", caracteristică literaturii și care 
presupune dorință de autocomunicare și 
maxime implicații afective.

Clasificările figurilor disting între ace
lea în care cuvintele își păstrează sensul 
propriu (efectul expresiv fiind creat prin 

"repetiție, inversiune, dislocare sintactică 
te.) și acelea, numite tropi (P. Fonta- 

~nier) și care șe bazează, pe sensul figurat . 
al cuvintelor.

Față de cele circa 250 de specii ale fi
gurilor de stil atestate de tratatele cla
sice ale retoricii (din care Gh. N. Drago- 
mirescu păstrează 182 în Mică ehciclo- 
piedie a figurilor de stil), ne oprim în acest 
articol doar la cîteva, întemeiate pe sensul 
figurat. Am ales spre definire și exem
plificare unele grupe de figuri înrudite 
între ele și mai ales întîlnite în practica 
școlară, cu scopul, de a semnala diferen
țele lor specifice, uneori mai dificil de 
sesizat, dar și interferențele posibile în 
existența lor concretă, legată în mod de
terminant de contextul operei.

Făcînd o deosebire între figurile apar- 
ținînd limbii vii și celei poetice, Ch. 
Bally în Trăite de stylistique franșaise, 
observa că cele dintîi sint produsul unui 
instinct estetic și false percepții. Dacă la 
nivelul limbii vorbite figurile de stil sînt 
false percepții, la nivelul limbii artistice 
ele sînt percepții veritabile, întrucît sînt 
motivate estetic și aduc un plus de note 
asociative care iau naștere prin schimba
rea raportului dintre referință (obiect) și 
referent (fenomenul mental prin care 
este perceput). Anticii înțelegeau prin 
figuri schimbările în formele de expri
mare ale gîndirii și în cele ale expresiei. 
De aici clasificarea retoricii tradiționale 
în figuri ale gîndirii (comparația, perso
nificarea, hiperbola etc.) și figuri ale vor
birii (metafora, metonimia, sinecdoca). In 
primul caz, are loc o schimbare în modul 
de a exprima sau de a parafraza o idee 
prin grupuri de cuvinte, propoziții și fra
ze ; în al doilea, modificarea se petrece 
pe plan semantic, în cadrul lexicului, 
prin transfer sau asociație semantică. 
Din această optică figurile reprezintă 
o categorie a stilisticii, ele devenind ima
gini în măsura în care le privim din 
punctul de vedere al funcției pe care 
și-o asumă în arta verbală. Această func
ție este emoțional estetică.

EPITETUL este figura de stil constînd 
în determinarea unui substantiv sau verb 
printr-un adjectiv, adverb sau alte părți 
de vorbire sau ale frazei, menite să ex
prime acele însușiri ale obiectului care 
înfățișează imaginea lui așa cum se re
flectă în simțirea și fantezia scriitorului. 
„Din rîndul epitetelor fac deci parte nu 
numai adjectivele, dar și toate acele părți 
de cuvînt sau de frază care determină 
substantivele și verbele prin însușiri înre
gistrate de fantezia și de sensibilitatea 
cititorului, adică prin însușiri estetice. Nu 
sînt. prin urmare, epitete, determinările 
lipsite de valoare estetică" (Tudor Vianu).

în versurile eminesciene : „De murmur 
duios de ape / Ea trezită-atunci tresare, 
/ Vede-un tînăr, ce alături / Pe-un cal 
negru stă călare", „trezită", nu este un 
epitet, exprimînd numai o determinare 
necesară construcției logice, dar „duios" 
sau „negru" au valoare de epitete, căci 
comunicarea se poate dispensa logic de 
ele și adaugă însușiri care solicită ima
ginația și sensibilitatea noastră. Epitetele 
potențează relieful, calitățile senzoriale 
ale obiectelor și relevă puterea de obser
vație șl de reprezentare a scriitorului, 
imaginația și atitudinea lui față de reali
tatea intuită artistic.

Ca „purtător" de alte figuri de stil, 
epitetul presupune în același timp o me
taforă, o metonimie, o sinecdocă, o hiper
bolă etc. în prima parte a poemului Epi
gonii, odă închinată „zilelor de aur", in 
care au trăit poeți „ce-au scris o limbă 
ca un fagure de miere", retorismul ușor 
al stilului este dat de bogăția podoabe
lor stilistice și, mai ales, de frecvența 
epitetului uneori dublu : „visări dulci și 
senine", „dulci și mîndre primăveri", 
„verzi dumbrăvi cu filumele". Originali
tatea, puterea de expresivitate a epitetu
lui depinde și de sensul lui, mai înde
părtat sau mai apropiat de termenul ale 
cărui calități le reliefează ca în versurile : 
„îndură-te, coboară și vino de mă vezi 
/ Pîn’ nu s-aștern pe mine solemnele ză
pezi" (V. Voiculescu — Sonet 22), sau 
cele din poezia lui Ion Barbu Joc secund, 
unde toate versurile sînt rezultatul com
binării neașteptate a cuvintelor, ceea ce 
determină relații surprinzătoare, uneori 
determinate : „Din ceas, dedus, adîncul 
acestei calme creste, / Intrată prin oglin
dă în mîntuit azur, / Tăind pe înecarea 
cirezilor agreste / în grupurile apei un 
joc secund, mai pur". Observăm că nu 
toate sintagmele din aceste versuri sînt 
metafore, ci uneori relații pe bază de 
epitet : „calme creste", „cirezi agreste". 
„Din ceas, dedus" este o metaforă prin 
care se conexează o relație logică („de
dus") cu una temporală („ceas"). în sin
tagma metaforică „mîntuit azur" epitetul 
nu se referă la azurul cerului, ci la azu
rul „reflexului" acestuia în apă („intra
tă prin oglindă"). „Cirezi agreste" apare 
cu valoare sinecdotică și reprezintă în
treaga realitate „oglindită în ape".

Uneori, ca în cazul poemei lui N. La- 
biș, Vîrsta de bronz, epitetul, prezent 
încă din titlu, sugerează tema. Vîrsta „de 
bronz" este momentul pierderii inocenței 
copilăriei și înseamnă apariția conștiin
ței de sine.

în studiul Epitetul eminescian Tudor 
Vianu subliniază unele limitări necesare 
cu privire la epitet. Se arată, astfel, că 
„nu sînt epitete determinările care în
tocmesc, împreună cu determinantele lor, 
unități indisolubile, ca în exemplele : 
cușme frigiene, salcie plîngătoare [...], 
pînză de păianjen [...]. De asemenea, nu 
sînt epitete acele determinări asupra că
rora cade accentul semnificației, așa în- 
cît nu pot fi înlăturate fără ca înțelesul 
întregului să nu sufere : [...] bulgăr de 
granit (Memento mori), zidiri de țintîrim 
(O, mamă), diademă de stele (Venere și 
Madonă)"...

în cadrul predării literaturii și a lim
bii române profesorul are prilejul să re
vină deseori asupra problemei epitetului, 
ca și a celorlalte figuri de stil, și să lăr
gească mereu sfera noțiunii cu elemente 
noi, cum ar fi : categoriile gramaticale ale 
epitetului care însoțește un substantiv, un 
verb și raportul epitetului cu păr
țile frazei. Este un prilej de a rea
liza interdependența între problemele 
gramaticale și cele stilistice și de 
a lucra cu acuratețe pe textul lite
rar, cerîndu-se elevului nu numai recu
noașterea diverselor figuri ăe Sțîl, ci mo
tivarea, comentarea rolului lor în context, 

valențele lor estetice și eventuala cone
xiune cu celelalte arte. Pline de interes 
în acest cadru de muncă sînt și grupările 
epitetelor după obiectul, sfera și frecven
ța lor, după relațiile dintre ele atunci 
cînd apar în „suită", stabilirea categori
ilor estetice ale epitetului (epitetul apre
ciativ, epitetul evocativ, epitetul moral 
al unor substantive sau verbe care ex
primă o realitate morală, epitetul ornant 
etc.). Astfel se realizează conștientizarea 
comentariului literar, prin participare ac
tivă la cunoașterea operei și prin pă
trunderea pe mai multe căi în universul 
ei artistic,

COMPARAȚIA este figura de stil cu 
ajutorul căreia se exprimă un raport de 
asemănare între două obiecte dintre care 
unul servește să evoce pe celălalt. Există 
deci în comparație doi termeni : cel care 
se compară și termenul cu care se com
pară. între comparație și metaforă 
există apropieri însemnate. Aristotel 
observă : „Cînd Homer spune vorbind 
despre Achille : «Se azvîrle ca un leu», 
avem o imagine (comparație), Cînd însă 
spune «Leul se azvîrle», avem metaforă. 
Omul și animalul fiind deopotrivă plini 
de curaj, Homer îl numește, prin meta
foră, pe Achille, «leu»". (Retorica, III. 
IV, 1).

încercînd o clasificare a comparațiilor 
în funcție de modul lor de construcție, 
distingem : „eomparafia-imagine", „com- 
parația-paradigmă" și „comparația-para- 
bolă". Prima este construită simplu ca 
un circumstanțial de mod comparativ, 
cu ajutorul adverbului prepoziției „ase
menea" sau cu prepoziția „ca" ; „Pe ini
ma-mi pustie zadarnic mîna-mi țiu, / Ea 
bate ca și cariul încet intr-un sicriu" 
(Melancolie). „Apa lui, limpede și poto
lită, pare-o oglindă culcată-n ramă de 
verdeață" (Al. Vlahuță, România pito
rească). „A dat Dumnezeu zăpadă nemi
luită ; și cade, cade puzderie măruntă și 
deasă, ca făina ia cernut, vînturată de un 
crivăț, care te orbește". (B. Delavrancea, 
Sultănica).

„Comparația-paradigmă" se constru
iește mai complicat, astfel îneît termenul 
al doilea, cel cu care se compară, este o 
prepoziție comparativă : „Ș-apoi cînd ve
nea moșneagul de pe unde era dus, gura 
babei îmbla cum umblă melița"... 
(I. Creangă, Fata babei și fata moșnea
gului).

„Comparația-parabolă" apare mai con- 
plicată, al doilea termen fiind format din 
două propoziții : „Cînd te vezi aici, întîi 
te încearcă un fel de neastîmpăr, o dulce 
neliniște» parc-ai fi gata să zbori [...] și 
nu știu ce sentiment de voioșie, de copi
lărească semeție te face să-ți ridici frun
tea să cauți falnic în jurul tău, ca si 
cum ai fi lucrat tu la așezarea atîtor po
doabe, ca și cum, în clipa asta, anume 
pentru tine, se înalță în slăvi de pretu
tindeni popoarele de munți" (Al. Vlahur 
ță, România pitorească).

Prof. Cristina lonescu 
Prof. Gheorghe Lâzărescu

Consfătuire despre noua programă
• ÎN zilele de 10 și 11 noiembrie a 

avut loc la Oradea o consfătuire de 
lucru privind aplicarea programei îm
bunătățite de limba și literatura româ
nă în învățămîntul liceal, la care au 
participat inspectori școlari județeni, 
directori și șefi de catedră de la li
ceele pedagogice și de filologie-istorie, 
decani ai facultăților de profil, re
prezentanți ai Societății de Științe Fi
lologice. ai Editurii Didactice și Peda
gogice, membri ai Comisiei de limba 
și literatura română, reprezentanți ai 
Uniunii Scriitorilor.

Desfășurate la Liceul de filologie-is
torie din Oradea, lucrările Consfătuirii 
au fost deschise de prof. Viorica Piscoi, 
inspector școlar general la Inspecto
ratul Școlar al județului Bihor. A luat 
cuvîntul tovarășul Laurean Tulai, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului 
popular județean Bihor, subliniind 
însemnătatea culturală, educativă și 
patriotică a studierii limbii și literatu
rii române în școală. în continuare, 
tovarășul prof. univ. dr. ing. Iosif 
Tripșa, secretar de stat în Ministerul 
Educației și Învățămîntului, a prezen
tat preocupările actuale și de perspec
tivă privind predarea limbii și lite
raturii române în învățămîntul liceaî.

Referindu-se la „unele probleme ac
tuale ale perfecționării instruirii și e- 
ducării prin limba și literatura româ
nă în învățămîntul liceal și aplicarea 
proiectului îmbunătățit al Programei

de limba și literatura română, prof, 
dr. Constanta Bărboi, inspector gene
ral în M.E.I., a făcut o cuprinzătoare 
prezentare a obiectivelor și spiritului 
noii programe, precum și a măsuri
lor necesare în vederea aplicări a- 
cesteia în viitorul an școlar. în legă
tură cu elaborarea manualelor școlare 
au prezentat referate : prof. Iuliu 
Pîrvu (jud. Cluj), prof. dr. Pavel Pe
troman (jud. Timiș), prof. Eugenia 
Stolerii (jud. Iași). Despre unele as
pecte ale „activității de îndrumare și 
control din perspectiva tehnologiei 
educaționale" a vorbit prof, dr. Ion 
Negret (București).

