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CONSTRUIND
VIITORUL
- SOCIALISMUL este vital preocupat de viitor prin 
însuși spiritul său. Construcția societății socialiste se 
desfășoară într-un sens determinat de existența unei 
perspective limpezi asupra obiectivelor urmărite, iar 

•realizarea acestora se înfăptuiește conștient și are un 
caracter programatic, fiind călăuzită de principiile 
concepției revoluționare materialist-d'alectice despre 
lume și viață, ale cărei adevăruri generale sînt apli
cate în mod creator la condițiile și realitățile istorice 
și naționale proprii fiecărei țări.

Experiența de peste patru decenii a construcției so
cialismului în România pune cu putere în lumină în
semnătatea politicii partidului nostru. într-o perioadă 
de timp scurtă, societatea românească a străbătut etape 
și experiențe istorice care au transformat-o profund 
și radical, azi întreg poporul fiind angajat pe calea 
făuririi cu succes a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a creării condițiilor pentru înaintarea 
spre comunism. Stabilind orientările, direcțiile și 
obiectivele înfăptuirii socialismulițj și comunismului în 
România, concepția promovată de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, are la 
bază existența unei perspective clare asupra viito
rului națiunii noastre, materializată în planurile și 
programele de dezvoltare a țării.

întregul proces de edificare a socialismului în 
^România, îndeosebi în ultimele două decenii, este 
■marcat de grija pentru viitor și pentru înnoirile re- 
^voluționare. „Totdeauna, în toată perioada construc

ției socialiste, și, mai cu seamă, în ultimii 20 de 
ani — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — am por
nit de la faptul că trebuie să avem permanent în 
vedere uriașele schimbări care au avut loc atît în 
patria noastră, cit și pe plan internațional, noile cu
ceriri ale științei și ale cunoașterii umane în gene
ral, să ținem permanent seama atît de propria noas
tră experiență, cît și de experiențele altor țări și po
poare, dar să respingem orice șabloane, orice copiere 
sau transpunere mecanică a unor forme și me
tode de organizare, a unor forme care nu mai co
respund sau nu corespund realităților din patria 
noastră. Am considerat și considerăm că pentru a 
fi cu adevărat revoluționari trebuie să avem o ati
tudine fermă împotriva dogmatismului, a tot ce e 
vechi și perimat și să promovăm larg noul, spiritul 
revoluționar de înnoire în toate domeniile de acti
vitate”. *

Permanența spiritului revoluționar, lupta pentru 
nou și preocuparea pentru viitor se concretizează în 
angajarea întregului nostru popor în vasta activitate 
de realizare a obiectivelor celui de al 8-lea plan cin
cinal 1986—1990 și a programelor de dezvoltare în 
perspectivă, pînă în anul 2000, a istoricelor hotărîri 

j^ale Congresului al XIII-lea al partidului. Transpu- 
^îînd în realitate prevederile Programului de făurire 

a societății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, națiunea noas
tră socialistă acționează pentru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor fundamentale prevăzute pentru cincina
lul în care ne aflăm — trecerea patriei noastre la 
stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată, asigura
rea modernizării șl dezvoltării intensive a tuturor • 
sectoarelor și domeniilor de activitate, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii 
umane. Această orientare către nou, specifică etapei 
actuale de dezvoltare a țării și determinată de grija 
pentru viitor, se manifestă plenar în cadrul noii re
voluții tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, 
expresii caracteristice ale concepției revoluționare a 
partidului nostru. A făuri în mod conștient viitorul 
reprezintă însăși esența orînduirii socialiste. Expe
riența istorică a construcției socialiste în țara noastră 
constituie, prin uriașele transformări care au avut 
loc, prin realizările mărețe de pînă acum, baza cea 
mai trainică a înfăptuirii cu succes a obiectivelor ce 
prefigurează imaginea luminoasă a României de 
«nîirw»
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„România literară**

Ne este astăzi țara un timp fertil in toate. 
In care ne cuprindem asemenea și noi, 
Un timp de epopee născut să plămădească 
Noi fapte minunate și ne-nfricați eroi.

Și fiecare treaptă din anii noi ai țârii 
E-un gind senin de pace in lume cunoscut 
Prin glasul celui care cu-naltă demnitate 
Din pace și lumină vieții-i face scut

Pe fiecare treaptă din treptele de soare 
Pe care către piscuri cu sete le-am urcat,

Se află o lumină din inima acelui
Ce-n fruntea României stă brav și demn bărbat

Prin el, călit in lupte și luptei dind temeiuri 
Spre-ncununarea țării cu-al biruinței nimb, 
A glâsuit partidul chemarea-nflâcărată 
De-a făuri prin muncă un nou și trainic timp.

Sărbătorește țara o vîrstă a-mplinirii 
S: inimilor noastre le dăruie tării, 
Căci anii noi, in care am inălțat columne, 
Sînt anii de izbindă ai scumpei Românii.

Viorel Cozma
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Pentru viitorul pașnic 
al întregii lumi

EVOCATA în aspectele ei esențiale, în Cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Adunarea Solemnă 
consacrată aniversării Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Româ
nia, problematica lumii contemporane constituie un 
tablou în tonalități grave, dar, în același timp, im
pregnat de o puternică încredere în viitor, solid în
temeiată pe coroborarea datelor realității cu posibili
tățile de a le potenta sau corecta.

Conoepția politică stînd la baza unei asemenea ima
gini și-a aflat și continuă să-și afle importante confir
mări în practica existentei sociale. Realizările obținute 
de poporul nostru în efortul de construcție socialistă și 
comunistă a patriei. împreună cu demersul internatio
nal al României, purtind amprenta strălucită a gindirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. au adus tării un înalt 
prestigiu international, semnificativ pus in evidență de 
ecourile recentelor vizite întreprinse de șeful statului 
român în țări din Asia ca si in interesul cu care este 
așteptată noua solie românească la nivel înalt in țări 
din Africa.

Definind ca problemă fundamentală a epocii con
temporane oprirea cursei înarmărilor, treoerea la de
zarmarea nucleară, la eliminarea completă a armelor 
nucleare, la reducerea, sub un strict control internațio
nal, a armamentelor conventionale, asigurarea unei 
păci trainice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că România se pronunță ferm împotriva armelor nu
cleare si susține programul prezentat de Uniunea 
Sovietică privind eliminarea rachetelor nucleare pină 
in anul 2000.

încrederea în posibilitatea dezarmării. în perspecti
vele asigurării păcii este, pentru noi. o expresie a în
crederii în capacitatea maselor populare, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, iubitoare de pace ca, 
unite, să determine luarea de măsuri în acest sens, să 
contribuie la găsirea modalităților de înțelegere și co
laborare pentru ca aceste măsuri să fie reale, operan
te. Și dacă această posibilitate există pentru pacea pla
netară. cu atit mai mult există ea pentru pacea conti
nentului pe care trăim. în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. toate popoarele Europei trebuie să 
acționeze ferm și să contribuie la realizarea în cel mai 
scurt timp a unui acord între U.R.S.S. și S.U.A. in pro
blema rachetelor cu rază medie.

De altfel, nu există problemă litigioasă cît de ețt 
complexă care să nu necesite o soluționare cu o cît 
mai largă contribuție internațională. Această 
aserțiune fundamentală a concepției de poli
tică Internațională a conducătorului partidului «i 
statului nostru si-a găsit din nou expresia 
în Cuvîntarea rostită la aniversarea organizației noas
tre de tineret : „Problemele complexe și deosebit de 
grave — politice, militare, economice — realizarea de
zarmării și asigurarea păcii impun participarea activă 
la solutionarea acestora a tuturor statelor, indiferent 
de mărime sau de orinduire socială" — a arătat to
varășul Nico'ae Ceausescu. menUonînd că ..un rol deo
sebit revine țărilor mici si mijlocii. țărilor în curs de 
dezvoltare, țărilor nealiniate".

întreaga omenire, toate generațiile care o alcătmeoc 
și mai cu seamă tineretul trebuie să acționeze în sțrîn- 
să unitate — firească Prin nevoia comună de a trăi in 
pace pentru a putea asigura continuitatea si propășirea 
civilizației, a vieții însăși pe Pămînț —. astfel incit să 
determine înlăturarea pericolului de război nuclear si 
reintrarea resurselor de producție și consum, ca și a 
celor de creativitate umană, pe făgașul lor firesc, de 
făurire a bunăstării materiale și spirituale a întregii 
lumi. „Deși situația mondială este gravă. — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — avem convingerea că. 
acționlnd unite popoarele de pretutindeni, forțele re
aliste — în rîndul cărora tineretul ocupă un loc deo
sebit de important — pot să determine o schimbare a 
cursului evenimentelor, pot să asigure triumful ra
țiunii. să impună dezarmarea, să asigure pacea, rea
lizarea unei lumi mai bune, conlucrarea egală între 
toate popoarele. între toate națiunile".