în cadrul dezbaterilor care au ur
mat au luat cuvîntul, în ordine : 
Mircea lorgulescu, prof. George Șovu 
(București), prof. Cristina lonescu 
(București), Ion Hobana, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, Ion Hangiu, 
secretar al Societății de Științe Filo
logice, prof. Laurentiu Rotundu (jud. 
Botoșani), prof. Dumitru Săvulescu 
(București), acad. Ion Coteanu.

Activitățile metodice desfășurate 
apoi la Liceul „Samuil Vulcan" din 
Beiuș au inclus și o masă rotundă 
avînd ca temă „Ideea de unitate na
țională în cultura și literatura româ
nă". la care au participat acad. Ion 
Coteanu, Dumitru Micu, Mircea An- 
ghelescu, Ion Hangiu și Mircea Iorgu- 
lescu.

Rep.

CORNELIU BABA : Studiu pentru portretul lui Mihail Sadoveanu



Mass-Media
si Patrimoniul literar

Zbuciumatul destin

ACESTA a fost titlul comunicării 
noastre la cel de al XI-lea Co
locviu al Asociației Internaționa
le a Criticilor Literari asupra 

desfășurării căruia cititorii și-au putut 
face o idee din diversele opinii înfățișa
te în numerele 43, 44 și 45 ale revistei, 
deși, în limitele spațiului, pe măsura re
ceptării lor, vom mai publica încă unele 
texte cu un conținut caracteristic..

în ce ne privește, am dezvoltat punc
tul nostru de vedere afirmat încă la co
locviul din Reims (1972), cînd pentru 
prima dată A.I.C.L, și-a propus să dis
cute despre Rolul, condițiile și posibi
litățile criticii literare in periodice, la 
radio și la televiziune. La acea dată, 
poziția majorității participanților a fost 
mai degrabă reticentă în raport cu mij
loacele audio-vizuale, invocindu-se, mai 
ales în intervențiile reprezentanților ță
rilor din Vest, „inflația producției lite
rare" și excesul de publicitate, inclusiv 
sindromul „best-seller", care exercită o 
presiune sensibilă asupra cititorilor, în 
dauna, desigur, a unei informări, dacă 
nu orientări, implicînd un minimum de 
obiectivitate critică, respectiv — de cri
teriu valoric. Cit despre reprezentanții 
țărilor socialiste, unde cultura de masă 
concretizează preocupări sub semnul u- 
nui grad înalt de responsabilitate socia
lă, în intervențiile lor „mediația" prin 
radio și televiziune și-a aflat o marcată 
receptivitate, deși nu fără accentul pus 
pe dezideratul calitativ al demersului 
critic sub semnul competenței și al unei 
mai adecvate tehnici a însăși modalită
ții impactului audio-vizual cu un public 
care nu trebuie văzut doar ca o masă u- 
niformă, ci implicînd anume diferen
țieri de nivel aperceptiv, inclusiv de op
țiune estetică. Și aceasta, cu atît mai 
mult cu cît la colocviul de la Reims și 
mai intens încă la cel de la Parma 
(1974), cu tema Critica intermediar între 
cititor și scriitor, un factor invocat în 
unele intervenții ca simptomatic a fost 
„explozia publicului cititor", fenomen ba
zat pe argumentul că în zilele noastre 
cartea a încetat de a mai fi „apanajul 
unei elite", ea fiind, nu doar în princi
piu, la îndemina unui public tot mai 
larg. De aici și observarea că tocmai a- 
ceastă evoluție socială implică din par
tea criticii îndatorirea de „a se exprima 
pe diferite registre", atît în aria „Ga
laxiei Gutenberg", cît și prin „media
ția" radio-televizată. Deci, pe de o par
te, grija pentru relația — și ea modifi
cată, în sensul diversificării multiple — 
Autor-Cititor, pe de alta, relația 'Autor- 
Public — aceasta implicînd mass-me
dia în expansiunea și perfecționarea lor 
audio-vizuală (precum videocasetele).

De unde imperativul unei critici cu o 
dimensiune specifică, cu un potențial, 
adică, echilibrat de informare-orientare, 
în linia valorizării semnificației artis
tice, dar dispensindu-se programatic de 
comentarii pedante, de o erudiție ce ar 
părea fastidioasă atît pentru cronicarul 
unui cotidian sau al unui săptămînal, cît 
și — cu atît mai mult — pentru o cri
tică prestată prin radio sau pe micul e- 
cran. Altfel spus, formația, talentul de 
„mediator" al unui critic într-adevăr a- 
decvat mijloacelor moderne de comuni
care în masă implică însușiri adecvate 
acestor noi mijloace, tocmai spre a mic
șora riscul unei incerte finalități a de
mersului său. Nu mai puțin, mutațiile 
în formarea și situarea receptorului con
temporan de cultură, respectiv — de li
teratură, au dus la îmbogățirea nivelului 
continuu sensibilizat al experienței lui în 
ambianța culturală la care tocmai 
mass-media au o contribuție tot mai ac
centuată. Sînt mutații care — de la un a- 
nume „grad" — fac din receptor, fie el 
„cititor", „auditor" sau „spectator", un 
participant la actul de cultură.

Acest întreg complex a impus o modi
ficare a însăși poziției celor reuniți la un 
colocviu despre situarea contemporană a 
criticii literare in raport cu evoluția — 
tot mai marcată — nu numai a împac- . 
tului „interdisciplinary nu numai a i- 
novațiilor în abordarea operei literare 
(de la structuralism, la semiotică și la 
sociologie), dar și a factorilor de ordin 
general ce operează în lumea contempo
rană, deschisă (sau supusă) revoluției 
tehnico-științifice în multiplele ei as
pecte.

ESTE ceea ce s-a putut constata 
și la reuniunea, dintre 5—9 sep
tembrie, a reprezentanților celor 
23 de centre ale A.I.C.L. la cas

telul Dobriă, care adăpostește casa de 
creație a Uniunii scriitorilor cehoslovaci, 
colocviul avînd tema Lectura și mass
media moderne. „Modeme", adică au
dio-vizuale, sau (cum le-a spus profeso
rul de Literatură comparată de la Uni
versitatea din Washington, John Brown) 
„electronice", în sfera dezbaterilor in- 
trînd nu doar arta literară, dar și arta 
cinematografică. O bună parte dintre 
vorbitori nu s-au limitat doar la mass
media ca simple mijloace tehnice de 
transmisie a cuvîntului literar, deci la 
procesul receptării, ca atare la destinul, 
seducător prin imprevizibiiitate, al lec
torului, dar și la acela al adaptabilității 
creației literare la aceste noi „medii", 
altele decît cele ale literei tipărite, ale 

cărții, revistei, ziarului. Altfel spus, ra
dio și televiziunea, mai ales aceasta, a- 
dică „micul ecran", au fost în centrul 
dezbaterilor : pentru unii într-un spirit 
de resemnare față de plăcerea studiului 
de bibliotecă sau a cititorului de sine 
stătător fixat de voluptatea parcurgerii 
rînd cu rind a paginii tipărite, pentru 
alții — cei mai mulți ■— cu o viziune 
stenică față de multiplicarea mijloace
lor de apropiere, audio sau vizuală, a 
creației literare, adică a artei cuvîntului 
(sau prin cuvînt), deși nu s-a omis nici 
facultatea noilor mass-media pentru a 
facilita contactul cu arta muzicală sau 
cu cea plastică. Oricum, redimensiona- 
rea universului de cultură al omului 
contemporan datorită evoluției tehnici
lor de comunicare a înclinat balanța sn 
favoarea a ceea ce a echivalat, în cele 
din urmă, cu valențe ale unei noi „reali
tăți" culturale, deci și literare, cu im
plicări, desigur noi, oricum modificate, 
ale impactului critică-operă literară, 
scriitor-cititor, unele intervenții susți- 
nînd chiar necesitatea abordării critice a 
unei literaturi scrise anume pentru tele
viziune.

In acest context, intervenția noastră 
avea ca finalitate punerea și argumen
tarea problemei integrării în patrimoniul 
cultural, respectiv literar, a produselor, 
ca să nu spunem „creațiilor", nu doar „di
fuzate" prin radio sau „proiectate" pe mi
cul ecran, ci a celor care, astfel „mediate", 
implică un veritabil proces de producție, 
dacă nu de creație specifică. Specifică 
în raport eu tehnica însăși a acestei 
comunicări, ce solicită însușiri de „mâe- 
strie" (nu doar para-artistice, ci direct 
artistice), precum ceea ce numim un 
„moment poetic", o lectură de proză, cu 
atît mai adecvat — o piesă de teatru, 
de asemeni o „revistă literară", o „masă 
rotundă", o dezbatere în jurul unui au
tor, asupra unei cărți, a unei teme de 
mai larg interes cultural ș.a.m.d. Evi
dent -- o știe oricare receptor de radio 
sau de televiziune — asemenea „produ
se" implică nu doar difuzarea pur și 
simplu a unei creații literare valoroase 
prin simpla comunicare verbală, în cazul 
„medierii" prin radio, ci un demers de 
valorificare artistic sporită prin chiar 
calitățile radiogene ale recitatorului (care 
poate fi însuși autorul), prin — adesea 
—■ un subtil acompaniament sau un 
„fond" muzical, iar la televiziune prin în
suși impactul telespectatorului cu imagi
nea celui care vorbește, inclusiv inter
venția muzicală și elementul de ordin 
plastic. Cu atît mai pregnante — în ac
cepția de valențe artistice — pot fi ce
lelalte modalități menționate, „medie
rea" unei creații dramatice avînd desi
gur cei mai mulți sorți de a fi situată 
sub semnul valabilității ei în timp, adică 
al înscrierii ei in patrimoniul cultural, 
deci înregistrarea în finalitatea păstrării 
într-o arhivă audio-vizuală și folosirea 
la momentele considerate oportune. Dar 
chiar fără această certitudine a folosirii 
succesive, nu puține sînt „producțiile" 
literare radio- sau tele- care, prin 
valoarea lor intrinsecă, se înscriu „de la 
sine" într-un documentar de epocă, în
tr-un muzeu sonor (al cuvîntului), sau 
vizual (al spectacolului), imortalizînd un 
creator, o creație, un portret, o repre
zentație scenică, un moment din viața 
unei culturi echivalînd o mărturie pen
tru viitor a ceea ce, altfel, devine un 
„trecut" supus fatal efemerului.

Se-nțelege că, în argumentare, ne-am 
referit la inițiativele Radioteleviziunii 
noastre, cu a sa, atît de prețioasă. Fono
tecă de aur, prin care re-auzim sau, 
dacă sîntem dintr-o generație tînără, au
zim sub freamătul ineditului glasul unui 
mare scriitor, al unui mare actor, al u- 
nui mare savant, ca și al unui mare pa
triot. comunicând „peste timp" cu noi, 
receptori — astfel — ai unui mesaj emo
ționant prin însăși autenticitatea lui. Cu 
atit mai solicitante sînt reproiectări- 
le din Telefilmoteca de aur, — emisiuni 
a căror periodicitate conferă un spor de 
prestigiu instituției care,, din 7 în 7 zile, 
programează revistele sale literare, 
teatrul radiofonic însumînd cel puțin 7 
emisiuni ^ăptămînal, după cum emi
siuni t.v. ca „Moștenire pentru viitor" 
sau „O viață pentru o idee" înlesnesc 
cunoașterea adecvată a unor personali
tăți de seamă din istoria culturii națio
nale.

Asemenea inițiative implicînd mass
media pe calea undelor au în România 
o tradiție semnificativă, întrucît încă la 
1 noiembrie 1928, la inaugurarea postu
lui de radio București, aceasta s-a făcut 
în ideea (exprimată de directorul general 
Dragomir Hurmuzescu) că „radiofonia va 
deveni criteriu de judecată a gradului 
de dezvoltare a unui popor", pentru ca 
la 9 martie 1930, sociologul Dimitrie 
Guști, președintele Comitetului de admi
nistrație al noii instituții, să afirme că 
„menirea înaltă a radiofoniei constă 
tocmai în totalitatea condițiilor ce o de
termină a transforma și a crea în noi tre
buințe spirituale, pe care ea singură are 
calitatea de a le satisface".

Dezvoltarea actuală a radio-televiziunii 
române, concepția programatică a conți
nutului emisiunilor audio-vizuale consti
tuie prin ele însele un argument major 
în finalitatea comunicării noastre. Radio

VICTORIA elementului cultural 
hispanic și creștin — impus în 
Lumea Nouă de breviarele călu
gărilor și țevile, archebuzelor — a 

implicat radicala distrugere a culturilor 
superioare indigene : din mitologiile, teo- 
goniile si literaturile precoloniale de-abia 
de ne-au rămas cîteva sute de pagini. 
Dar — reeditare a fabulei cu toporul și 
pădurea — misionarii care au creștinat 
Indiile au predicat în auiche, năhuatl sau 
guarani, asigurînd astfel supraviețuirea 
culturală a acestor limbi. Este semnifi
cativ în acest sens că prima carte tipă
rită în Lumea Nouă esțp un Catehism 
bilingv, hispano-năhuatl (1548).