Subliniind această misiune nobilă atribuită omenirii, 
vlăstarelor ei tinere, în apărarea propriilor 
interese de viată si dezvoltare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat din nou cit de important este să 
se treacă în sfîrșit de la vorbe la fapte, de la declarații 
la acțiuni concrete în direcția reducerii armamentelor, 
și convertirii resurselor astfel economisite înspre so
luționarea problemelor soeiale grave din diferite țări, 
ajutorarea celor în curs de dezvoltare. De maximă 
importanță este, în concepția conducătorului națiunii 
noastre, soluționarea pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, stingerea imediată 
* tuturor focarelor de conflict, renunțarea la politica de 
forță, de asuprire, de discriminare și dezbinare : „Con
siderăm — a spus președintele României — că 
asigurarea deplinei egalități în drepturi, respectul in
dependenței și suveranității, neamestecul în treburile 
interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța 
reprezintă astăzi o necesitate vitală pentru o politică 
de pace, de colaborare, pentru însuși viitorul pașnic al 
Întregii lumi".

Cronicar

Zilele
Bibliotecii 

„N. Iorga"
• Zilele Bibliotecii „N. Ior

ga", organizate de instituția 
cu același nume din Ploiești 
între 16 și 22 martie, au cu
prins o serie de manifestări 
culturale și literare dintre 
care menționăm : conferințele 
prezentate de Angela Popes- 
cu-Brediceni (director al Bi
bliotecii Centrale de Stat), 
Gabriel Strempel (director 
adjunct al Bibliotecii Acade
miei R.S.R.), Dan Grigoreseu 
— în ziua de 16 martie, întîl- 
nirea cu Ion Brad și Valeriu 
Râpeanu (19 martie), simpo
zionul consacrat umorului în 
literatura română, la care au 
participat Valeriu Râpeanu, 
Mircea Iorgulescu și Mircea 
Ioneseu-Quintus (20 martie), 
precum și întilnirea cu Du
mitru Almaș (22 martie).

La secția
de dramaturgie
• în ziua de 4 martie a.c. 

s-a audiat la cercul de lec
tură al Secției de drama
turgie, în lectura autorului, 
piesa „Mărunții bluzați ai 
micului Bizanț" de Pi» 
Olaru. La discuții au luat 
parte Claudiu Cristeseu, Ho
ri» Deleanu, Valeria Ducea. 
Florina Nicolau, Radu Anton 
Roman, Petre Ștefănescu 
(de la C.C.E.S.). Ion Zam- 
firescu și în final Paul Eve- 
rac, secretarul secției.

Prezente 
feminine 

în creația 
contemporană
• Muzeul Literaturii Ro

mâne a organizat, in ca
drul ciclului „Interferența 
artelor", o manifestare li- 
terar-artistică, propunindu-și 
să sublinieze prezența cre
ației feminine în contextul 
culturii contemporane.

Au participat : Daniela 
Crisnaru, Felicia Donceanu, 
Ilinea Dumitrescu, Florie» 
Hociung, Ioana Ieronim, 
Irina Odăgescu Țuțuianu, 
Doina Uricariu și Violeta 
Zamfir eseu.

Revista revistelor

„Caiete critice"
■ Numărul 1—2/1986 al „Caietelor 

critice" se oprește asupra unui con
cept aflat la ordinea zilei: Postmoder- 
nismul. Bogat și variat, sumarul nu
mărului se plasează la un remarcabil 
nivel intelectual, oferind repere te
meinice pentru deschideri viitoare, în 
mai multe planuri : al esteticii gene
rale și al teoriei literaturii, al compa- 
ratismului, al omologiei artelor, al in
strumentarului criticii și istoriei lite
rare, al creației efective.

Sint trei secțiuni în numărul „Caie
telor critice". Cea dinții și cea mai 
amplă se intitulează Un model teo
retic : Repere, premize... și desface 
in evantai temele discuției despre 
postmodernism. Primele trei articole 
procedează la o circumscriere a pro
blematicii date : Eugen Simion vor
bește, în textul inaugural, despre Un 
concept care își caută sensurile, schi- 
țînd conexiuni între contururile euro
pene ale postmodernismului și expe
riențele literare autohtone, Ovid S. 
Crohmălniceanu vede în literatura mai 

•nouă o, distanțare polemică față de 
„vasta plictiseală" a „pseudo-avan- 
gardei formaliste" (Postmodernism ; 
Ce se spune și ce nu), iar Livius Cio
cârlie lansează Presupuneri despre 
postmodernism, cu sentimentul (decla
rat) al participării „la efortul unei 
epoci de a se autodefini". în continua
re, un text de Breon Mitchell (profe
sor la Bloomington și președinte al 
Asociației americane a traducătorilor 
de literatură) dntărește trăsăturile 
operei a doi mari scriitori de tranzi
ție, Joyce și Beckett. într-o bineve
nită serie de eseuri, arhitectul Ion 
Lucăcel (Despre postmodern in arhi

Viata literară
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Evocare A. E. Baconsky
• Uniunea Scriitorilor din 

Republica Socialistă România 
și Muzeul Literaturii Româ
ne au organizat, in cadrul 
„Rotondei 13", o evocare 
consacrată scriitorului A. E. 
Baconsky.

Au participat : D. R. Po
pescu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, Mircea Braga, 
Victor Felea, Aurel Gurghia- 
nu, Platon Pardâu, Aurel

Studio de poezie
• La Clubul „Siderurgis- 

tul“ din Hunedoara, în ca
drul amplei manifestări 
„Hunedoara — permanență 
și devenire", a avut loc un 
„Studio de poezie".

Au citit din lucrările lor 
cu acest prilej scriitorii : 
Neculai Chirica, Traian Di- 
norel Stănciulescu, Mariana 
Pindaru, loan Marchitan, 
Victor Isac, Dumitru Tuhuț,

„Valorificarea 
moștenirii literare"

• Asociația scriitorilor 
din Timișoara a organizat, la 
căminul cultural din comuna 
Chișineu-Criș. un simpozion 
cu tema „Valorificarea moș
tenirii literare".

Au luat cuvîntul, subli
niind cele mai valoroase con
tribuții la realizarea unor

Caragiale din perspectiva 
zilelor noastre

• Cu prilejul împlinirii a 
135 de ani de Ia nașterea lui 
I.L. Caragiale. Muzeul Lite
raturii Române a organizat, 
in colaborare cu „Cercul 
profesorilor de limba si li
teratura română" din sectorul 
III al Capitalei, un simpo
zion sub genericul „Sensuri
le contemporane ale autoru
lui -Scrisorii pierdute»".

Cenaclu
• Cenaclul literar „Liviu 

Rebreanu" din Pitești a or
ganizat un medalion literar 
dedicat dramaturgului Cor
ne! iu Marcu.

Au vorbit Dorel Ștefă- 
nescu, directorul Palatului 
Culturii. Dumitru Anghel, 
Cornelia Alecu, Ludmila 
Ghitescu. Au interpretat sec
vențe din piesele autorului 
actorii Focșa Ion, Dem. Ni- 
colescu, Mihai Lungeanu.

Rău, Petre Stoica, Mircea 
Tomuș și Ion țugui.

în încheiere, s-a prezentat 
un recital de poezie din crea
ția scriitorului omagiat, în 
interpretarea actorilor Elena 
Bog, George Paul Avram și 
Florin Zamfirescu.

Manifestarea a fost condu
să de Nicolae Ciobanu, direc
torul Muzeului Literaturii 
Române.

Eugen Evu, Andrei Caucar, 
Daniel Marian, Virgiliu 
Vera, Tiberiu Mariș, Dumi
tru Burduja, Lucian Mură- 
rașu, Stejărel Ionescu, Leti
tia Gavrilâ,' Stelian Dena, 
Ioana Precup, Cornelia Ma- 
daș și Valeriu Bârgău.

A fost prezentat filmul 
„Pricoița pădurenească" de 
Adrian Enciu.

cărți de excepție în această 
zonă a țării : Ion Marin AI- 
măjan. Eugen Dorcescu, 
Florin Bănescu, Ilie Măduța, 
Marius Munteanu, Ion Nea- 
tă. Alexandru Ruja, Ghcor- 
ghe Schwartz.

A urmat o șezătoare lite
rară la care și-au adus con
tribuția scriitorii invitați.

Au luat cuvîntul Stefan 
Cazimir, Nicolae Ciobanu, 
directorul Muzeului. Alexan
dru George, Ileana Ene si 
Jean Georgescu.

în încheierea manifestării 
au fost audiate secvențe din 
piesele lui Caragiale — din 
fonoteca de aur a radiotele- 
viziunii. în prezentarea lui 
Radu Bagdazar.

Simpozion
• La Salonul literar din 

Piața Libertății nr. 3 din Ti
mișoara s-a desfășWit un 
simpozion dedicat lui Mihai 
Eminescu. Au luat cuvîntul : 
Mircea Șerbănescu, Alexan
dru Jebeleanu, prof. univ. 
dr. Virgil Vintilescu. Au fost 
audiate înregistrări din fo
noteca de aur a Bibliotecii 
județene Timiș.

• I.L. Caragiale — CA- 
NUțA, OM SUCIT. Se
lecție din nuvele și schițe 
în colecția „Biblioteca 
pentru toți copiii". (Edi
tura Ion Creangă, 168 p-, 
10,50 lei).

• Liviu Rebreanu — 
RAS COALA. Ediție în
grijită, tabel cronologic și 
referințe critice de loan 
Vultur. (Editura Facla, 
512 p., 26 lei).

• Alice Călugăru — 
SCRIERI. O primă încer
care de a strînge intr-un 
singur volum versurile și 
proza publicate de autoa
re ; ediție îngrijită, pre
față, note, comentarii și 
bibliografie de Pavel țu
gui; traducerea romanului 
Tunica verde (1924) din 
limba franceză de Virgil 
Tiberiu Spânu. (Editura 
Minerva, 374 p„ 18,50 lei).

• Horia Ziliern — 
DOAMNA MEA, ETER
NITATEA — Volum de 
versuri. (Editura Junimea, 
100 p„ 12,50 lei).

• Corneliu Leu — 
FAPTELE DE ARME ALE 
UNOR CIVILI SAU CE 
ÎNSEAMNĂ SECOLUL 
RĂZBOAIELOR MONDI
ALE SAU CE ÎNSEAM
NĂ PUTEREA. Volumul 
intii. (Editura Albatros, 
238 p„ 21 iei).

• Dinu Săraru — A- 
DEVARURI DE TOATA 
ZIUA Volum de publi
cistică (Editura Eminescu, 
168 p„ 8 lei).

• Ionel Brandabur — 
UN STUDENT DE AL- 
tadata. Roman. (Edi
tura Junimea, 144 p., 7,50 
lei).
• Solomon Mare» — 

ARTA ȘI ȘTIINȚA. Ese
uri. (Editura Eminescu, 
336 p„ 19,50 lei).
• Șina Dănciuleseu — 

POETICA MINULESCI- 
ANA. Interpretări critice. 
(Editura Scrisul Româ
nesc, 176 p., 8,25 lei).
• Victor Vântu — ZECE 

PORȚI CHINEZEȘTI. 
Jurnal de călătorie. (Edi
tura Albatros, 384 P„ 19 
lei).
• Mihail Șolohov — 

DONUL LINIȘTIT. Edi
ție în colecția „Romanul 
secolului XX" ; traduoere 
de Cezar Petrescu și 
Andrei Ivanovschi. (Edi
tura Univers, 416 + 416 + 
448 + 496 p„ 106 lei.)

LECTOR
• Pentru • și mai 

promptă reflectare în ca
drul acestei rubrici a ul
timelor apariții, rugăm 
editurile și autorii să nej 
trimită exemplare de” 
semnal.

tectură), compozitorul Ștefan Niculescu 
(Un nou „spirit al timpului" in mu
zică), criticii de artă Andrei Pleșu 
(Inevitabilul post-modernism) și Mag
da Cârneci (Spațiul imaginii) aduc în 
discuție situația respectivelor domenii 
culturale, pornind de la premisa că 
„A fi contemporan inseamnă, la a- 
ceastă oră, a fi post-modern" (A. 
Pleșu) și de la observația că „asistăm 
la o ciudată «democrație estetică»" (M. 
Cârneci). Despre Poeții pereche scrie 
Nicolae Manolescu, propunînd ipoteza 
coexistenței în toate epocile literare a 
două tipuri : „modernistul și avan
gardistul". Eseul lui Ștefan Stoenes- 
cu (în zona tranzițiilor reversibile : 
post-modernismul ca transvaluare și 
feedback) urmărește in etape meticu
los argumentate un traseu explicativ, 
de la teoria anglo-americană a post
modernismului la literatura română 
contemporană. Tot în orizontul com- 
paratismului se situează articolul Ge
tei Dumitriu, analiză la Experimentul 
postmodern in ficțiunea americană (în 
special la William Gass, John Barth, 
Thomas Pynchon și Donald Barthel- 
me), al Mihaelei Simion Constantines- 
cu („Opera plutitoare"), aproximare 
a „formei romanului postmodernist" 
pe exemplul lui Barth, precum și 
eseurile de prezentare panoramică a 
dezbaterii americane și europene a- 
supra conceptului, semnate de Monica 
Spiridon (Mitul ieșirii din criză), Dan 
Ion Nasta (Jocuri de limbaj și legi
timări in perspectiva postmodernis
mului) și Mircea Mihăeș (Mai-mult- 
ca modernismul). Văzind — in con
tinuare — în postmodernism un „mon
stru conceptual", loan Buduca se în
treabă : Undă sau eorpuscul ?, în timp 
oe Radu G. țeposu descrie postmoder
nismul ca pe Un romantism întors și 
îi face un portret sintetic. Cu privire 
la căutările poeziei, Mircea Cărtărescu

rostește Cuvinte împotriva mașinii de 
scris, cu convingerea că postmoder- 
nismul este „nu [...] un concept, ci o 
necesitate reală", iar Călin Vlasie 
consideră că „Post-modernismul este 
un psiheism", tatonare a unui „psifiic 
nou". Despre Postmodernismul prozei: 
Ora de dezvățare scrie Vasile Andru, 
rezumind (în linia altor eseuri ale 
sale) treptele „dezvățârii de conven
țional" in literatura ultimei perioade, 
în sfîrșit, Ion Bogdan Lefter propunp 
citeva Secvențe despre scrierea unui 
„roman de idei", plasînd postmoder
nismul în șirru conceptelor istoriei li
terare românești.

Secțiunea a doua a numărului „Ca
ietelor critice" cuprinde două inter
viuri, cu Ștefan Aug. Doinaș și Marin 
Sorescu, desfășurate între constatarea 
că „Este la modă «postmodernismul»" 
(Sorescu) și credința că „Postmoder
nismul nu mai e, de cîteva decenii, 
o simplă modă, ci reprezintă ceva e- 
sențial în cultura noastră, și a Euro
pei" (Doinaș).

Iar secțiunea a treia, intitulată Do
cument. Un dosar al postmodernismu
lui, oferă în versiuni românești cîteva 
texte esențiale ale teoriei postmoder- 
niste din ultimele decenii : Literatura 
Reînnoirii : Ficțiunea postmodernistă 
de John Barth, Mitul apariției post- 
modernismul de Gerald Graff, Răspuns 
la întrebarea : Ce este postmoder
nismul? de Jean-Francois Lyotard (cu 
b prezentare de Mihai Dinu Gheor
ghiu), postfața lui Ihab Hassan la e- 
diția a doua a cărții sale Sfîșierea lui 
Orfeu și meditațiile lui Guy Scarpetta 
(în dialog cu Carl E. Schorske) asu
pra „școlii vieneze" (în prezentarea 
Adrianei Babeți).

Un număr — așadar — dens și in- 
citant, propunînd o dezbatere cultu- 
rală de incontestabilă actualitate.

I <.▼.



Asumarea istoriei
ȚȚN elogiu se cuvine dintotdeau- 

na tinereții. Un simbol al ei de 
primăvară, echinocțiul, i-a tutelat însuși momentul 
aniversar — împlinirea a 65 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 30 de ani de 
la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România. Sub semnele echinocțiului a 
avut loc Adunarea Solemna prilejuită de acest 
eveniment, adunare în cadrul căreia secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a rostit o cuvîntare care se constituie într-un ade
vărat îndreptar al luptei și muncii tinereții revo
luționare. Primăvara și tinerețea, așadar, într-o 
strînsă și indisolubilă legătură, tinerețea și patria 
într-o strînsă și vie reprezentare a realității, tine
rețea ca o mărturisire de fapt și de drept a tuturor 
generațiilor. Pentru că în seama și pe seama ei s-au 
zămislit și se zămislesc toate speranțele și idealurile 
unui întreg popor, de la ea și în virtutea marilor 
ei disponibilități emană starea de conștiință vie și 
permanentă a existenței unei întregi țări, pentru ea 
și cel mai adesea prin însuși exemplul ei a putut 
triumfa rațiunea luptei, a dăruirii și abnegației ; 
pentru ea și în relieful tuturor treptelor devenirii 
și edificării noastre istorice s-a înălțat mereu și 
drumul culturii și artei, al muncii și creației în 
sfera cărora s-a produs și se produce una din cele 
mai expresive și mai cuprinzătoare sinteze ale ideii 
de patrie și popor.

Ne imaginăm eroii neamului cu precădere tineri 
și ei chiar astfel și sînt, tineri rămași în seama 
tinereții faptelor și evenimentelor cărora le-au dat 
viață, tineri purtători de gînduri și idei care alcă
tuiesc însăși confluența în timp a generațiilor. 
Afluesc dinspre ei mari energii de spirit, munții 
se fac parcă mai înalți și mai limpezi cînd se 
înconjoară de tineri, viața se umple de o fermecă
toare și amplă dorință de desăvîrșire. în toate 
momentele cruciale ale istoriei, poporul și-a exem
plificat în chip strălucit vocația luptei pentru 
apărarea ființei sale și a țării, dar și-a exemplificat 
și vocația de a miza pe tineri. Dacă ochii și mîinile 
sale au atins și ating viitorul, aceasta se datorează 
în bună măsură și faptului că, în știința și înțelep
ciunea sa, el a cuprins și ideea de tinerețe, iar din 
creșterea și călăuzirea tinerilor și-a făcut o adevă
rată tablă de norme și valori care țintesc o exem
plară condiție morală, o exemplară omenie, un 
exemplar mod de a fi. Regăsim aceasta ca pe un 
cod etic în cîntecele populare, în balade și legende, 
în basme, după cum ,tot aici regăsim și faptele care 
le valorează și le relevă ca pe o zestre ce se moște
nește neîncetat. în seama și pe seama tinerilor au 
crescut și cresc virtuțile luptei, ale muncii și crea
ției întregii țări, pentru ei viitorul s-a putut 
asemăna cu o stea a speranței. Dar ei înșiși întru
chipează acest viitor, ei au fost și rămîn ca o 
chemare a piscurilor și orizonturilor înalte.