Pentru a înțelege cauzele care au dus, 
acum aproape o jumătate de veac, la 
nașterea actualei modalități romanești 
hispanoamericane, trebuie să-i căutăm 
rădăcinile în primii ani ai formării sinte
zei culturale hispano-amerindiene, pe 
pămînturile proaspăt cucerite.

Poate dintr-o pasiune a exoticului, 
poate din neliniștîtoarea conștiință a 
complicității la un asasinat cultural, în 
acei ani tulburi ai începuturilor c tiva 
clerici — Bernardino de Sahagun și Tor- 
ribio Motolinia, printre alții — și-au 
dedicat viata compilării, colaționării, tra
ducerii și explieitării tuturor documente
lor pe care le-au putut aduna asupra 
culturii vechi mexicane ; este și astăzi 
surprinzătoare acuratețea și precizia cu 
care. în urmă cu patru secole, acești 
etnologi avant la lettre au străbătut dru
murile Mexicului, repetînd neobosit 
același chestionar, comparînd versiunile, 
clasificîndu-le după originea geografică și 
credibilitatea lor. în sfîrșit redactînd cu 
migală monumentale opere bilingve 
copiate apoi în mai multe exemplare păs
trate în locuri diferite — căci primii exe- 
geți ai Precolumbiei erau conștienți că 
trecerea secolelor sau reaua voință a oa
menilor le-ar putea risipi strădania îna
inte ca știința ai cărei întemeietori erau 
să se nască. Astfel, o bună parte a 
culturii aztece tirzii ne este cunoscută ; 
însă nu la tel stau lucrurile și în cazul 
culturii maya, ce înflorise cu cîteva 
secole înainte de cucerire în junglele din 
Yucatan și Guatemala, curmîndu-și bru
tal existența în plină înflorire, din mo
tive încă obscure : se vorbește de răs
coale, molimi, invazii sau — variantă 
mai probabilă, confirmată prin studii 
efectuate cu ajutorul sateliților artifi
ciali — de o catastrofă ecologică, dato
rată secătuirii solului printr-o rețea pri
mitivă de canale de irigație, fenomen 
similar celui ce a dus la «stingerea înflo
ritoarelor civilizații mesopotamiene, Cert 
rămine doar faptul că primii spanioli nu 
au mai găsit din această măreață cultură 
decît cîteva orașe sacre, alcătuite exclu
siv din temple, pierdute în jungla de 
nepătruns, și cîteva codice enigmatice, 
acoperite cu desene aparent indescifra
bile ; de abia în zilele noastre o echipă 
de lingviști și cibemeticieni sovietici a 
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și Televiziunea fac parte integrantă din 
cultura națională. Devenit radio-auditor 
sau tele-spectator, cititorul contemporan 
este perfect conștient de contribuția tot 
mai bogată a Galaxiei audio-vizuale prin 
raport cu Galaxia Gutenberg. „Cartea" și 
„Emisiunea", distincte prin natura „me- 
diației" lor, sînt realități complementare •, 
în universul receptorului ele nu implică 
nici o dispută. Totodată, ar fi greu să se 
ignore rolul considerabil pe care-1 exer
cită emisiunile radio-televizate în susci- 
tarea și orientarea interesului pentru lec
tură al marelui public, semnalînd citito
rilor, în perimetrul unei țări sau al unui 
continent, valorile culturale contempora
ne, sugerîndu-i noi piste de lectură sau 
noi universuri de creație artistică.

IN CONCLUZIE, nu ni se pare 
deloc nepotrivită perspectiva ca, 
tocmai ținînd cont de vremelnicia, 
de efemeritatea ce pîndesc ca o 

fatalitate ansamblul activității radio-tele
viziunii, dar, pe de altă parte, de valoa
rea, de ordin cultural, la scara națională 
și universală, a unor producții specifice 
de ordin literar, acestea — sub sem
nul unei depline exigențe valorice. 

reușit descifrarea scrierii Noului Impe
riu, iar recent a văzut lumina tiparului 
și prima culegere de texte maya — 
Codicele hieroglifice ale mayașilor, sub 

, redacția eminentului americanist prof. Iuri 
Knorozov.

CULTURA maya părea definitiv pierdută 
pentru memoria omenirii atunci cînd. pe 
neașteptate. întîmplarea a scos la iveală 
textul primordial ce stă la baza actualului 
realism magic hispanoamerican. Pe la 
1690. în micul tîrg guatemalez Chichicas- 
tenango, călugărul dominican fray Fran
cisco Ximenez descoperă, copiază si tra
duce din maya-quiche manuscrisul unei 
cărți populare ce cunoștea o mare și tai
nică răspîndire printre localnici : Po"ol 
Vuh, în traducere Cartea Sfaturilor. Ma
nuscrisul original descoperit de Ximenez 
a dispărut însă puțin dună aceea în con
diții misterioase, căci Cartea Sfaturilor 
este si astăzi cartea sacră a poporului 
maya ; studiul filologic al copiei rămase 
datează originalul ne la 1544, textul în al
fabet latin nefiind însă decît traducerea 
unui manuscris hieroglific mai vechi, da- 
tînd probabil din secolele VIII—XII. tran
scriere fonetico-alfabetică datorată proba
bil ultimilor mari sacerdoți păvini, „scri
ind deja sub legea creștinească".

Manuscrisul bilingv al eruditului domi
nican a trebuit însă să mai așteote cîteva 
secole în relativa siguranță a prăfuitelor 
arhive ale orășelului. înainte de a putea 
fi cunoscut în lumea întreagă ca una din
tre -puținele mărturii ce le avem asunra 
culturii maya. asupra modului de. a vedea 
viața propriu indienilor centroamerlcani. 
Uitarea ce a durat un secol și jumătate 
este pe deplin explicabilă în contextul 
prejudecăților solid ancorate în societatea 
colonială spaniolă împotriva indienilor și 
culturilor precolumbiene. al căror prim 
simptom a fost răsunătoarea dispută din
tre Juan Glnds de Sepulveda și BartolomS 
de Las Casas asupra naturii omenești a 
indigenilor ( !). Printr-un egocentrism 
greu seuzab’l, odată cu trecerea generații-, 
lor, europenii au ajuns să considere starea 
ticăloasă în care cupiditatea cuceritorilor 
adusese pe indigeni drept starea naturală 
a acestora, firească consecință a ur>»î n-e- 
tinse „inferiorități rasiale", mentalitate 
aberantă a cărei naștere și răspîndire o 
putem descifra nu numai în scăderea nu
mărului căsătoriilor interrasiale încetând 
cu a doua generație creolă, ci și în mani
festări lingvistice specifice : „Pe acele 
timpuri minoritatea dominantă europeană 
și cei de ascendență exclusiv europeană, 
născuți aici si autodenumiti creoli dispre- 
țuiau diversele feluri de metiși pe care îi 
numeau, în chip ciudat și batjocoritor, 
mauri, albinoși, dă-te-ncoio, lupi, eracosi. 
păsări cu carne neagră, pestriți, coyoti, 
pirliți, țărănoi, albicloși, choio, chinezi 
etc." (M. Galich — Nuest ros primeros pa
dres, p. 11). Evident. într-o asemenea 
atmosferă, etnologia putea fi ușor c-n- 

cu un mesaj general-uman, sub in
dicele estetic și istoric — să fie conser
vate în arhive de profil și, totodată, să 
poată fi — după caz — transmise Galaxiei 
Gutenberg, adică sâ vadă lumina tipa
rului în mod programatic, susținut, nu 
doar sporadic. în volume ce ar deveni 
de o reală însemnătate și utile, drept 
„cărți" cu posibilitatea de a intra in cir
cuitul larg, ca și în bibliografii de specia
litate, în universul de așteptare ale lec
torului modern. Cît despre imprimarea 
unor emisiuni literare radio sau t.v., pe 
discuri sau videocasete. aceasta a și intrat 
din domeniul posibilului în acela al con
cretului diurn.

Prin integrarea culturii audio-vizuale în 
cea tipărită, precum valorificarea tipări
turilor pe calea radioului și a televiziu
nii, adică prin concretizarea unei concep
ții unitare, armonioase, de coexistență 
activă a modalităților de exprimare în 
Interiorul aceleiași culturi, s-ar marca 
un important pas Înainte în îmbogățirea, 
astfel, a patrimoniului spiritual al unui 
popor, considerat în dialectica deplinei 
afirmări a identității lui creatoare.

George Ivașcu



al unui manuscris
fundată cu vrăjitoria, iar hispanoamerica- 
nistica constituia act de trădare fată de 
Coroană.

DAR pe la începutul Epocii Modeme, 
Europa începe să manifeste un crescut in
teres față de Orient, Africa sau America 
hisoanică. dincolo de care outem ghici un 
confuz sentiment de culpabilitate colecti
vă. sentimentul de a-si întemeia bunăsta
rea pe seculara jefuire a altor ponoare. 
Entuziaști dar și marcați de Ideologia 
enocii, cercetătorii secolului trecut au ela
borat opere de certă valoare, salvînd de 
uitare secole de istorie — asa cum a fost 
publicarea, în 1854, a Popol Vuh-ului în 
germană, de către Carl Scherzer — dar au 
și jefuit trecutul țărilor în cauză : altarul 
din Pergam se află la Berlin, una dintre 
Cariatide și frizele Parthenonului la Bri
tish Museum, un obelisc egiptean împodo
bește o piață pariziană (cumpărat contra 
unui,ceas de aur!) iar manuscrisul lui 
Ximenez a ajuns pe căi tainice în biblio
teca Newberry din Chicago. Ediția ameri
cană a ..actului cultural" al lordului Elgin 
(cel cu demontatul Cariatidelor, cumpăra
te la chintal de la guvernul turc) a avut 
la temelie același complex de vinovăție 
istorică de care ponorul nostru este din 
fericire scutit : hermeneutica tîrzie a ce
lor ce reinternretau în limba lui Mon
taigne sau Las Casas vestigiile trecute 
prin foc si sabie de strămoși constituie <s 
pildă prețioasă a cărei importantă este 
ignorată de ce’ cp azi scornesc argumente 
pentru a trece lumea prin focul termo
nuclear.

Stihiile istoriei adesea fac ca popoarele 
să trebuiască să recupereze din străini 
bazele documentare ale conștiinței lor de 
sine : studiile clasice nu au înflorit în ma
nuscrisele slavone dintre Carnati ci în mai 
ferita Europă meridională, ceea ce nu l-a 
împiedicat pe Samuil Micu să folosească 
cele învățate la Roma pentru a afirma 
argumentat latinitatea românilor ; ne re
găsim încă o dată în soarta, celor ce au 
'fost, ca și noi. tinta lăcomiei marilor im
perii : de-abia în anii ’30 ai secolului nos
tru apare, în Mexie si Guatemala, ediția 
his-'anoamericană a Cărții Sfaturilor, te
mei istoric, Coloană Traiană a popoarelor 
centroamericane. Edictul lui Filip al II-lea 
înte-zicînd circulația manuscriselor nreco- 
Idniale sau în limbi indigene rămăsese 
astfel valabil la un secol după prăbușirea 
Imperiului, și rămîne încă partial valabil : 
prima ediție guatemaltecă nu a fost tra
dusă din quiche, limbă vorbită de milioa
ne de guatemalteci. ci după versiunea 
franceză a lui Georges Reynaud. Dar în 
Hispanoamerică viața nu stătuse pe loc: 
în locul vechiului imperiu creștin se năs
cuse o civilizație neolatină într-un sens 
nou. original : „Latinitate înseamnă me
tis, și toți sîntem metiși în America La
tină ; toți avem ceva de negru sau indian, 
de fenician sau maur, de gaditan sau cel- 
tiber. și cite un flacon de lotiune Walker 
ca să ne descrețim părul, dosit în cufe-

Grafica anilor 50-70 din R. F. Germania
■ ÎN ultimii ani, mai multe expoziții 

au încercat să ia în considerație periodi
zarea artei contemporane, de la sfîrșitul 
celui de.-al doilea război încoace. S-au 
propus fragmentări, s-au circumscris date 
limită. Este aici un test științific ? Este 
un examen de conștiință artistică ? Ori
cum, rezultatele sînt utile, și în mare 
măsură surprinzătoare. Mai întîi fiindcă 
ne ajută să constatăm -cit de rapid evo
luează preocupările : mereu altele. Totul 
pare a se schimba într-o succesiune tre- 
pidînd de nerăbdări. Apoi, fiindcă ne 
ajută să constatăm și contrariul : cit de 
îndatorată rămîne totuși această artă, cu 
multele ei inovații — de la conceptualism 
la land-art, de la „arta săracă" la neo- 
expresionism, și de la informalul contem
plativ la hiperrealism —• marilor momen
te ale modernismului clasic, cel de la 
începutul veacului nostru. în sfîrșit, 
fiindcă ne sprijină în descoperirea unor 
rutinizări a formulărilor și definițiilor 
noastre privind o arie artistică sau alta.