Acesta este de fapt și sentimentul pe care un 
eveniment aniversar cum este împlinirea a 65 de 
ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și 
a 30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România ni l-a prilejuit 
odată mai mult, făcîndu-ne cu emoție părtași la 
cauze și adevăruri care au marcat intens întreaga 
fizionomie a istoriei noastre. Cuvîntarea secretaru
lui general al partidului, rostită în cadrul Adunării 
Solemne organizate cu prilejul acestui memorabil 
eveniment din viața tinerei generații, rămîne ca 
un elocvent și edificator document în acest sens, 
„în istoria îndelungată și glorioasă, de mai bine 
de două milenii, a poporului nostru — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu au existat 
momente mai importante în care tineretul să nu-și 
fi adus contribuția și jertfa sa pentru formarea 
poporului și a națiunii române, pentru realizarea 
Unirii și apoi a statului național unitar român*.

De la participarea la istorie, la asumarea și 
făurirea acesteia, în consens cu legitățile progresu
lui și civilizației, ale luptei — iată saltul enorm de 
la biografia ideii de tinerețe la aceea de organizație 
politică, revoluționară, iată traiectul care, odată cu 
crearea Uniunii Tineretului Comunist, înseamnă și 
crearea unui nou orizont de conștiință politică și 
patriotică, înseamnă ridicarea la o nouă altitudine 
și cuprinderea sub semnul unei noi identități — 
aceea de utecist — a însăși ideii de tînăr. La numai 
un an după actul făuritor al Partidului Comunist 
Român se înființa Uniunea Tineretului Comunist, 
și aceasta poate spune totul despre sensul politic 
și moral al investiției pe care de la bun început 
partidul a realizat-o în rîndurile tineretului, despre 
politica pe care în mod programatic avea să o ducă 
și să se îngrijească în chip deosebit de creșterea, 
formarea și educarea tinerelor generații.

^""•ONGRESUL al IX-lea al parti- 
'“>dului rămîne și în acest dome

niu ca un eveniment inaugural. Tradiții înaintate 
ale luptei și muncii tineretului s-au reconfirmat 
atunci într-o perspectivă nouă, grandioasă. Dintr-o 
stea a speranței, viitorul a devenit o stea a împli
nirii. în economie, în învățămint, în știință și cul
tură, pe marile magistrale ale progresului și civili
zației, la altitudinea celor mai înalte ctitorii ale 
unei epoci cu nume de destin. S-a întemeiat de 
atunci nu numai o nouă geografie economică și 
socială a patriei, d și o geografie a unei noi 
spiritualități, a unei noi democrații. Ființează in 
toate acea tinerețe eroică și cutezătoare care e a 
construcției, a mersului înainte, a gindirii și in
spirați» creatoare dar, mai înainte și mai înainte 
de toate, este a unei mari și înflăcărate iubiri. 
Pentru că, indisolubil legat de mintea și inima 
tinerelor generații, de întreg drumul deschis în 
fața a milioane și milioane de tineri, spre prestigiul 
și marea forță de înriurine a organizației lor revo
luționare, rămîne un fapt de istorie cu semnificații 
aparte. El se referă la anii rind în rîndurile și în 
conducerea Uniunii Tineretului Comunist a activat, 
afirmîndu-și strălucite calități de conducător, cel 
căruia, mai tîrziu, partidul și poporul aveau să-i 
încredințeze armele destinului național. A mărtu
risit în ci te va rînduri aceasta, a mărturisit-o și la 
Adunarea Solemnă prilejuită de recentul eveniment 
aniversar, a mărturisit-o de fapt și o mărturisește 
prin întreaga operă teoretică și practică închinată 
făuririi socialismului și comunismului pe pămîntul 
românesc. Tezele înscrise în Programul partidului 
și conform cărora tineretul reprezintă viitorul 
însuși al națiunii, o importantă forță a progresu
lui material și spiritual, o forță înaintată a luptei 
pentru pace și înțelegere între popoare, îi aparțin 
și formează, dimpreună cu alte printipii și direcții 
ale formării și afirmării unei conștiințe noi, înain
tate, unul dintre acele tezaure ale gîndirii și acțiu
nii revoluționare din care Uniunea Tineretului 
Comunist se inspiră și își călăuzește toate efor
turile. Ea fiind aceea care primește mereu noi și 
noi promoții de tineri. îi ia de la țărmul celei mai 
fragede și mai sensibile vîrste și îi conduce spre 
țărmul vîrstei mature. Se aseamănă de aceea cu 
o școală și chiar o școală este, cu deosebire doar 
că în cuprinderea ei. cît țara, se ucenicește febril 
și se învață, eu știință și pasiune, viitorul.

’ I ’RADIȚII înaintate, făurite în 
“*•  anii luptei pentru edificarea 

societății socialiste, tradiții care vin în completarea 
celor făurite pe cîmpul de luptă pentru apărarea 
și salvgardarea ființei neamului, pentru cucerirea 
libertății și independenței, tradiții care merg și mai 
adine, mai departe, spre rădăcinile inimii și 
cugetului nostru național, tradiții care alcătuiesc 
emblema unei vîrste — pe aceea a tinereții și nu 
numai a ei — însoțesc, cu ecourile, cu semnificațiile 
și întrepătrunderile lor și orizontul culturii și artei, 
al creației in sfera căreia, ziceam, s-a produs și se 
produce și una dintre cele mai expresive și mai 
cuprinzătoare sinteze ale ideii de patrie și popor. 
Istoria a mers mină în mină cu creația, cu literatura 
și arta, cu știința, in 
explicit al luptei care 
tot atîtea frâmîntări 
dăruire totală pentru 
eroi, pe toți marii eroi ai neamului ni-i reprezen
tăm prin faptele, prin evenimentele și idealurile 
cărora li s-au dedicat și ni-i reprezentăm deobicei 
tineri, le cinstim adică acea tinerețe pe care ne-au 
lăsat-o nouă moștenire și pe care noi, mai departe, 
sin tem datori să o lăsăm viitorului. De unde venim, 
cine sin tem, încotro ne îndreptăm ? — aceasta
poate fi, întreită, întrebarea la care răspundem 
muncind și inspirîndu-ne toată viața. Răminind ca 
în partea aceea de soare — cea a tinereții — și la 
echinocțiul de primăvară pe care ea și l-a sărbăto
rit, să ne gîndim că în chipul de azi al celor tineri 
stă chipul de conștiință și putere nouă, exemplifi
catoare, al acelui om nou care își duce patria pe 
culmi și mai noi, mai departe, trimițînd de acolo 
o undă vie de raze spre tot ce l-a premers și a 
lucrat asiduu pentru el, străbătînd experiențe în 
bună măsură necunoscute. Și întemeind, chiar și 
prin aceasta, încă o tradiție, aceea prin care tinere
țea este nu numai eroică și cutezătoare ci și refle
xivă, gîndind și proiectând în spațiul drepturilor și 
îndatoririlor sale fundamentale patria fără de 
graiul și sufletul căreia noi nici n-am fi putut 
exista.

sensul cel mai larg și mai 
și pe acest plan a însemnat 
și uneori chiar sacrificii, 
cauze și scopuri înalte. Pe

A. I. Zăinescu

ILEANA BALOTA : Omagiu 
(Din Expoziția națională de artă plastică a tineretului dedicată 
aniversării a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comu
nist și a 30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studen

ților Comuniști din România).

TEMELIA 
TINEREȚII

• UN tinăr va reprezenta întotdeauna un om al vii
torului. Iar el se poate numi cu adevărat al viitorului 
atunci cind învinge orice opreliște. Prin pricepere și 
tenacitate, prin ardere, dar și prin sensibilitate și 
frumusețe morală. S-a spus nu o dată despre noile ge
nerații că ele trebuie pregătite să-și comunice idealu
rile, dar in același timp ele au obligația să se stră
duiască să le împlinească intr-un sens unic și funda
mental : înflorirea materială și spirituală a tării, creș
terea continuă a gradului de bunăstare a poporului, 
afirmarea tot mai puternică a națiunii noastre in ria
dul națiunilor libere.

Ciți dintre tinerii noștri nu au demonstrat lumii în
tregi că orice lucru, orice gest, oricit de mic și de ne
însemnat in aparentă, poate dobîndi o valoare de ex
cepție prin trăinicia lui I Sau că rezultatele excepțio
nale pot fi la indemina oricui !

Poate că fără pasiune, fără responsabilitate, n-am 
putea ințelege in adevărata lor lumină toate aceste mi
nunate exemple dăruite de ei. Conștienți de faptul că 
au obligația de a exclude intimplătorul din propriul 
lor destin și de a urma in mod conștient calea potri
vită de ei înșiși, acești fii ai adevărului, cum au fost 
denumiți, uneori, tinerii acestei țări, reprezintă nu nu
mai o temelie trainică și fermecătoare a lumii viitoru
lui. dar și una dintre cele mai sigure.

Ei, batalioane de tineri, cu necrezuta lor putere, aduc 
imense speranțe și făgăduieli. Virsta lor sintetizează 
vigorile unei dezvoltări morale fără sincope in educa
ția comunistă.

Crescufi in spiritul acelorași drepturi și îndatoriri, 
marea lor familie pune bazele unei puternice solidari
tăți. Ei au inteles și au cunoscut-un lucru fundamental : 
ca să aperi și să inalfi ceva trebuie ca lucrul acesta să-l 
vezi, să-l respiri, să-l simți întrupat in propria ta fiin
ță, să-l trăiești prin întreaga ta sensibilitate.

Și iarăși, s-a afirmat nu o dată, că ei sint prezenți 
intr-o participare impresionantă nu numai numeric dar 
și prin entuziasmul lor. Cronica faptelor cotidiene re
liefează pe zi ce trece tot mai multe exemple strălu
cite de devotament și eroism legendar al tinerilor de o 
neasemuită forță. Au invățat de-a lungul virstei lor 
celei mai expresive că un gest omenesc își poate do- 
bindi suprema lui valoare doar atunci cind este în
chinat măreției și demnității patriei. însăși pregătirea 
lor este in deplină consonanță cu nevoile patriei noas
tre socialiste și, să nu uităm, cu cele mai frumoase 
tradiții românești.

Și, nu o dată, sint capabili de atitudini eroice, de 
gesturi eroice. Ei înțeleg eroismul ca un gest de înaltă 
răspundere față de sine și față de cei din jur, ca atri
but, dar și ca îndatorire esențială care nu o dată ono
rează cel mai bine un destin tinăr.

De cite ori nu i-am întilnit demonstrînd energie și 
un optimism fără egal ; arătind curaj in cuvinte urmat 
de curajul faptelor ; dobîndind sentimentul că aparfin 
unei colectivități cu aceleași convingeri și aspirații, că 
fiecare poartă In parte răspunderea pentru destinul 
celorlalți, al poporului întreg, pentru însuși destinul tă
rii. Cei pe care i-am întilnit nu o dată știau clar, de 
la o anumită virstă, ce vor să devină. Iar liantul care-i 
unea pe toți era pasiunea. încrederea in viitor, in Pro
gramul Partidului Comunist Român, dragostea ne
țărmurită față de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Fiecare tinăr va cunoaște la timpul său mitul meș
terului de pe Argeș. Acel mit care a pornit demult din 
istorie și pe care și l-au însușit atîtea alte generații 
înaintea lor : că nimic durabil nu se creează fără a 
așeza la temelia zidirii partea cea mai bună din noi 
înșine.

Areta Șandru
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TINERII IN RITMUL ÎNALT AL ȚARII
ACOLO. în clocotul producției, la 

planșetele de desen. în amfitea
trele învățăturii, pe frontul 
strîngerii recoltei, pe marile 

șantiere ale construcției și reconstruc
ției se află ei. tinerii, respectînd dis
ciplina de plan și muncitorească, inves- 
tigînd noul în toate ungherele și taini
țele lui. străduindu-se să învingă — și 
cel mai adesea reușind — tot ce-i vechi 
și perimat. învățind și iar învățînd, 
muncind și învățînd. străbătînd zone 
ale tehnicii, culturii, social-umanului 
pînă mai ieri necercetate îndeajuns ; ei, 
tinerii, reprezintă, parcă, ritmul înalt 
în care tara merge mereu înainte. Așa
dar, acolo se află tî nărui detașament 
al clasei noastre muncitoare. Acolo se 
află noul și tînărul val al intelectuali
tății. Acolo se află esplanada cu elevi 
și studenți minunați. Acolo viguroasele 
batalioane de tineri soldați. Acolo se 
află tinerii țărani, oamenii statornici 
ai pămîntului. Sînt tinerii crescuți și 
educați în anii socialismului. Incit, 
chiar nu mai surprinde pe nimeni, 
atunci cînd intră într-o fabrică. într-o 
instituție. într-o colectivitate umană, să 
constate prezența majoritară a tinerilor.

Firește, nu poți face abstracție de 
pregătirea, în general bună, a tinerilor 
de azi. Firește, nu poți face abstracție 
nici de puterea lor de dăruire, de ju
decata ascuțită, percutantă. înnoitoare. 
Nu poți face abstracție nici de celelalte 
apanaje ale viratei tinere, de însăși ti
nerețea. exuberanta și pofta de viață, 
atît de specifice lor. Literalmente îi 
vezi întreținînd atmosfera din jurul lor. 
electrizînd-o, înnobilînd-o cu tinereas
ca lor ținută. Ritmul înalt în care pro
gresează tara este imul nemaiîntîlnit în 
istoria acestui popor. Tinerii au intuit 
acest ritm. Ei înșiși constituie forța și 
vigoarea acestui ritm. Iată de ce tinerii 
trebuie priviți în tot ce au ei mai bun, 
mai înălțător și mai uman dar. mai 
ales, trebuie priviți în frumoasa lor de
venire. în adevărata lor ascensiune.

Aceste gînduri ne-au venit în minte 
la marea sărbătoare a tinerimii româ
ne : aniversarea a 65 de ani de la crea
rea Uniunii Tineretului Comunist și a 
30 de ani de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România. Marele eveniment a prilejuit, 
după cum era de așteptat, un emoțio
nant moment, de referință în viata și 
activitatea celor două organizații de ti
neret și ale tineretului. în prezența to

La Expoziția națională de creație tehnico-științifică a tineretului „Anii luminoși ai tine
reții noastre - Epoca Nicolae Ceaușescu*, organizată în holul Palatului sporturilor ți 

■ culturii*

varășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, exprimind 
unitatea de neclintit a tinerei ge
nerații în jurul partidului, al secreta
rului său general, sîmbătă. 21 martie 
a.c., a avut loc Adunarea Solemnă cu 
prilejul celor două jubilee. împrejurare 
în care tinerii muncitori, țărani, inte
lectuali. militari, elevi, studenti. pre- 
zenți la propria tor sărbătoare în Pa
latul sporturilor șiculturii. au exprimat 
— în numele milioanelor de tineri ai 
țării, indiferent de naționalitate — 
adînca cinstire, vibrantul omagiu al ti
nerei generații pentru popor și partid, 
pentru strălucitul său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în cuvântarea rostită cu acest prilej, 
secretarul general al partidului spunea: 
..Dragi prieteni tineri, partidul, socie
tatea noastră socialistă, prin eforturi 
mari, au asigurat și asigură tinerei ge
nerații condiții minunate de viață, de 
învățătură, de muncă. Sinteti membri 
ai unei organizații eu un glorios trecut 
de luptă revoluționară. Nn uitați nici 
nn moment eă tot ceea ee s-a realizat, 
minunatele condiții pe care le aveți 
astăzi in toate domeniile, sint rezultatul 
luptei și muncii revoluționare a înain
tașilor, a părinților voștri, care au tre
buit să învingă multe greutăți, să re
nunțe la multe pentru a asigura dez
voltarea patriei, cele mai bune condiții 
tinerei generații, întregii națiuni-.

în impresionanta istorie a devenirii 
socialiste a României, in tot ce s-a în
făptuit în acești ani. in marile succese 
obținute în industrie, agricultură. învă- 
țâmînt. știință, artă, cultură, sport, sint 
incorporate, fără putință de tăgadă, 
hărnicia, dăruirea și abnegația tinerei 
generații. Revoluția si construcția so
cialistă au adus multe si temeinice mu
tații în rîndul tinerei generații. Nici
odată tinerii nu au avut asemenea po
sibilități de afirmare, de instruire, de 
integrare social-economică. Problemati
ca tinerilor constituie obiectul unei po
litici de stat active, consecvente, durabi
le. în acest context, putem sublinia că 
partidul nostru comunist, secretarul 
său general ne-au dat o concepție 
clară, cuprinzătoare, edificatoare, des
pre tineret și pentru tineret. Tineretul 
român, manifest!nd forță și vigoare, 
este integrat în aproape toate domenii
le și structurile sociale, profesionale, 
civice. Organkatatea acestei concepții 
cu privire la tineret se bazează pe 

fundamentarea social-istorică. pe inte
grarea nemijlocită socio-profesională a 
tinerilor, pe experiența dobîndită de ti
neri în cîmpul social, pe desfășurarea 
și urmărirea efectivă a problemelor 
complexe cu care se confruntă tînăra 
generație. în concordantă directă cu 
viața, cu adevărul zilei. Promovarea ti
nerilor în funcții de răspundere. în ma
joritatea domeniilor economico-sociale, 
nu mai este pentru nimeni o noutate.

Tinerețea ca o 
realitate, tinerețea 

ca un ideal

ȘANTIERELE naționale ale ti
neretului — ample amfiteatre 
de manifestare a romantismu- 
9 lui revoluționar, perimetre de 

muncă și viață ale purtătorilor salope
telor albastre cu ecuson de brigadier 
— reprezintă un cadru generos de afir
mare al celor mai însuflețitoare idea
luri. constituindu-se. în același timp, în 
autentice școli de pregătire și formare 
a tinerei generații prin muncă, pentru 
muncă și viață. în prag de intrare în 
anotimp fermecat, cînd irișii sînt la
comi de bucuria primăverii, cînd firea 
însăși renaște la dor de viață, purificat, 
să ne aducem aminte de romantismul 
brigadierilor de odinioară, de la Bum- 
bești-Livezeni. Salva-Vișeu. Agnita- 
Botorca. Ei au dăruit țării o parte din 
sufletul lor. din tinerețea și elanurile 
lor. din crezul și idealurile lor. Cităm 
din presa vremii pentru a descifra mai 
ușor atmosfera entuziastă a acelor ani 
eroici de reconstrucție a tării, de după 
cel mai cumplit flagel pe care l-a cu
noscut vreodată omenirea : „Agnita- 
Botorca n-a fost un simplu șantier. A 
fost o înflăcărată chemare a brigadie
rilor către întreaga țară, ca alții si me
reu alții să le urmeze exemplul. Apelul 
n-a răsunat in pustiu. Steagul muncii 
voluntare se desfășoară larg, avîntul 
măreț al tineretului voluntar prinde 
aripi în întreaga țară".