Este exact sprijinul pe care ni-1 oferă 
actuala expoziție de grafică vest-ger- 
mană, deschisă la Casa de cultură a 
R.F.G. Prezentarea cuprinde nume cele
bre ale picturii, sculpturii și gravurii : 
artiștii între 45 și 65 de ani, care, indi
ferent de domeniul de creație, au o pa
siune, ca orice artist german din toate 
timpurile, pentru meșteșugul elaborat și 
oarecum misterios al gravurii. Se află 
cumva printre lucrările lor multe expre
sioniste, așa cum mai toți vizitatorii se 
așteaptă, fiindcă „se știe" că în arta ță
rilor de limbă germană expresionismul 
domină ? Iată însă că nu se află decit 
una singură : gravura color a cunoscutu
lui sculptor Bernhardt Schulze, „Plim
barea lui Migof călare". (Migof este per
sonajul leit-motiv al unor sculpturi în 
sîrmă colorată răsucită, personaj care 
poartă contorsiunile materiei, ca un des
tin dramatic, ca o metaforă voit paralelă 
cu realul). Bernhardt Schulze este însă 
dintre cei mai vîrstnici expozanți, iar 
studiile lui datează din anii 1934—1939.

Tot restul expoziției se compune din 
reprezentanții a trei direcții principale 
care au definit arta vest-germană în pe
rioada anilor 50—70 : lirismul nonfigura
tiv cu ramificațiile lui: constructivismul; 
formele neorealiste și neo-obiectiviste. 

rele secrete ale familiei. Sîntem metiși și 
foarte onorabili!" (Alejo Carpentier).

Miturile Hisnanoamericii trebuiau de 
aceea readuse la viață, pentru a servi de 
temelie conștiinței de sine a acestei lumi 
noi : sarcina atît de dificilă a revenit ro
mancierilor acestui continent. Atunci, pe 
la începutul anilor ’30. prin strădania a 
doi etnologi cu solide studii în materie — 
Asturias si Jose Maria Arguedas — s-a 
născut o nouă lume de cerneală și hîr- 
tie : altoirea miturilor Amerindiei pe 
trunchiul deja viguros al romanului His- 
panoamericii a spart tiparele străine si 
înguste ale acestuia, născînd o nouă mo
dalitate literară, o vastă mișcare conti
nentală ai cărei urmași sînt Rda Bastos, 
Mărquez, Fuentes, Carpentier. Sâbato — 
realismul miiico-baroc.

La jumătate de secol de la această re
înviere ne este încă greu să distingem, 
dincolo de. viitoarea secolelor și prăpăs
tiile de ape. adevăratul chip al Lumii 
Noi. Eldorado și galantii conchistadori 
salvînd din ghearele ferocilor indigeni fre- 
mătînde fecioare tip XXth Century Fox. 
altruistul explorator pe punctul de a fi 
sacrificat unor idoli hidoși sînt tot atîtea 
idei gata făcute vrînd să ascundă nelinis- 
titoarea realitate în spatele unor scenarii 
in care cei buni sînt în mod evident 
albi si buni, iar cei răi sînt în mod evi
dent o scîrboasă adunătură de sălbatici 
antropofagi. Dar realitatea nu vrea să in
tre în aceste tipare : „sălbaticii antropo
fagi" scriau poezie, adevărată poezie, pe 
cînd Eurona ero încă scufundată în Evul 
Mediu Timpuriu : „Eu, Netzahualcoyotl, 
mă întreb : / Avem cu-adevărat în lume / 
și-n timpul ăsta rădăcini ? / Nu-i hărăzit 
să fim pe veci în glie / si doar o scurtă 
clină în lumină ? / Statuile de jad se sfar
mă. / Coloanele de aur greu se rup. / Pe
najul de quetzal, vai. se destramă. / Ni-e 
sortită veșnicia beznei / și doar o scurtă 
clină de. lumină."

Romanul hispanoamerican este el însusi 
o necesitate socială și istorică a lumii în 
sinul căreia a luat naștere, instrumentul 
căutării specificității sale profunde, si nu 
este întîmolător. de aceea, faptul că unul 
dintre fondatorii săi — Miguel Angel As
turias — a lucrat. în calitate de cunoscă
tor al limbii quichă și de discipol al emi
nentului americanist Georges Revnaud. la 
elaborarea primelor ediții moderne ale 
Cărții Sfaturilor, temelie si a operei sale 
romanești. La baza lumii luxuriante a ro
manului hispanoamerican de astăzi se 
află cuvintele încântătorii ale Popol Vuh- 
ului : „Aceasta este povestirea despre cum 
totul stătea în nemișcare, totul în liniște, 
în tăcere : totul era nemișcat, tăcută și 
goală era întinderea pămîntului. Aceasta 
este prima povestire, cea dinții cuvîntare."

Astfel se împlinește în înflorirea barocă 
a unei literaturi de talie mondială desti
nul zbuciumat al unui manuscris.

Tudor Păcuroru

Toate coincid — cronologic — eu mo
mente similare ale artei europene și ame
ricane, dar se deosebesc de ele prin refe
rințe evidente la obișnuințe și tradiții ale 
artei germane — iar dintre acestea mai 
ales la experiența romantică, în specifi
cul versiunii ei germane. Dacă Goethe, 
într-o scrisoare din 1808, spunea despre 
romantism că „nu este un mod de a ve
dea lucrurile natural, originar, ci unul 
căutat, tensionat, exagerat, bizar uneori, 
Dină la grimasă si caricatură", includerea 
nu numai a expresionismului dar și a 
lirismului nonfigurativ german în des
cendența .romantică apare firească. în 
ramura „scrierii energetice", Hann Trier, 
Peter Briining, K. Sonderborg prelucrea
ză, echilibrîndu-1 și interiorizîndu-1, pa
tetismul romantic, retorica lui. Acest 
limbaj, care a înflorit în anii 50—60, a 
făcut loc unui alt gen liric, de astădată 
de sursă filosofic-romantică, azi foarte 
prețuit în R.F.G. Inspirate de tema lu
minii, în relație și cu doctrinele Zen, 
compozițiile unui Ruprecht Geiger, dar 
și cele ale lui Giinther Uecker, din anii 
70, formulează căutări astăzi adîncite de 
G. Graubner care își mărturisește delibe
rata filiație cu iluminările magice de 
acum 150 de ani ale lui C. D. Friedrich. 
După Baubaus, constructivismul a trăit o 
a doua tinerețe în anii ’60, Hajek, Lenk, 
Pfahler sînt nume reprezentative pentru 
cultura vizualității ordonate, voioase, care 
și-a găsit loc sigur în lumea obiectelor 
de larg consum destinate unei „Gemut- 
lichkeit" modernizate. Figura centrală a 
expoziției rămîne însă Horst Antes, pre
zent, ca și ceilalți, pentru prima oară la 
noi. Antes aparține neo-obiectivismului 
inițiat teoretic în anii 20 dar, spre deose
bire de acela, renunță la ideea că numai 
„distanță" față de obiect scoate la iveală 
adevărul lui și plonjează într-o lume a 
simbolurilor calde, pe care le manevrează 
cînd cu umor, cînd cu tristețe, întotdeau
na însă participativ, social. Expoziția 
stimulează astfel, prin ținuta selecției, 
incursiunea într-o arie de probleme care 
nu sînt numai ale artei plastice, ci țin, 
prin vechi deprinderi germane, și de cele 
ale artei de a gîndi, de a trăi.

Amelia Pavel

PERSONALITATE cu multiple va
lențe. poet, dramaturg, prozator, 
pictor, diplomat. Lawrence Durrell 
impresionează prin vitalitatea ta

lentului, prin subtilitate, prin sensibilita
tea proteică demnă de acest secol XX 
pe care-1 traversează omul si artistul. Din 
Tibet (unde se naște in 1912), în Anglia, 
de aici în Corfu. în Grecia. în Egipt. în 
Rhodos. in America de Sud. în Cipru. în 
Franța, cu interludii în Anglia și la Paris, 
acest mare neliniștit si iubitor de expe
riență umană și de călătorii citește 
enorm, face jurnalistică și diplomație, 
construiește case, cîntă la pian. în sfîrsit 
scrie. încercînd să descifreze viata si me
sajele ei în manieră proprie. S-a spus 
că dacă nu 1-a.r fi întîlnit (în viată șl 
literatură) pe Henry Miller n-ar fi scris 
atît de bine, că e puternic influențat de 
D. H. Lawrence, T. S. Eliot. Auden, 
Proust. Dylan Thomas sau Joyce. Și to
tuși cît de inconfundabil rămîne Dunnell, 
cit de Durrell e Durrell!

Cartea care i-a adus faima si l-a în
cetățenit ca prozator de prim rang al 
acestui veac este Cuartetul Alexandria 
compus din volumele Justine., Balthazar, 
Mountolive, Clea. Deși publicat separat, 
între 1957 și 1960. Cuartetul a fost creat 
ca un experiment, conceput ca un „ro
man epațiu-timp", deci nu ca o serie 
de pateu romane, ci ca o unitate, un con
tinuum de cuvinte în care asistăm la evo
luția unei lumi de tip heraldic unde 
timpul este aproape abolit (doar în volu
mul IV acțiunea se mișcă în timp. înain
tează). rolul de coordonator al acțiunii re
venind spațiului. Un univers multidimen
sional pus în mișcare de fluxul memoriei 
în care marile teme se reiau necontenit 
din diverse puncte de vedere (există mai 
multi naratori, mai multe „voci" ce re
iau aceleași întimplări în funcție de spa
țiu. de timp, de propriile structuri psiho
logice. de gradul implicării lor î.n aceste 
întîmplări). un univers ce se cere explo
rat în desfășurarea sa simultană. Deci o 
structură narativă relativ complicată, o 
partitură dificilă, evoluînd în spirală si 
nu linear si datorită timpului ales de 
Durrell. care în Cuartet este de tip spe
cial. nefiind timpul tradițional, biologic, 
cronologic, nici cel psihologie folosit de 
Joyce și de V. Woolf, ci timpul einstei- 
nian. Totul e pus sub semnul relativului, 
o lume în care totul e oricînd posibil și 
valabil. în care „totul e adevărat despre 
oricine". Din rupturile de ritm, de acțiu
ne. linia acțiunii deviază, iar întîmplările 
ca si personajele sînt privite ca multidi
mensionale.

JVSTINE, primul volum al tetralogiei, 
este doar o uvertură a marelui roman 
care urmează ; introduce marile teme, 
personajele principale, situațiile și mo
tivele ce vor declanșa acțiunea în uni
versul multidimensional al lui Durrell. 
Cartea începe liniștit. Un narator neiden
tificat. ce trăiește pe o insulă din Cycla- 
de. răsfoiește niște hîrtii ce-i evocă amin
tiri vii. El e identificat în volumul II ca 
L. G. Darley, un profesor anglo-irlandez, 
sărac, care mai tîrziu va apărea ca un ofi
cial neînsemnat al diplomației britanice 
la Alexandria. Pe măsură ce el își amin
tește. trecutul ia locul prezentului. Darley 
apare deci și el într-o dublă ipostază : de 
narator, ca mijloc de creare a narațiunii, 
și de personaj. In prima calitate e un ob
servator și reporter oarecum limitat, in 
a doua e un căutător de sensuri si de 
adevăr. Memoria obiectivă a faptelor (jur
nalul lui Nessim și al Justinei) e perma
nent confruntată cu memoria afectivă 
a lui Darley, concluzia emanată din a- 
ceastă confruntare pentru acesta din urmă 
fiind că „toate ideile par egal de hume".

i Justine e o carte a amintirilor bazată 
pe mai multe surse : jurnalul Justinei

■ Hossnani ce i-a fost dat lui Darley de 
către soțul acesteia, Nessim, apoi jurnalul 
roman „Moeuns" al fostului șoț al Justi- 
nei. scriitorul francez de origine albane
ză. Arnauti. în sfîrșit. amintirile lui Darley 
care retrăiește în fața hirtiei începuturile 
iubirii lui cu Justine. în timp ce era a- 
proape fericit cu Melissa, amanta prosti
tuată. Melissa, este recreată in memoria 
lui Darley ; ca personaj posedă o energie 
potențial armonică fiind o ființă delicată 
șl loială cu cei buni cu ea, de o impre
sionantă devoțiune. O vedem în relația cu 
Darley doar înte-una din dimensiunile ei. 
ea atingînd aproape toate personajele 
majore din Cuartet. Criticul John A. 
Weigel o compara cu Tess a lui Hardy și 
Sonia lui Dostoievski. ca fiind „Acel pa
radox romantic inventat de literatură :

Lawrence Durrell : Justine, Balthazar, 
traducere de Catinca Ralea. prefață de 
Dan Grigorescu, Editura Cartea Româ
nească, 1983. 

femeia prostituată virtuoasă". în contrast 
cu această Melissă blondă pînă la trans
parentă. apare bruna, exotica Justine. O 
disarmonică, prototipul femeii fatale, o 
autentică fiică a Alexandriei, sex-simbo- 
lul unei lumi decadente, inteligentă si 
pasională, subtilă si aluzivă, labilă si vp- 
luptuoasă. dar niciodată vulgară, ea este 
văzută ca o „abstracție vie a scriitori
lor și filosofilor pe care i-a iubit sau ad
mirat." Se mișcă cu dezinvoltură prin 
lumi diferite, de la cele mai sordide pînă 
la cele mai, sofisticate, stîrnind pasiuni, 
plutind în haloul dragostei și al senzuali
tății. Justine este poate cel. mai ecletic 
personaj al cărții și cel mai misterios. în
zestrată cu o mare energie cinetică și psi
hologică, ea traversează lumi, spatii diver
se. trecînd prin 'viata celor mai intere
sante personalități ale Cuartetului, ilumi- 
nîndu-le. redîndu-le noi dimensiuni. Jus
tine este declanșatorul principal și ilustra
torul cel mai convingător și mai straniu, 
al marii teme ce predomiră Cuartetul : 
dragostea. De altfel autorul însuși își de
finește cartea ca o „investigare a dragos
tei moderne".