La acest ceas aniversar să ne aducem, 
deci, aminte, de timpurile fierbinți ale 
construcției și ale reconstrucției țării, 
în șantierele tineretului au funcționat 
numeroase școli de alfabetizare și de ca
lificare. biblioteci ; s-au editat foi vo
lante și suplimentul „Brigadierul“ al 
ziarului „Tînărul muncitor-. Răsfoind 
presa din acea perioadă te uluiește un 

aspect fundamental: sînt impresionante 
dimensiunile muncii pentru țară ! „Am 
construit zeci și zeci de platforme in
dustriale. Am construit noi linii de cale 
ferată, noi magistrale electrice. Am rea
lizat mari hidrocentrale ca «Porțile de 
Fier I» și «Porțile de Fier II» și altele 
în interiorul țării, am construit termo
centrale. De fapt am transformat și am 
reînnoit întreaga țară. Priviți localită
țile patriei noastre: nu există oraș, nu 
există sat în care să nu se poată ve
dea munca fără preget a întregului po
por, a tineretului patriei noastre".

Pe Argeș, pe Lotru, pe Valea Some
șului. a Sebeșului, pe Dunăre, la Por
țile de Fier, peste tot baraje din care 
izvorăște lumina. Se poate spune că. în 
scurt timp, s-a creat o adevărată școa
lă de baraje dintre cele mai prestigioa
se din lume. Fapte exemplare de 
muncă eroică, bărbătească, încordată, 
care necesitau efort și destoinicie în a 
muta uneori, la propriu, munții din 
loc ! Din analele timpului mai desprin
dem că în perioada 1947—1975 au func
ționat. organizate. 77 de șantiere națio
nale ale tineretului, dintre care 10 Ia 
obiective industriale. 8 la obiective 
energetice. 10 la obiective agricole. 7 la 
aeroporturi, gări și autogări. 32 la dru
muri. șosele și căi ferate și 10 la obiec
tive social-edilitare. Așadar, tot atîtea 
pagini de muncă trudnică, dăruită, de 
abnegație și romantism revoluționar 
decupate din cartea glorioasă a muncii 
pentru țară a tinerei generații. Anul 
1976. de pildă, avea să consemneze 
actul de naștere al celui mai însemnat 
șantier național al tineretului, organi
zat la cel mai mare obiectiv de investi
ții din istoria economiei românești : 
Canalul Dunăre—Marea Neagră. Veri
tabila „navă amiral" a șantierelor ti
neretului s-a evidențiat prin dimensiu
nea participării tineretului la marele 
„gigant" al investițiilor românești. Cei 
10 km de canal încredințați tineretului 
au reprezentat porțiunea cea mai difi
cilă de realizat a magistralei de apă 
transdobrogene, necesitînd excavarea a 
peste 53 milioane m3 de rocă și pămînt, 
turnarea a 500 mii m3 betoane, efec
tuarea a aproape 500 mii m2 protecții 
de maluri, lucrări a căror valoare to
tală s-a cifrat la 4,1 miliarde lei. Aici 
au muncit 46 mii de brigadieri, munci
tori. elevi, militari, intelectuali, stu
denți. După isprăvirea lucrării, tinerii 
au mai preluat un tronson în lungime 
de 5 km la Canalul Poarta Albă—Mi- 
dia-Năvodari. obiectiv care — după 
inaugurarea — la data de 26 mai 1984 
— a Canalului Dunăre-Marea Neagră 
—. a devenit un nou șantier național al 
tineretului. în cadrul căruia experiența 
și elanul tineresc s-au îngemănat 
perfect.

O trecere în revistă a bilanțului 
șantierelor naționale ale tineretului în 
cincinalul 1981—1985 este și firească și 
necesară. întrucît realizările sînt cu 
adevărat impresionante : lucrări în va
loare totală de aproape 10 miliarde lei! 
în sufletul și amintirea milioanelor de 
tineri vor rămîne multă vreme neșterse 
aceste adevărate examene ale bărbă
ției. tenacității, ingeniozității, ale inte
ligenței tehnice și creativității, adevă
rate școli ale formării, maturizării și 
împlinirii profesionale și umane. „în- 
vățați și munciți, munciți și învățați, 
însușindu-vă continuu cele mai noi cu
noștințe profesionale, tehnice, științi
fice și cea mai înaltă concepție revolu
ționară despre lume și viață ! învățați 
și creșteți ca revoluționari, acționați 
întotdeauna în spiritul tradițiilor revo
luționare ale organizației tineretului 
comunist, ale partidului nostru Serviți 
întotdeauna cauza poporului, a liber
tății și independenței sale, cauza socia
lismului și comunismului in patria 
noastră" — spunea secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în recenta cuvîntaire la
•Adunarea Solemnă consacrată aniversă
rii Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Intr-adevăr, zi de zi. an de an, 
șantierele tării au crescut prin oameni, 
dar și ele. șantierele, au crescut oameni, 
în special tinerii care s-au calificat și 
podicalificat aici. Oamenii aceștia, pere
grini prin natura muncii lor. au sensul



duratei și al trăinicie! adine întipărite 
în ființa lor. Privind mai atent, vom 
vedea că șantierul este o „epopee în 
desfășurare", că tara însăși este un 
vast șantier national, unde tinerii de
prind virtuțile muncii aspre. bărbă
tești. dar și virtuțile înnobilate de dra
goste. patriotism și sete de cultură. Fi
rește că tinerii au învățat adesea din 
mers, cum se zice. La cursurile de ca
lificare de lungă și scurtă durată, la 
școlile serale pdstliceale sau chiar în 
cîmpul fertil al practicii profesioale și 
sociale. După cum am văzut, s-a consti
tuit. într-un timp record, o adevărată 
școală de baraje românești, dintre cele 
mai moderne din lume. Iată că tot ti
nerii au trecut examenul greu al 
„Transfăgărășanului". Constructorii mi
litari și civili și-au reunit forțele și 
priceperea, iar Detașamentul Nord și 
Detașamentul Sud aveau să-și fluture 
cuvinte de îmbărbătare în chiar Piscul 
Capra. De bună seamă, este un alt exa
men al măiestriei și bărbăției trecut 
riu fără sacrificii. în aceeași ordine de 
idei, mai țineți minte data de 16 mar
tie 1979 ? S-a tăiat panglica primului 
tronson al metroului bucureștean pe o 
lungime de 8 km. Felul în care avan
sează lucrările la metroul din Capitală, 
ritmul înalt în care înaintează pe sub 
măruntaiele pămîntului. tehnicitatea cu 
care se muncește, faptul că nicăieri în 
lume nu s-a realizat — într-un timp 
atît de scurt — o lucrare de o atît de 
mare amploare și complexitate, în 
condiții de teren nisipos, străbătut de 
pînze de apă freatică la suprafață — 
demonstrează că meșterii români au 
trecut cu brio un nou examen, acela al 
pricepuților constructori de metrou. Și, 
nu în cele din urmă, desigur, moder
nizarea și reconstrucția Capitalei. înăl
țarea ei falnică pe verticală aparțin, în 
egală măsură, tinerilor, ca și construc
torilor, evident. Pentru că tinerii locu
iesc acest spațiu și ei înșiși îl înalță, pe 
verticală. Pentru că-1 vor moșteni așa 
cum îl vor dura. Capitala țării române 
— București — de unde „soarele pentru 
toți românii răsare" — se vrea a fi în 
scurt timp un „simbol al renașterii ro
mânești". o adevărată Capitală de rang 
și de deschidere europeană.

Drumul personalității 
și al tradiției

• ■ Ț T NIUNEA TINERETULUI CO-
J MUNIST. reunind peste 4 mi-

i lioane de tineri muncitori,
elevi, țărani, studenți. intelec

tuali. fără deosebire de naționalitate, 
s-a prezentat Ia înălțătorul moment 
aniversar ca o puternică organizație po
litică. revoluționară a unei generații 
unite, prin gînd și faptă. în jurul po
porului și al partidului, al președintelui 
țării. Tinerimea și studențimea comu-. 
nistă participă efectiv, prin fapte de 
muncă și creație, la marile înfăptuiri 
ale contemporaneității. în aceste con
diții noi create, tinerii și-au conturat 
sau își conturează personalitatea. Dru
mul e lung și anevoios, se știe asta. în 
unele privințe l-am putea asemui cu 
drumul parcurs de întreprinderea de 
autocamioane Brașov, spre exemplu, 
pînă cînd aceasta și-a dobîndit numele 
și renumele de care se bucură, tradiția 
sănătoasă cîștigată în timp. Ne gîndim 

la arhicunoscutele și tradiționalele ca
mioane „Steagul Roșu". în comparație 
cu modernele și impozantele ..Roman 
Diesel". Cîți ani or fi trecut de atunci? 
în orice caz. nu mulțt Pentru tinăra 
tradiție a unei unități de o ase
menea factură și anvergură, timpul 
pare a fi stat pe loc. Doar pentru indi
vid timpul lucrează in plan biologic, cu 
pas iuțit.

La Brașov aflăm că o bună parte din 
loturile de „Roman Diesel" iau dru
mul exportului, al pieței externe, și 
este firesc să fie așa. Ele au trecut cu 
bine examenele șoselelor internaționa
le. Ne așteaptă tot timpul examene, 
unul mai dificil ca altul. Astfel de 
examene vor fi date in continuare și 
de trainicele autovehicule făurite de 
mințile și mîinile brașovenilor, deoarece 
au fost solicitate noi loturi de mașini 
de mare tehnicitate și complexitate. 
Abia acum se poate spune că drumul 
personalității meșterilor brașoveni se 
regăsește într-o prosperă tradiție. Și, 
la drept vorbind, aici, ca oriunde în 
țară, de altfel, sint foarte mulți tineri. 
Am spune. în majoritate tineri : cam 
75—80 la sută din constructorii de auto
camioane brașoveni sint tineri ! Cum 
vă înțelegeți, cum vă împăcați cu tine
rii ? — îl întrebăm pe Nîcolae Ro- 
zorea. director adjunct al unității bra
șovene. Bine, cum se vede, de vreme 
ce tinerețea este la noi. ca la ea acasă. 
Maiștrii lucrează cu tinerii dtrect. Au 
25—30 de tineri in subordine. îi învață 
cum să-și însușească meseria, dar și 
cum să se comporte în familie, in so
cietate. Adevărul este că în efortul 
acesta conjugat al producției ne rămine 
cam puțin timp pentru timp liber și 
pentru noi înșine, a spus interlocutorul. 
Apoi a adăugat : Unitatea a dobîndit 
un așa-zis profil doi. Despre ce este 
vorba ? Brașovenii, oameni serioși, me
seriași destoinici, au primit o sarcină 
expresă din partea partidului și statu
lui. Recoltatul porumbului, se știe, ri
dică. toamna, mari probleme. Culesul 
se întinde, de regulă, pe mult mai mul
te zile față de cum prevede tehnolo
gia de cultură. Ministerul de resort a 
încredințat colectivului brașovean mi
siunea de a construi combine de recol
tat porumbul C-6-P și C-8-P. adică, de 
recoltat porumbul pe 6 și. respectiv. 8 
rinduri. Combinele brașovenilor au dat 
examene in ultimele două campanii ale 
marelui cules autumnal. Mai sint de 
făcut unele retușuri, unele remedieri. 
Nu se poate face totul cum ai bate din 
palme, chiar dacă ești socotit meșter 
faur.

Am optat pentru 
Topolovățu Mare

NE-AM fi putut opri la Sînnico- 
laul Mare. Miled. Variaș. Pe
riam, Satchinez. Lovrin. Cenad, 
Lenauheim. la Teremia Mare 

sau la Comloșul Mare. Am fi putut 
opta pentru una din localitățile de pe 
„Șoseaua Milionarilor". Am optat pen
tru Topolovățu Mare din rațiuni pe 
care vi le vom destăinui imediat. E 
drept că unitatea agricolă din Tbpolo- 
vățu Mare are un nume și un renume, 
iar președintele loan Josu este cunos
cut ca Erou al Muncii Socialiste. Pro
ducții de 15 000—18 000 kg de știuleți 

la ha sint o realitate care se repetă. 
Drept pentru care li s-a conferit în
semnul meritoriu : „Erou al noii revo
luții agrare". Cum bine spunea pre
ședintele. e mai greu să te menții in 
eșalonul fruntaș. Totuși, care o fi secre
tul acestor producții record ? Pentru 
că. în anii din urmă, topolovățenii s-au 
întrecut, parcă, pe ei înșiși. încercăm 
o explicație posibilă, plauzibilă. De 
Ia 23 de ani loan Josu este în 
fruntea unității agricole timișene. 
Pămintul e bun. ca untul, cum 
se zice. Dar omul acesta este re
cunoscut ca foarte bun gospodar. Pro
movează cu încredere tinerii pentru că 
el însuși a fost promovat de foarte tî- 
năr. în Topolovățu Mare. Topolovățu 
Mic. Iștar. Iosifalău. Budinț și Cralo- 
văț. deopotrivă, este apreciat si stimat 
loan Josu pentru exigența și corectitu
dinea sa, pentru drumul muncii sale 
greu, uneori pînă la uitare de sine. 
Lucru bine făcut și chiverniseală în 
lucrare, acesta mai poate fi un secret. 
Dar concurența și ambiția care o între
ține intre tinerii specialiști, pentru a 
folosi cele mai noi cuceriri ale științei 
agricole mondiale ? Probabil că toate 
concură la un loc. Pămintul e lucrat ca 
la carte. Asta-i noua lege a pămîntului, 
legea oamenilor locului, harnici și buni 
gospodari. Urmează zilele și muncile de 
primăvară. S-a declanșat campania de 
arat Vor veni campaniile de semănat 
și iar de arat și de întreținut stratul 
afinat. în care se va introduce sămin- 
ța bună sub brazdă. La Topolovățu 
Mare. județul Timiș, după o iarnă ex
trem de capricioasă, primăvara poate 
să-și intre în drepturile sale legitime.

...Adevărul este că tinerii dau mină 
de ajutor la muncile din agricultură — 
r.e-am convins de asia — atunci cînd 
sint solicitați sau dnd ei înșiși iau o 
atare hotărîre. în această ordine de 
idei, este relevant faptul că tinerii tării 
au primit din partea conducerii parti
dului cea mai mobilizatoare sarcină cu 
dimensiuni de durată, și-anume. orga
nizarea unor șantiere naționale ale ti
neretului în agricultură. în cadrul că
rora să se realizeze, in perioada 1983— 
1989. lucrări de amenajare pentru iri
ga țu pe o suprafață de peste 500 mii de 
hectare. în acest sens, pe baza unei 
convenții-cadru cu Ministerul Agri
culturii. organizațiile de tineret au pre
luat spre execuție lucrări de amenajări 
pentru irigații pe o suprafață de 507 940 
ha. desecări pe 18 390 ha. drenaje pe 
26 100 ha și combaterea eroziunii solu
lui pe 21 950 ha. De altminteri, au și 
fost organizate șantiere naționale ale 
tineretului la sistemele de îmbunătățiri 
funciare Sculeni-Țuțora-Gorban. Va
lea Ieriului. Cîmpia Caracal. Frunzaru- 
Olt etc. S-a constituit, de asemenea, 
șantierul național al tineretului pentru 
amenajarea complexă a rîului Dîmbo
vița. Cu titlu informativ vom reține 
că în cele 13 șantiere naționale ale ti
neretului. 41 de șantiere județene și 157 
șantiere locale, care au funcționat în 
anul calendaristic 1986. s-au realizat 
lucrări însumînd. valoric, cifra de 4 mi
liarde de lei. Pe baza aceleiași conven- 
ți-cadru, în anul 1987 organizațiile de 
tineret vor deschide alte trei, mari șan
tiere naționale ale tineretului în agri
cultura județelor Buzău. Olt și Pra
hova. Așadar, spiritul de inițiativă se 
află în frumoasă și tinerească lucrare.

Slova de foc Z 
și slova măiestrită

ACESTE două momente jubi
liare ale tineretului nostru tre
buie să fie. la urma urmei, și 
un examen al propriei noastre 

conștiințe, al propriei noastre lucrări. 
Noi. mai tinerii ziariști și scriitori, 
crescuți, odată cu poporul. în acești ani 
ai socialismului, trebuie să punem în 
slova de foc și de îmbărbătare tot ta
lentul și priceperea noastră. Să ne pu
nem mintea, inima și condeiul în folo
sul celor mai scumpe idealuri de cinste, 
dreptate, echitate și omenie ale po
porului nostru. Pentru că, este ne
apărată nevoie, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului : „Să 
redăm realitate?, nu neghina, nu pu
tregaiul din pădure, ci să găsim copa
cii tineri, să găsim tot ceea ce este bun 
in societatea noastră, în munca con
structorilor socialismului. Poporul — in 
care tineretul are un rol de seamă — 
oamenii muncii sint cei care au reali
zat tot ce am obținut în dezvoltarea so
cialistă a patriei noastre". Problemele 
majore, complexe, pe care le implică 
avansul econoth ic. viața socială, dez
voltarea învățămîntului. științei și 
culturii e necesar să fie oglindite fidel, 
fără părtinire. Iar noi, mai tinerii 
scriitori și ziariști, nu numai că trebuie 
să punem mai mult talent în eviden
țierea muncii bărbătești a poporului 
nostru, ci să și păstrăm cu sfințenie, 
nestinsă, flacăra înaintașilor noștri.

Nu ar fi un prilej mai nimerit să 
vorbim și să scriem — decît la acest 
prilej tineresc, aniversar — despre cel 
mai mare poet al națiunii române. Mi
hai Eminescu. unul din cele mai etern 
tinere spirite din cultura română din 
toate timpurile. Ani la rînd a sus
ținut ziarul „Timpul" cu articolele 
sale percutante, cu rafalele condeiului 
său reverberant și polemic, incisiv și 
Înnoitor. Creația sa ni-1 relevă ca fiind 
„omul complet al culturii române". 
Stăpinea cunoștințe temeinice din 
aproape toate domeniile. Era ancorat 
ca nimeni altul în realitățile țării sale. 
Autorul „Odei în metru antic" a în
țeles profund și adevărat că poporul 
român are inepuizabile rezerve spiri
tuale și morale. îneît cuvintele sale ți 
se par și azi deosebit de actuale.