Unul dintre cele mai ambigue și mai 
contradictorii personaje ale romanului este 
Nessim, un oriental bogat, fascinat de dra
goste și putere, manevrînd comploturi îm
potriva Angliei. Ca și Justine și Melissa, 
el glisează permanent între mai multe 
personaje maiore, sfîrsind prin a fi desco
perit de Justine drept un personaj anost. 
Mistuitoare e doar Alexandria, matca a- 
eestui val de dragoste și erotism în care 
se aruncă toate personajele.

VOLUMUL al doilea. Balthazar, reia 
acțiunea din Justine. Manuscrisul lui 
Darley e citit și corectat de Balthazar și 
din această perspectivă este rescris si 
completat de Darley. Deci el repovestește 
totul dintr-un unghi inedit, din nou tre
cutul ia locul prezentului, de data asta 
datorită opticii lui Balthazar, „daimonul 
platonic-mediator între zeii locali si oa
menii lui". El schimbă toată perspectiva 
faptelor descrise în Justine : de fapt Jus
tine nu-1 iubește pe Darley, l-a folosit 
doar ca paravan pentru adevărata ei dra
goste : Pursewarden. Printre alexandrini 
apare un personaj nou: David Mounto- 
Ilve, ambasadorul Angliei în Egipt. Pur- 
sewairden, enigmaticul romancier ale că
rui stil și idei le reflectă pe cele ale lui 
H. Miller. D. II. Lawrence și desigur L. 
Durrell. se sinucide lăsîndu-i lui Mounto- 
iive un mesaj scris cu săpunul de ras pe 
o oglindă în care denunță conspirația pusă 
la cale de Nessim.

Unul din mijloacele de reordonare, de 
multiplicare a realității in narațiune fo
losit de Durrell în tot Cuartetul este con
ceptul oglinzilor multiple. Fiecare perso
naj se reflectă- în unul sau mai multe 
personaje, imaginea lui nefiind niciodată 
aceeași, distorsionată sau reală ea capătă 
perspectivă și adîncime prin oglindire : 
„îmi dau seama că fiece persoană poate 
pretinde că. cunoaște doar un aspect al 
caracterului nostru. Pentru fiecare întoar
cem altă parte a prismei" (Justine).

Există o întreagă teorie avansată de 
Du-rrell : cea a multidimensionalului, a 
prismei ce reflectă dimensiunile multiple 
ale spatiului-timp din Cuartet. Pursewar- 
den teoretizează undeva despre romanul 
.trilogie cu n dimensiuni, teoretic existînd 
posibilități nelimitate de exploatare a ma
terialului narativ, de iradieri ale perso
najelor. Oglinda e omniprezentă. Justine 
se studiază la coafor în cele cinci oglinzi, 
Cohen e văzut de Darley într-o oglindă, 
apoi Darley o întîlnește oe Justine pen
tru prima oară în aceeași oglindă în care 
a întîlnit-o si Arnauti. Și Nessim și Dar
ley, și Justine Și Melissa vorbesc adese
ori imaginii lor din oglindă: Darley 
și-l amintește pe Pursewarden, ca 
pe o „reflecție lichefiată în oglindă". O- 
gltnzile în Cuartet sînt adevărate alter-... 
egouri și depozite de memorie. Dar oglin
da cea mai exactă și în același timp mai 
distonsionantă este Alexandria. orașul 
care e transformat în personaj, oglindit 
la rîndul lui. răsfrînt în aproape toate 
„victimele" lui din Cuartet. E o forță or
donatoare într-un univers bîntuit de rela
tivism, un „timp gravitational". Cuvîntul 
lui Durrell a creat această, fabuloasă Ale
xandrie. „un admirabil labirint mitic", 
cum o numește Albâres.

Este meritul unuia dintre cei mai sensi
bili și mai înzestrați intelectuali ce i-a 
avut cultura românească de a fi tălmăcit 
în limba română pe Lawrence Durrell. O 
traducere excepțională, nlină de har. pe 
care numai regretata Catinca Ralea a pu
tut s-o dăinuiască si s-o dăruiască citi
torilor români. O tălmăcire pe măsura 
originalului.

Liliana Ursa
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Un interviu cu Jorge Amado
• în vîrstă de 71 da 

ani, dar mai viguros și 
mai fertil ca oricînd, 
Jorge Amado trăiește 
în ultima vreme retras 
undeva într-un loc ne
cunoscut. Lucrează Ia 
un nou roman și nu vrea 
să fie tulburat de ni
meni. A făcut o excep
ție pentru un corespon
dent al ziarului „L’ 
Unită" cu care s-a În
treținut îndelung des
pre această nouă carte, 
despre problemele poli
tice și sociale ale țării 
sale. Romanul se va in
titula Chip întunecat, 
acțiunea situîndu-se pe 
o plantație de cacao la 
începutul secolului. E- 
roul central al cărții e 
un arab brazilian. fiul 
unuia din numeroșii e- 
mlgranți arabi care 
trăiesc în Bahia. Rugat 
să explice succesul lite
raturii latino-americane

Pentru a-l cunoaște pe Kafka
• Numai o mare dra

goste față de Kafka șt 
față de opera sa poate 
explica perseverenta eu 
care, timp de 30 de ani, 
Klaus Wagenbach a cău
tat diverse documente fo
tografice legate de viata 
marelui scriitor, pentru a 
alcătui volumul Franz 
Kafka, imagini din viața 
sa, publicat recent de edi-

Viața și opera lui
• Timp de cîțiva ani. 

Martin Seymour-Smith a 
adunat materialul docu
mentar pentru a scrie 
despre prietenul său, i- 
lustrul poet englez Ro
bert Graves. Cartea — 
Viata și opera lui Robert 
Graves — însumează 
peste 600 de pagini și se 
remarcă — după opinia 
criticii — prin precizia și 
verva scriiturii, prin bo
găția de date privind 
concepțiile poetului, me
diul in care trăiește 
(Graves va fi nonagenar 
peste doi ani) pe insula 
spaniolă Majorca, unde 
s-a instalat la începutul 
anilor 30. „De la bun în
ceput — scrie Seymour- 

Călătoria în cerc
■ NUMĂRUL metaforelor este, cred, ca și al anec

dotelor, finit. Broderii originale izbutesc să dea iluzia 
ineditului, dar trama este mereu oea veche, încercată, 
nemuritoare. Ideile care stau la baza scrierii de debut 
a englezului David Wheldon, Viaductul, își au originea 
hăt, departe, în Don Quijote, dacă nu chiar în Odi
seea. Ni s-a propus viața imaginată ca o călătorie, 
peregrinarea, rătăcirea ca substitut al înaintării în timp, 
în mii de întruchipări. De la La țigănci, a lui Mircea 
Eliade, la obsedantul înotător al lui John Cheever, 
care vrea să se întoarcă acasă trecînd dintr-o piscină 
într-alta și ajunge bătrîn la capătul drumului și al 
vieții, timpul se comprimă, se dilată sau se lasă înlo
cuit de spațiu după cum vrea autorul, cînd nu este 
pus chiar în marșarier, ca la II. G. Wells et Comp.

Tînărul scriitor britanic a intrat în marea competi
ție impetuos, dornic să impună un unghi propriu de 
abordare a unei perspective arhicunoscute. Rezulta
tul este frapant, fascinant chiar, așa că se poate 
spune că premiul „The Triple First Award" (instituit 
anul trecut pentru opera de debut și acordat lui în 
1983) a încununat un autor de o înzestrare ieșită din 
comun și deplin format.

Eliberat din închisoare după ispășirea unei pedepse 
pentru „răzvrătire". A. este imediat în primejdie de 
a fi arestat din nou, delictul lui fiind considerat inex
piabil : scrisese o carte în care își povestise viața — 
o viață „ortodoxă" — și încercarea de a-și publica 
oficial biografia fusese taxată drept act criminal. El 
fuge. Fuge pe imensul viaduct dezafectat care domină 
orașul și pornește de-a lungul căii ferate părăsite. A 
intrat, își va da treptat seama. într-o lume diferită 
de cea în care trăise, tagma călătorilor. Sînt cei care, 
ca și el, nu se pot întoarce, dint.r-un motiv sau altul, 
acasă și n-au altă opțiune decît să meargă drept îna
inte. „Ceea ce deosebește viața, călătorilor — îi spune

în lume. Jorge Amado 
a răspuns : „Nu există o 
literatură latino-ameri- 
cană. în general, nimic 
nu este mai diferit ca li
teraturile cubaneză, ar- 
gentiniană, braziliană 
sau chiliană. Adesea ele 
au o structură de-a 
dreptul opusă, astfel In
cit nu pot fi reunite sub 
aceeași denumire. Ce-i 
drept, însă condițiile de 
viață din întreaga Ame
rică de Sud îi determină 
pe scriitori să se situeze 
de partea poporului, îm
potriva dictaturilor mili
tare, a bisericii, a lati
fundiarilor. în rest — 
preciza scriitorul — așa 
cum Brazilia nu poate 
fi asemuită cu Haiti sau 
Cuba, nici literaturile 
respective nu vo.r înfă
țișa în același mod si
tuațiile existente in a- 
ceste țări".

tura italiană Adelphi. A- 
proape 500 de fotografii 
pe care Wagenbach, bio
graful lui Kafka, le pre
zintă în ordine cronologi
că. însoțite de note ex
plicative. Sînt fotografii, 
unele inedite, de familie, 
în tovărășia unor prieteni 
sau cunoscut!, în diverse 
orașe unde Kafka a po
posit.

Robert Graves
Smith — Graves a fost 
obsedat de căutarea ade
vărului și de dorința de 
a păstra puritatea în 
opera sa“. Cu atît mai 
cumplită a fost pentru 
tinărul Graves „desco
perirea adevărului" în 
tragica lui manifestare 
cotidiană, în șîngele și 
grozăviile luptelor pe 
care le-a trăit în primul 
război mondial. Graves 
este înscris în poezia eu
ropeană ca poet liric, dar 
multe din creațiile sale 
sînt expresia zbuciumu
lui unui om care și-a 
pierdut „punctul de spri
jin".

La Casa Cranach
• Acest peisaj intitulat 

„Parc în Ettersburg" face 
parte din colecția de lu
crări semnate de Horst 
Hausoțtes dih R. D. Ger
mană, prezentată actual
mente în galeria de la 
Casa Cranach din Wei

Africa de altădată

• Leo Africanus face 
parte dintre acei „globe
trotters" faimoși care au 
contribuit în mod esențial 
la formarea actualei ima
gini despre lumea secolu
lui XV. Drumurile sale 
l-au purtat pînă în Asia 
și în Africa de Nord. Des
coperirea Africii, capodo
pera sa scrisă la îndem
nul papei Leon X, reflec
tă impresiile adunate de 
el de-a lungul mai multor 
ani petrecuți în fostele re

Memoriile lui
• Romanele și povesti

rile sale au făcut din 
Jerzy Putrament unul din
tre cei mai cunoscuți au
tori al literaturii polone
ze postbelice. Bogata lui 
experiență de viață — a 
fost ofițer în Divizia Kos
ciusko, apoi activist cul
tural și diplomat — face 
ca publicarea memoriilor 
sale să trezească im inte- 

un tovarăș de drum, «bărbatul înalt» — ește faptul că 
fiecare călător este necunoscut celorlalți. Se poate pre
zenta drept ceea ce este, se poate prezenta drept 
ceea ce își închipuie că este. Nici un alt călător nu știe 
adevărul despre el. Trecutul este numai al lui. Cel cu 
care călătorește îi sînt prieteni de-o clipă. Nu le prea 
pasă de el, dar cine are prieteni adevărat! ?“ Singurateci, 
în familii, în. grupuri, călătorii înaintează continuu ur- 
mînd șinele scoase din uz, ajungîndu-se din urmă, de- 
pășindu-se, regăsindu-se, străbătind distanțe mai 
lungi sau mai scurte împreună. Unii s-au născut, chiar, 
pe traseul căii ferate, alții mor în timpul drumului 
fără de capăt și sînt duși pentru a fi inmormîntati în 
satele sau orașele din vale, ai căror locuitori au atitu
dini variate față de „vagabonzii" de pe culmea dealu
rilor. Călătorii au „superstițiile", sau mai bine zis pre
judecățile lor, despre populația stabilă. Contactele cu 
primarul-judecător-pastor din localități diferite îi oferă 
lui A. ocazia de a înțelege că superstițiile în legătură cu 
nomazii se deosebesc de la așezare la așezare, dar că 
toți locuitorii au orizontul limitat la afacerile parohiale 
proprii, nu știu și nu-i interesează nimic din ceea ce se 
petrece în afară și consideră „iluzoriu" telul călătoriei 
nestatornicilor.

A. și-a însușit modul de existență al călătorilor, al 
căror număr pare a fi devenit considerabil și în rapidă, 
continuă creștere. El a plecat la drum vara. A venit 
iarna. Deși a mers tot timpul înainte, urmînd linia 
dreaptă a șinelor, are, dintr-odată. senzația (de rău 
augur. îi spun călătorii mai vechi) de loc cunoscut : a 
ajuns din nou in orașul de unde fugise. Nu trecuseră 
decît două anotimpuri de la plecarea lui. dar jandarmii 
și temnicerii lui de altă dată erau acum bătrîni. Fu
sese condamnat în lipsă la moarte și va fi executat.

A. a fost, evident, și K., peregrinarea lui are an
tene către felurite mituri, parabole, construcții lite
rare și filosofice, viaductul este o măiastră, elegantă 
punte înaltă cu deschidere către toate zările și este de 
presupus că David Wheldon nu Va călători în cerc. 
Chiar dacă romanul lui de debut, Viaductul, i se va 
părea, vreodată, caduc (pentru A., manuscrisul care i-a 
fost fatal își pierduse, la ieșirea din închisoare, orice 
semnificație sau interes), va găsi căi de evadare către 
alte probleme, formule, realități, idei.

Felicia Antip

mar. împreună cu selec
ția de desene sînt expuse 
de asemeni litografii și 
acuarele realizate în urma 
călătoriilor de studii fă
cute de artist în România, 
Uniunea Sovietică și 
Franța.

gate din nordul „conti
nentului negru". Cartea, 
publicată pentru prima 
oară în 1550 în limba ita
liană, apoi în 1805 într-o 
traducere germană, a re
apărut acum, la Brockhaus 
(Leipzig), într-o nouă ver
siune, revăzută și prece
dată de un amplu studiu 
introductiv. în imagine — 
una din cele patruzeci de 
gravuri incluse ca ilus
trații ale noii ediții.

Jerzy Putrament
res la fel de mare ca și 
opera sa de ficțiune. A- 
părute sub titlul O ju
mătate de veac. Amintiri, 
însemnările lui Putrament 
se referă la împrejurări și 
oameni din cele mai di
verse medii, o secțiune 
întreagă fiind rezervată 
celor ce scriu și purtînd 
titlul „Literații".

Italo Calvino 
la 60 de ani

• Cunoscutul scriitor 
italian Italo Calvino (n. 
1923), participant la Re
zistenta peninsulară, a 
împlinit 60 de ani. Calvi
no a debutat cu Poteea 
cuiburilor de păianjen, 
1947, carte semnificativă a 
Rezistenței. în 1954 el 
tipărește Intrarea în răz
boi, apoi în 1958, Specu
la în materie de con
strucții, și masivul volum 
Povestirile, 1958. care ne 
relevă ca și trilogia Vi
contele înjumătățit, 1952, 
Baronul din copaci, 1957, 
Cavalerul inexistent, 1959, 
o evoluție a prozatorului 
de la neorealism la o lite
ratură cu formule fan
tastice. Trilogia sa re
prezintă metaforic condi
ția omului în civilizația 
contemporană, unde ase
menea vicontelui înju
mătățit, omul e nevoit 
să trăiască într-o lume 
ambiguă. Pe urmele lui 
M. Bontempelli, Calvino 
realizează un fantastic 
subordonat sensului me
taforic sau rațiunii, un 
fantastic funcțional, nu 
gratuit, ceea ce îl situ
ează în tradiția voltaire- 
iană. Dintre celelalte 
cărți ale sale mai cităm: 
Ultimul vine corbul, 1949, 
Tinerii de pe Pad, 1958. 
Străbunii noștri, 1960, 
Anotimpurile în oraș 
1971, Iubiri dificile 1971, 
Orașele invizibile, 1973, 
Castelul destinelor încru
cișate, Dacă într-o noap
te un călător, 1979.

Victorian Sardou
• împlinirea la 8 no

iembrie a.c. a trei sfer
turi de veac de la moar
tea popularului drama
turg parizian Victorien 
Sardou (1831—1908) — no
toriul autor al pieselor 
de teatru Primele arme 
ale lui Figaro, 1859, Tos- 
ca, reluată ca libret pen
tru opera omonimii, 
de compozitorul Puccini, 
Madame Sans-Gene, 1893, 
— prilejuiește în Franța 
numeroase manifestări, 
printre care un festival 
de teatru, câteva seri tea
trale, un simpozion, o 
ședință la Academie.

„Europe", 
o aniversare

• Pentru a marca îm
plinirea a șaizeci de ani 
de apariție ai revistei li
terare lunare „Europe", 
la Biblioteca publică de 
informare a Centrului 
„Georges Pompidou" din 
Paris a avut loc o mani
festare denumită de or
ganizatori „conversation - 
rencontre", în cadrul 
căreia personalități ale 
culturii franceze au 
evocat meritele de înaltă 
ținută morală și artistică 
ale acestei prestigioase 
publicații întemeiate de 
marele scriitor umanist 
și pacifist Romain Rol
land.

Moda
la Palatul Pitii
• O expoziție de mare 

atractivi tate și interes is
toric este deschisă la ce
lebrul Palat Pitti din Flo
rența : cincizeci de cos
tume cu accesoriile res
pective din perioada 
1720—1920. Cronicile apă
rute în ziare și reviste 
menționează că unele din 
sălile palatului-muzeu sînt 
în ultimii ani permanent 
afectate diverselor, expo
ziții de modă și că, în 
concurența dintre Milano 
și Florența pentru întîi- 
etate în domeniul modei 
italiene, frumosul oraș de 
pe Arno a cîștigat un 
punct însemnat : acela de 
a fi primul care are un 
„muzeu al modei".

Esențialul 
despre Stendhal
• Un studiu de ansam

blu asupra operei lui 
Stendhal acoperind pro
blemele textului, imagi
nea realității, dimensiu
nea politică, atitudinea 
scriitorului față de lite
ratura scrisă dc alții etc. 
datorat expertului stend- 
halian Pierre Barberis, a 
apărut în colecția „Es
sential" publicată de Edi
tions Sociales din Pa
ris.

Jubileul unul 
„Nobel"

• S-a împlinit o ju
mătate de veac de cînd 
marele prozator rus Ivan 
A. Bunin (1870—1953) a 
primit Premiul NobeB 
pentru literatură. De a- 
semenea, au trecut trei 
decenii de la moartea 
autorului memorabilului 
roman Viața iui Arseni
ev, 1930 ; prilej nimerit, 
de reamintire a inimita
bilului povestitor, ■ care 
ne-a îneîntat prin arta 
sa, artă care nu e mai 
prejos de aceea a lui Tur- 
gheniev sau Cehov.

Centenarul
Max Beckmann
• Muzeul „Stădel" din 

Frankfurt pe Main adă
postește, timp de aproape 
patru luni, o expoziție 
consacrată pictorului Max 
Beckmann (1884—1950), cu 
prilejul împlinirii a o sută 
de ani de la nașterea sa.

Sînt prezentate, printre 
altele, 85 de picturi, 70 de 
desene și multe lucrări de 
grafică provenind din a- 
proximativ 70 de muzgo 
europene și americaiț 
precum și din colecții pa. 
ticulare. Tabloul „Der 
Eiserne Steg“ (1922), re
produs în imagine, repre
zintă un pod peste Main 
la Frankfurt. Perspectiva 
sa oblică deosebit de în
drăzneață ilustrează,
printre altele, preocuparea 
artistului pentru dimen
siunea topografică a pei
sajelor.

„Un pelerin 
hoinărește 
prin lume"

• Astfel se intitulează 
romanul reputatului pro
zator bulgar Andrei Gu- 
liășki, unanim apreciat 
de critică drept una din 
cele mai izbutite scrieri 
apărute în ultimii ani. 
Luînd ca pretext desco
perirea și descifrarea 
unui manuscris vechi, 
Andrei Guliașki călăto
rește prin cîteva epoci, 
evocînd diferite mișcîțr 
sociale la care au part 
cipat trei eroi ai cârtii, 
purtînd, toți, același 
nume : unul din ei, con
temporan, este un mare 
neurochirurg și apără 
curajos tot ce e nou _ în 
știință ; cel de al doilea, 
tatăl său, a luptat îr 
războiul civil din Spanie 
și în rezistența franceză 
în sfîrșit, cel de al trei
lea personaj, un străbui 
îndepărtat, a fost comba
tant în timpul războaie
lor din Franța în secolu 
XIV.

Una din cele 
mai bune cărți 
despre război

• Se intitulează Guști 
mierii și este apreciată « 
cea mai matură operă : 
scriitorului italian Pletri 
Sissa. Cartea înfățișează 
tragicul episod al depot 
tării celor 600 de mii di 
soldați italieni de căt.r 
hitleriști din Germania 
după prăbușirea lui Mus 
solini și semnarea armis 
titlului cu ăliatii. Autoru 
însuși a împărțit destiny 
cu acești oameni. Supuș 
timp de 20 de luni unu 
intens tratament de pre 
lucrare ideologică în ve 
clerea formării unei nc 
armate italiene aliată 
Reichului, aceștia, dimpo 
trivă, își călesc forța mo 
rală, iar multi dintre e 
odată ajunși acasă, intr 
în rîndurile mișcării d 
rezistență. Considerată c 
una din cele mai bun 
cărți de război din litera 
tura italiană. Gustul mit 
rii se remarcă — după c 
pinia criticii — prin mă 
iestria compoziției, a ns 
rațiunii, prin redarea su 
gestivă a atmosferei ace 
lei epoci.
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Premiile de stat ale U.R.S.S, in domeniul literaturii

S Trei prozatori au 
fost distinși anul acesta 
eu premiile de stat ale 
U.R.S.S. în domeniul li
teraturii. acordate cu pri

lejul aniversării Marii 
Revoluții. Socialiste din 
Octombrie : Cinghiz Ait
matov pentru romanul 
Haltă viscolită, Xuri Both

narev pentru romanul 
Opțiunea și Ivan Stad- 
niuk pentru romanul 
Războiul,

Italo Svevo, 
dramaturg

• Deși cîteva din cele 
13 comedii scrise de Italo 
Svevo au fost reprezen
tate pe scenă, lucrările 
sale dramatice nu s-au 
bucurat de aprecierile cri
ticilor. care le socotesc 
lipsite de o importantă 
deosebită, nesigure ca 
structură, Recent, una din 

.5 piesele lui Svevo. come
dia Un marito, aproape 
necunoscută, a fost pre
zentată la Verona în re
gia lui Gianfranco De Bo- 
sio. cu prilejul unui co
locviu dedicat lui Italo 
Svevo și Pirandello. De 

’•flata aceasta, spectacolul, 
după opinia unor critici, 
demonstrează forța dra
matică a celui ce a scris 
romanul Conștiința lui 
Zeno.

Centenar Gladkov
_• S-au împlinit 100 de 

ani de la nașterea scrii- 
to-'Uiii soviet’" F°odor 
Gladkov (1883—1958), 
a’itor al ponu’a-ului ro
man C«menit>I, ' 1925. 
G’adkov a publicat a^oi 
romanul Energia (1933— 
38), volumul de poves
ti”! .satirice Mica trilogie, 
1932. trilogia romanască 
cu tentă autobiografică 
Poveste desnre cnnilăr'c, 
jorq Viață slobodă. ’'>50. 
Anul, rău, 1954. El debu
tase cu povestirea Către 
lumină, înainte de parti
ciparea sa la mișcarea 
revoluționară, cînd stu
dia la Scoa’a no-mală 
din Tiflis, în 1905. Ares- 
.tat și deportat în Siberia, 
de autoritățile țariste, a 
scris acolo nuvela Pro
scrișii, care relevă a- 
finități cu creația lui 
Maxim Gorki.

„Jocul și.

• Este titlul noii pu
blicații trimestriale care 
apare la Budapesta, în 
patru limbi pe lingă cea 
maghiară, redactorul șef 
fiind ErniS. Rubik, profe
sor la Institutul de arte 
decorative. Adresîndu-se 
cititorilor, Erno Rubik 
scrie : „Pentru mine jo
cul este o noțiune foarte 
cuprinzătoare. El repre
zintă și un mod de viață 
șl o modalitate de gîndire 
și un drum spre cunoaș
terea adevărului și do-

bindirea fericirii". Crea
rea acestei reviste inter
naționale,. apreciază Ru
bik, va oferi posibilitatea 
rară de a reuni oamenii 
maturi și copiii, repre
zentanții tuturor popoa
relor. Publicația face cu
noscute cititorilor cele 
mai nebănuite aspecte 
ale relației jocului cu 
spațiul, cu sportul, arta, 
știința, lorica.

în imagine, Erno Rubik 
împreună cu fiica sa.

■ Am fost adusă pentru prima oară la Bucurâști în jurul vîrstei de 
zece ani și nu știu de ce și cum am ajuns pe Dudești. îmi amintesc per
fect strada lungă suită de tramvaiul numărul 19 și formată din incredibile du- 
ghene care — sprijinite una de alta, igrasioase și gîndăeoase, cenușii și 
scorojite — reușeau să înjghebe totuși aproape un bulevard. Două bucurii 
m-au impresionat în mod deosebit atunci și acolo : numele străzii pe care 
îl bănuiam venit de la dude, fructele mele favorite, a căror prezență mai 
mult decît filologică o căutam zadarnic în jur și vitrinele fotografilor.

Erau extrem de numeroase de la început m-a frapat numărul lor, dar 
erau și altfel decît cele pe care le știam eu din alte părți. Acest altfel — 
țin minte — mă fascina prin dificultatea de a-1 defini. îmi plăcuse întot
deauna — și-mi mai place și acum — să privesc pozele din vitrinele foto
grafilor — ființele acelea încremenite în gîndul că vor fi văzute și-n 
dorința de a arăta bine, orgoliul mărunt dar etalat cu impudoare, veselia 
căznită sau meditația ostentativă — dar tablourile de pe Dudești se deose
beau esențial de celelalte, fără să pot preciza prin ce. Desigur, în primul 
rînd era culoarea, dar o culoare nefirească, așezată dogmatic, cu granite 
nete între alb și roșu, între roșu și negru (pentru că buzele erau de cireașă, 
obrajii ca laptele, părul ca noaptea și chiar bujorii din obraji își delimitau 
rotund și brusc rozul agresiv pe pomeții imaculați) ; în al doilea rînd era 
lipsa oricărei expresii : nici rîsul formal, nici prea evidentul aer gînditor, 
nici mîndria prostească, nimic nu se mai putea citi pe fețele, mărite de 
pictori de gang după fotografii la minut, pe care imaginația mea infantilă 
le repartizase morții. Pentru că asta fusese diferența specifică pe care în 
cele din urmă mi se părea că o identificasem între fotografiile obișnuite 
și cele de pe Dudești : în timp ce primele reprezentau oameni vii, cele
lalte reprezentau morți. Și cu toată spaima care urca în mine și eu toate 
eforturile pe care le făceam să nu-mi mai las ochii să lunece în vitrine, 
să-i pironesc disciplinați în caldarîm, țin minte că eram mulțumită de des
coperirea mea.

Mi-am amintit toată această copilărească dialectică într-una din zilele 
trecute, pe noua Cale a Moșilor. Mergeam pe jos fără .să mă gră
besc și-mi plăcea, deschiderea largă, oarecum solemnă a arterei care re ușea 
să anihileze prin amploare monotonia construcțiilor, și-mi plăceau vitrinele 
mari chiar dacă titrate, stereotip si aranjate banal, cînd m-am oprit, fără 
să-mi vină a crede, în fața uneia întinse pe lățimea unui întreg bloc, din 
care mă priveau tablourile de Dudești. Tablouri mari alături de care era 
așezată comercial mica fotografie după care fuseseră desenate, și reclame 
agramate subliniind efortul artistic al operelor. La început mi-a venit să 
zîmbesc. Părea incredibil că a fost dărîmat și construit un întreg cartier, 
înfățișarea orașului și viața atîtor familii a fost schimbată pentru ca prostul 
gust și kițsch-ul suburban șă se poată instala mai confortabil și să pri
mească statut legal. Incredibil, dar adevărat : un mare și elegant magazin 
de pe noua Cale a Moșilor era specializat oficial în reproducerea și difu
zarea tablourilor de bîlci iar din vitrina lui cu linii optimiste, aerate, mă 
priveau, dintre nenumărate fețe de morți, doi tineri foarte bruneți, înfăți
șați în picioare — el cu pantaloni strîmți și cămașă descheiată pînă la 
brîu, ea, cu fuste înfolate și salbe ; mă priveau triumfători și fericiți.

Ana Blandîana_________ —J
Charandas, hoțul’*

• Habib Tanvir, unul 
din cei mai proeminent! 
dramaturgi și regizori ai 
..noului teatru" din India, 
a pus în scenă spectaco
lul cu piesa Charandas, 
hoțul, de inspirație fol
clorică. cu care a repur
tat un imens succes în di
ferite orașe ale tării. Cro
nica spectacolului publi
cată de revista „Link“ 
relevă reușita deosebită a 
spectacolului cu persona
jul ei central, un hoț fer
mecător care nu-i jefu
iește niciodată pe cei să

raci si nu minte nicioda
tă. Charandas este de 
fapt un personaj pozitiv. 
La început el apare ca 
un erou destul de liniar, 
dar treptat tonalitatea 
piesei se schimbă. Cha
randas trece prin încer
cări care scot în eviden
tă complexitatea caracte
rului său. el seamănă din 
ce în ce mai puțin cu 
Robin Hood, iar la sfîrșit 
moare în mod tragic, a- 
cesf final venind în con
tradicție cu canoanele ge
nului.

Margaretha van Boetzelaer
■ NU este ușor lucru să fii pictor con

temporan în Olanda, avînd în vedere 
considerabila ipotecă nu numai a artei 
vechi olandeze, dar și a celei moderne 
din anii 20—30 ! Tentația influențelor stă 
peste tot la pîndă. Pe Margaretha van 
Boetzelaer nu au intimidat-o însă nici 
unul din aceste aspecte. Ea pictează cum 
respiră, cu o încîntătoare naturalețe. Lu
crurile învățate în atelierul lui Andră 
Shote și la Academia Julian a știut să le 
asimileze, uitîndu-le apoi. Privirea, sen
timentul, bucuria de a trăi în fața unui 
colț de natură sau a unei figuri umane 
sînt uneltele de bază ale pictoriței. Le mî- 
nuiește fără sofisticări, dar nu fără în-

(Sala Arghezi)
drăzneli de limbaj, adesea uimitoare. 
Pictura ei este, categorial, figurativă. Și 
totuși, din spațiul imaginilor, îndeosebi 
al celor lucrate în acuarelă, răsar frag
mente de pură delectare în formă șl cu
loare, desprinse de motivația lor 
obiectuală. Delta noastră l-a prilejuit mici 
imnuri fervente, exprimate cu nuanțările 
adecvate subiectului. Flori, străzi, col
țuri de grădină, obiecte de uz zilnic, 
chipuri prietenești se succed într-o suită 
pe care nu o decide vreo ordine a logicii 
stilistice, ci este susținută de coerenta 
unei nedezmințite sincerități față de pro
priile-! emoții și credințe.

A. P.

Gabriel Garcia MARQUEZ:

Fericita vară a doamnei Forbes co
— N-o să-l mănînc — a spus.
Hotărirea lui era atît de evidentă încît 

doamna Forbes a ocolit răspunsul.
— Foarte bine — a spus —, dar atunci 

n-o să măninci prăjitură.
Calmul fratelui meu mi-a inspirat cu

raj. Am încrucișat tacîmurile pe farfu
rie, așa cum doamna Forbes ne-a invătat 
că trebuie să se facă la sfîrșitul mesei, și 
am spus :

— Nici eu n-o să mănînc prăjitură.
— Nici n-o să vă uitați la televizor —- 

a replicat ea.
— Nici n-o să ne uităm la televizor — 

am spus.
Doamna Forbes a pus șervetul pe masă 

ți toți ne-am ridicat ca să ne facem ru
găciunea. Apoi ne-a trimis în dormitor 
avertizîndu-ne că trebuia să adormim 
pînă cînd ea va termina de mîneat. Toate 
punctele noastre bune au fost anulate și 
numai odată cu adunarea a douăzeci 
vom mai putea din nou să ne bucurăm 
de prăjiturile ei cu cremă, de tartele ei 
cu vanilie, de excelenții biscuiți cu prune, 
cum niciodată nu vom mai întîlni în tot 
restul vieții.

Mai devreme sau mai tîrziu trebuia să 
se ajungă la ruptura asta. Un an întreg 
așteptaserăm eu nerăbdare acea vară li
beră în insula Pantelaria, în extremul me
ridional al Siciliei. și care fusese o reali
tate de-a lungul primei luni, cît părinții 
noștri fuseseră cu noi. încă îmi mai a- 
mintesc ca pe un vis cîmpia solară de 
roci vulcanice, marea eternă, casa pictată 
cu un var nestins pînă sus, de la ale 
cărei ferestre se vedeau în nopțile fără 
vînt vîrtelnltele farurilor din Africa. Ex- 
plorînd cu tatăl meu adîncurile adormite 

dimprejurul insulei descoperisem un șir 
de torpile galbene împotmolite încă de 
la ultimul război, salvaserăm o amforă 
grecească de aproape un metru înălțime, 
eu ghirlande pietrificate, pe al cărei fund 
zăcea . bănuiala unui vin imemorial și 
otrăvitor, și ne scăldaserăm într-o apă 
stătătoare care fumega și ale cărei unde 
erau atît de dense că aproape se putea’ 
merge pe ele Dar revelația cea mai stră
lucitoare pentru noi fusese Fulvia Flami- 
nea. Părea un prelat fericit și mergea 
mereu înconjurată de cîteva pisici somno
roase care îi împiedicau pașii, dar ea 
spunea că nu le suporta din dragoste ci 
pentru ca să nu-i lase pe șobolani să le 
mănînce. Seara, în timp ce părinții noștri 
priveau la televizor programele pentru 
adulți, Fulvia Flaminea ne lua la casa 
ei, la mai puțin de o sută de metri de 
a noastră și ne învăța să recunoaștem 
arăbeasca străveche, cîntecele, rafalele de 
jale ale vînturilor din Tunis. Soțul ei era 
un bărbat cam prea tînăr pentru ea care 
muncea în timpul verii în hotelurile tu
ristice din cealaltă extremă a insulei și 
venea acasă doar ca să doarmă. Oreste 
trăia cu părinții lui puțin mai departe și 
totdeauna apărea noaptea cu legături de 
pești și coșuri cu languste de-abia pescui
te .și le agăța în bucătărie pentru ca soțul 
Fulviei Flaminea să le vîndă a doua zi 
prin hoteluri. Apoi își punea din nou 
lanterna de scafandru pe frunte și ne lua 
să vînăm șobolani de munte, mari ca 
Iepurii, care pîndeau resturile de la bu
cătărie. Citeodată ne întorceam acasă 
după ce părinții noștri se culcaseră, și 
de-abla dacă reușeam să dormim din 
cauza zgomotelor șoarecilor disputîndu-șl 

resturile de prin curți. Dar chiar și acest 
zgomot era ca un ingredient magic al 
verii noastre fericite.

DECIZIA de a contracta o institutoare 
nemțoaică putea să-i vină numai tatălui 
meu. care era un scriitor din Caraibe mai 
degrabă cu ifose decît cu talent. Orbit de 
cenușa gloriei Europei, întotdeauna a 
părut mult prea dornic de a face să i se 
ierte originea, atît în cărți cît și în viața 
reală, și-și impusese fantezia de a nu 
rămîne în fiii ltd nici un vestigiu al pro
priului său trecut. Mama mea a continuat 
să fie mereu tot atît de umilă cum fusese 
ca învățătoare pribeagă în Guajira de sus 
și niciodată nu și-a imaginat că soțul ei 
ar putea avea vreo idee care să nu fie 
providențială. Așa încît nici unul dintre 
ei. probabil, că nu s-a întrebat cu inima 
care va fi viața noastră alături de un 
sergent din Dortmund încăpățînat să ne 
Inculce cu forța obiceiurile cele mai în
vechite ale societății europene, în timp ce 
ei se aflau, împreună cu patruzeci de 
scriitori la modă, într-o croazieră cultu
rală de cinci săptămîni prin insulele 
Mării Egee.

Doamna Forbes a sosit în ultima 
sîmbătă a lui iulie, cu bărcuța de Pa
lermo, și din momentul în care am vă
zut-o pentru prima oară ne-am dat sea
ma că sărbătoarea se terminase. A venit 
încălțată cu niște cizme de polițist și îm
brăcată cu o rochie cu reverele petrecu
te pe căldura aceea meridională și cu 
părul tuns ca al unui bărbat sub nălăria 
de fetru. Mirosea a urină de maimuță. 
„Așa miros toți europenii, mai ales vara", 
ne-a spus tata. „Este mirosul civiliza
ției". Dar în pofida fastului ei marțial, 
doamna Forbes era o creatură slabă, care 
poate ne-ar fi provocat o anume com
pasiune dacă am fi fost mai mari sau 
dacă ea ar fi avut vreo urmă de blîndețe. 
Lumea a devenit cu totul alta. Cele șase 
ore de mare, care încă de la începutul 
verii fuseseră un continuu exercițiu de 
imaginație s-au transformat într-o a- 
ceeași oră repetată de multe ori, Cînd 

eram cu părinții noștri, aveam tot timpul 
la dispoziție pentru ca să înotăm cu 
Oreste, uimiți de arta și îndrăzneala cu 
care se înfrunta cu caracatițele în propria 
lor ambiantă tulbure de cerneală și singe, 
fără alte arme decît cuțitele lui de luptă. 
Apoi a continuat să sosească în bărcuțe 
cu motor, pe marginea bordului, așa cum 
o făcea întotdeauna, dar doamna Forbes 
nu-i permitea să rămînă cu noi nici un 
minut mai mult decît era indisoensabil 
pentru ora de natație submarină. Ne-a 
interzis să ne ducem seara Ia casa Fulviei 
Flaminea. Considera asta ca pe o familia
ritate excesivă cu servitorimea și a tre
buit să dedicăm lecturii analitice a lui 
Shakespeare timpul de care înainte ne 
bucuram vtnînd șobolani. Obișnuit! să 
furăm fructe de mango de prin curți și 
să omorîm cîini cu pietroaie pe străzile 
arzătoare a’e Guacanayal-ei. pentru noi 
era imposibil să concepem o răsturnare 
mai crudă decît acea viată închinată prin
cipiilor.

Cu toate astea, foarte repede ne-am 
dat seama că doamna Forbes nu era tot 
atît de strictă cu ea însăși ne cît era eu 
noi și asta a fost prima spărtură în au
toritatea ei. La început rămînea pe plaja 
sub umbrela colorată. îmbrăcată ca la 
război, citind balade din Schiller în timp 
ce Oreste ne învăța să ne scufundăm, iar 
apoi ne da lecții teoretice de bună com
portare în societate, oră după oră, pînă la 
pauza de prînz.

într-o zi i-a cerut lui Oreste s-o ducă 
în bărcuța cu motor la magazinele turis
tice din hoteluri și s-a întors cu un 
costum de baie dintr-o singură bucată, 
negru și cu ape ca o piele de focă, dar 
niciodată n-a intrat în aDă. Stătea la 
soare pe plajă în timp ce noi înotam 
și-și ștergea sudoarea eu prosopul fără să 
treacă pe la duș. așa încît după trei zile 
părea o langustă de carne vie și mirosul 
civilizației sale devenise irespirabil.

în românește de
Miruna lonescu



București, 12 noiembrie 1983. Marele marș al tineretului și copiilor pentru pace și dezarmare

■J~\IMINEAȚA zilei de 12 octombrie 
'*“'1983 va râmîne în amintirea tutu

ror celor care s-au aflat in acest sfîrșit de toamnă in 
Capitală ca un moment grandios și plin de înalte sem
nificații in marea și dreapta luptă pe care poporul 
nostru, alături de toate popoarele lumii, o duce pentru 
apărarea prezentului și a viitorului de amenințarea unui 
război distrugător. O luptă pentru speranță. O luptă 
dusă pentru cauza luminii, a frumuseții și dreptății, a 
zîmbetului și prieteniei.

Grandioasa manifestație desfășurată sub egida „Tine
retul României dorește pacea" a început prin aduna
rea coloanelor de bucureșteni și tineri veniți din toată 
țara în Piața Romană. Pionieri, elevi, studenți, munci
tori, țărani, intelectuali, o mare de tinerețe a început
să se reverse pe străzile din centrul Capitalei. Peste o 
sută de mii de oameni piini de visuri și de năzuințe,
peste o sută de mii de perechi de ochi ce vor să pri
vească senin înspre ziua de miine, peste o sută de mii 
de conștiințe care nu pot — pentru că nu au cum — 
pricepe rosturile și sensurile acumulărilor de arme dis
trugătoare, iată participanții la marele marș al vieții, ăl 
încrederii că rațiunea poate învinge, că ne putem creș
te copiii în liniște, că ne putem continua eforturile de 
înălțare a patriei, că nimic din ceea ce am înfăptuit, cu 
dragoste, pînă acum, nu se va dovedi, zadarnic.

Coloanele pornesc — policrome — în marș. Steaguri 
ale patriei și partidului, pancarte pe care sînt scrise, cu 
condeiul înmuiat în suflet, dorințe de pace și de bine, 
portrete ale președintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și ale tovarășei Elena Ceaușescu, 
desene și afișe antirăzboinice - totul vorbește de 
la sine despre gîndurile celor care au pornit 
nu într-un simplu marș, însumînd cițiva kilometri, ci în 
întimpinarea dorințelor unui întreg popor, ale unei uma
nități întregi. Am putut reîntilni printre participanți ne- 
num.ărgți tineri cunoscuți în drumurile prin țaiări pe șan
tierele naționale ale tineretului, în combinate siderur
gice, pe ogoare sau în săli de curs. Lumina, din privi
rile lor, lumina încrederii în forța pe care ți-o dă drep
tatea celor afirmate era o lumină gravă. Cu toată bine 
știuta-i exuberanță, tinerețea este și o vîrsta a marilor 
responsabilități, a marilor decizii, a marilor năzuințe. 
Gravitatea și îngrijorarea citite în ochii demonstranților 
erou semnele clare ale, seriozității cu .care este privită 
de către tinerii României situația internațională de azi. 
granița fragilă dintre măreția înfăptuirilor și negura 
neantului.

MITINGUL care a avut loc la Pala
tul sporturilor și culturii mi-a apă
rut ca o dovadă elocventă a spiritului internaționalist 
de care știe să dea dovadă tinăra noastră generație. 

Nu era vorba — în toate cuvintele rostite acolo — nu
mai de grija față de soarta propriei țări, ci față de 
întreaga civilizație a omenirii, nu se cerea drept la 
viață numai pentru cei prezenți, ci• pentru toți cei aflați 
acum pe planetă, și nici numai pentru ei, ci și pentru 
urmașii lor și urmașii urmașilor lor. Această generozi
tate de gînd și-a pus amprentă fierbinte asupra mesa
jelor adoptate cu acest prilej.

Apelul adresat organizațiilor naționale, regionale ți 
internaționale de tineret cu care Uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România ți Organizația Pionierilor întrețin relații de 
colaborare este o vibrantă chemare la unitatea tinere
tului lumii în fața marelui pericol care pîndește soarta 
pămîntului. „Nici o rațiune — se arată în Apel: — nu 
poate justifica politica de înarmare, adoptarea de noi 

programe de amplasare și desfășurare a armelor nu
cleare. Este convingerea fermă a poporului român că 
oprirea cursei înarmărilor, luarea de măsuri eficiente și 
energice de dezarmare, și în primul rînd de dezarma
re nucleară. constituie singura alternativă rațională, 
care ferește omenirea de pericolul războiului nuclear 
nimicitor".

Propunerile de acțiune adresate tuturor tinerilor și ti 
nerelor Europei prin intermediul acestui Apel sînt întru 
totul convingătoare în ceea ce privește realismul și jus
tețea politicii noastre internaționale,, al cărei inspirator 
și înflăcărat promotor este președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De pe aceleași poziții - ale dreptului la viață, la 
muncă și la împliniri, la frumosul din natură și din via
ță — a fost adresat și secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, o scri
soare în care sînt reamintite opiniile și convingerile în
tregului popor român privind încetarea cît mai grabnică 
a cursei înarmărilor, factor frenator al progresului ge
neral al omenirii, condamnînd — prin risipirea unor imense 
fonduri — la foamete și incultură o insemnată parte a 
populației globului. „Este timpul ca O.N.U. - sublinia
ză scrisoarea — să devină o tribună reală a voinței de 
pace a națiunilor, unde să triumfe glasul rațiunii. în 
ceea ce ne privește, noi, tinerii din România, împreună 
cu tinerii din întreaga lume, cu toți oamenii de bună 
credință, cu toate popoarele, dorim să ne facem cu
noscută voința noastră de a trăi în pace și înțelegere 
cu toate națiunile".

Exprimîn.d satisfacția pentru interesul pe care Orga
nizația Națiunilor Unite îl acordă tinerii generații, inte
res vădit de desemnarea anului 1985 ca An Internațio
nal al Tineretului sub deviza „Participare, dezvoltare, 
pace", scrisoarea solicită demonstrarea — la un mod cît 
mai concret — a acestei griji, a grijii față de viitorul 
acestei generații.

SINTEM o generație a mărilor en
tuziasma — spuneau, . cu dreptate, 
participanții la manifestație. Sintem o generație care 
vrea să înfăptuiască lucruri durabile. Nu ne putem îm

păca în nici un fel cu gîndul ,că ceea ce durăm noi 
:astăzi poate fi . distrus, în doar cîteva clipe de nesă- 
buire. Tinerii prezenți - români-, maghiari, germani, și. 
de alte naționalități, veniți din toate colțurile țării pen
tru a aduce mesajul tovarășilor lor de. muncă sau în
vățătură, mesajul celor apropiați lor,, rțțesajul lăsat pă
rinților din părinți și spus, cu vorbă fierbinte, urmașilor 
— au militat și vor continua să militeze pentru ca pa
cea să domnească, netulburată, peste lume. Nu poate 
fi conceput, in aceste momente, un gînd mai limpede. 
Nu poate fi probată o mai mare dragoste pentru tot 
ceea ce omenirea a creat de-a lungul mileniilor și nu 
istovește să creeze, decît ferma ridicare a tinerei gene
rații a unui popor harnic și priceput, drept și viteaz, 
prietenos și vesel, ospitalier și inteligent în apărarea 
dorinței de pace.

Rememorînd textul Apelului prezentat la mitingul tine
retului și copiilor României, nu putem să nu fim de 
acord cu faptul că poziția țării noastre este — in 
această complexă conjunctură internațională - una 
dictată de optimismul dintotdeauna al neamului nostru, 
„în pofida situației internaționale complexe, a perico
lelor care amenință viața și munca pașnică a popoare
lor, noi, tinerii din Republica Socialistă România, sîn- 
tem convinși că tinăra generație din întreaga lume, 
unindu-și acțiunile cu toate forțele păcii, poate să con
tribuie la oprirea evoluției periculoase a evenimentelor,

Pace-n lume
Numai dacă-i pace-n lume 
poate griul să răsară, 
poate să-nflorească-n steme 
luminînd cu rod o țară.

Din bătrini așa se spune, 
că de-avem ori de n-avem, 
in răzorul gliei noastre 
noi doar bună pace vrem.

Și nu-i pace-n lumea toată 
dacă nu-i la tine-acasă, 
dacă bombe și nu pîine 
pui vecinului pe masă.

Nu de cîntecul cenușii 
e nevoie, nu de focuri.
in fotoliile păcii 
încă sînt vacante locuri.

Numai dacă-i pace-n lume 
poate griul să răsară, 
poate să-nflorească-n steme 
luminînd cu rod o țară.

Marcel Bârâganu

să impună adoptarea de măsuri concrete care să ducă 
la eliminarea pericolului războiului, la înfăptuirea dezar
mării, la salvgardarea păcii".

O TOAMNA a iubirii de pace pe pămîntul României. 
O toamnă care- și-a - oferit- roadele' bogate celor care au 
muncit, așa cum se cuvine, ogoarele, viile și livezile. E 
calmă această oră a patriei. E îmbelșugată. Nimic n-ar 
părea să tulbure apropierea unei ierni ce s-a făcut 
simțită, pentru prima dată, în chiar dimineața de 12 no
iembrie. Cu toate acestea, atunci cînd pămîntul întreg, 
cînd întreaga sa suflare respiră îngrijorare, teamă 
chiar, în fața unei distrugeri absurde a realizărilor în 
care s-a adunat atîta trudă și atîta gîndire și visare 
lucidă, oamenii României nu-și pot afla liniștea pînă 
cînd nu simt că - pe toate meridianele — spectrul răz
boiului, al cumplitei dispariții ce-și vîntură umbra pe 
deasupra capetelor noastre a dispărut cu totul.

Vreme de cîteva ore, marile bulevarde bucureștens 
au fost locuri în care s-a gîndit și apărat soarta pla
netei. Momente în care peste o sută de mii de piep
turi tinere s-au arătat — în numele altor milioane — 
gata să depună orice efort pentru atît de dorita și aș
teptată liniște planetară. Bucureștii erau — sub atin
gerea fulgilor răzleți și, apoi, sub lumina unui soare 
ce iubește acest colț de lume - în frumoasa zi de 
toamnă tîrzie 12 noiembrie 1983, o adevărată capitală 
a păcii.

Dan Mucenic
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