Parafrazîndu-1 pe mai marele nostru 
peste limbă și grai. Mi hal Eminescu, 
am spune acum. în final, că avansul 
economic pe care l-a dobîndit țara în 
anii din urmă trebuie să meargă mină 
in mină cu „relansarea lumilor de 
dinlăuntru". Iar tinerii crpatori au și 
el un cuvint de spus în acest sens. 
Prin urmare, aniversarea celor două 
jubilee e bine să corespundă și cu pre
gătirea noastră, să răspundem cu pro
ba fierbinte a faptelor la marea încre
dere și învestitură acordate. Căci nici
odată tineretul nostru n-a avut atît de 
reale și atît de nobile șanse de afir
mare. cum le are astăzi. Ritmul înalt în 
care a progresat și progresează țara 
este unul nemaiîntîlnit în istoria aces
tui popor. Tinerii au Intrat în spirala 
acestui ritm. Am putea spune, fără nici 
o teamă de exagerare, că înșiși tinerii 
formează și exprimă acest ritm.

Dorin Sălâjan j



riNERI POEȚI
Ioana DINULESCU

Aprilie
Libertate a mea de zi cu zi, 
bucurie a mea in sărbătoare, 
ca un ram de mâr in aprilie 
sufletul presimte vara viitoare.

Mi se foce poemul pădure de crini 
și lan foșnitor de griu încolțit 
cind peste fruntea cimpului adie 
lumină rodnică, argint I

Mi se face poemul riu șoptitor, 
matcă de lapte și matcă de miere, 
cimpia încălzește la piept semințele, 
lumina joacâ-n văzduhuri transparentele-i sfere.

Libertate a mea de zi cu zi : 
fereastră prin care aprilie, cu o mie de stoluri 
imi dă buzna in casă, 
sufletul iși leapădă armura de oțel, 
din o mie de faguri in juru-i se revarsă.

Pe aici va râtâci
Livadă cu pruni la marginea satului 
și lanul de porumb in jur, foșnind somnoros. 
Ușor prăfuită, călătorind de la începuturi, 
de la izvor, lumina poleiește ramuri 
bătrine. Nu vor mai trece multe veri 
de ambrozie însorită și vor îndestula 
gurile sobei, dar acum par veșnice 
și iarba tinârâ se gudură la rădăcini.
In aura lor satul iși prăznuiește nunțile, 
morții. încă două-trei toamne șj pe aici 
va rătăci umbra copilăriei mele 
câutindu-și rădăcinile prin brazda de curind întoarsă

E ochiul ars de-atîta 
transparentă

Desâvirșitâ ești, albastra mea lumină, 
cum teiul înflorind la rădăcină, 
cum laptele dinb'i pe, crudă, gura mea 
ningindu-și mierea in culcuș de stea.

E ochiul ars de-atita transparență 
in dimineți cind numele-i absență 
și lucrurile doar, in coaja lor, 
flacără sint și sensului decor.

George L. NIM1GEANU

Transilvania
Din veac in veac pe sufletul meu poți 
răzbi pe-aici unde mă iau cu viața 
cioplind in steiul nopții dimineața 
și ostenind cu umerii la roți
Respir și-n munte piatra o-mpietresc 
cu plug de sare fruntea mi se ară 
iubirea-n dor hotărnicește-o țară 
pruncii in somn rizind o primenesc 
Izvoare fără timp trudesc spre rod 
lumina cită-n grai ne ține parte 
binevestind de dincolo de moarte 
și vieții peste vremi mă rindui pod 
Cerul din cer in rostul meu II țin 
piatra din prag e vie și cuvintâ 
ramul dâ-n floare tot in limba sfintâ 
in care fiii să ne schimbe vin
Și-n munți un fluier dus este pe veci 
să țină codrii-n veghe neștirbită 
piinea și sarea-n lege rinduită 
pe unde treci pe sufletul lui treci

Cantilenă
Te reazimă de pomul acesta 
pomul acesta sint eu 
freamătul frunzelor lui 
e sufletul meu
De mine te sprijină 
te vei sprijini de pămint 
intinde-te pe sufletul meu 
te vei intinde pe vint
Și vorbește-mi 
vei vorbi cu tăcerile 
tăcerile sint pomului frunzele 
mie poverile

PAULA TUDOR : Un sol de pace 
(Din Expoziția națională de artă plastică a tineretului 

— sala Dalles)

Ana Maria CRIȘAN

Peisaj tricolor
(ROȘU)

Cte nuanțe de roșu 
din purpura singefui vărsat 
pe altarele patriei
— hlamida aibă a iernii

de cite ori 
si agerind in dreptul inimii—

Ce bucurie să poți saluta 
intr-o zi de pace 
cu veselia copiilor 
ziua de miine
ridicindu-se 
albă - ceață 
din trupul eroilor 
cei o căror patne 
sintem noi

(GALBEN)

Cite nuanțe de roșu 
in răsăritul și apusul de soare 
peste lanul griului copt 
din noi
Mușcarăm cu sete piinea 
mușcarăm din trupul țării 
cu sete mușcarăm din pămintul reavăn 
sau el din noi ?

O pașnică zi de primăvară 
Ogorul proaspăt arat 
Un ritual străvechi - 
un „Bou instruțat*  
răscolind pămintul 
trezind viața și moartea 
din brazdă-n brazdă 
sămința nepieritoare 
puternică 
din soare trăgindu-și aurul culorii 
insingerat in răsărit și apus 
ca și cind 
un rit solar
— ancestral - »
ar minui culoarea 
binecuvinb'nd spicele cu semnul 
roșului singe :
VIATA

(ALBASTRU)

Cite nuanțe de roșu 
in albastrul planetei 
al cerului ai mării 
din care 
gustul sărat al singelui meu 
„INFINITA COLOANA*  
imi părea 
săgeata acelui dac arcaș 
străpungindu-și zeu 
Fulgerul 
scăpărînd un rug 
pe altarele patriei 
zei domesticiți coboară 
și stpu de vorbă in 
albastrul inserării 
cu noi

Carmen FOCȘA

Epitaf pentru Eminescu
Albastrul păsării e acum rănit 
De ochiul nostru care nu ucide 
Ci traversează dincolo de mit

Tras pe roata amurgului. Departe
ll presimțim doar. Ca și cum
Ne-ar ajunge închis între pagini de carte. *■  

Albastrul păsării. Alături - luna
Dincolo de plopi, sub glonțul orei ce-l străbate 
Pecetluindu-I pentru totdeauna.

Poem
Fie ca noi să venim de departe
Nici măcar dintr-o virstâ. Nici măcar din părinți.

Nimeni să nu ne scrie-n nici o carte
Nimeni să nu ne-ncerce ca pe-o monedă-n dinți.

Tu să întinzi miinfle ca spre un foc 
Arzi nd prea departe de tine 
Să mi te apropii cu gesturi puține 
Și să-ți afli un timp și un loc.

Eu să fiu doar pămintul peste care să-ți pleci 
Urechea să auzi verile-ncet cum pier
— Blestemate comori azviriind flăcări reci—

„.Fragment dintr-un posibil 
jurnal de front

—Și caii se roteau mereu in foc 
Și se scriau cu săbii lungi poeme 
Acoperite cu cenușă-n vreme 
Ce adăstau oștenii lingă foc.
Cîte-un copac insingerat privea 
Cum rana-nchide-n sine grea putere 
Și nu mai cuteza decit a cere 
Dreptul să vadă câzind propria-i stea. 
Cite-un bocanc strivind cite-o petală 
Pîini negre. Un popas. Ultimul, poate 
Parte din tine — ranița din spate 
Aluneci iar in vis ca-ntr-o greșeală 
Și caii se roteau mereu și tar 
Doar ție însuți parco-ți ești departe 
Și parcă joci acum ultimul zor 
Ce l-ai rostogolit mai către moarte.

Ion MUNTEANU

Tatălui meu, rănit
în Munții Tatra

încolțit, timpul intrase-n povești 
sau in poeme mai nou
Ploi. Ploi de secunde pleznite in căști 
de prea coapte 
sau poate de prea crude, 
ploi de zăpadă primenită-n noroi, 
ploi de miini fără degete, 
de trupuri fără miini, 
absurde, 
ploi de iubite rămase s-aștepte, 
de prunci nenăscuți, 
ploi de surzi, ploi de muți, 
ploi, ploi de tot ce poate să rupă 
cu dinții obuzul din noi, 
ploi de amintiri care imi strigă taci, 
taci și ascunde-te de-apăsătoarea culpă— 

—pe mișcătoarea pinză a zăpezii 
soldatul incă mai pictează maci 
cu singele-i din pulpă.

Poemul casei
Iși ține acoperișul in doi stil pi umblători. 
In tată și in mamă.
Cu liniște sint văruiți pereții ei 
Și mingîierea podului de palmă.
Iar ciinele curții păzește la poartă 
și latră tristeți ce migrează...
Pendula cu timpul se joacă în noapte, 
secundele prin fața ei defilează.
Pe țigle se lasă stele-n odihnă 
și pacea se lasă, ca mana...
Imi las in neștire sărutul pe casă, 
iar casa e tata și mama.



Breviar

N. Iorga, corespondență

NIORGA a primt In timpul di
namicei sale existente, de sa-

• vânt, dar și de om de acțiune, 
un număr imens de scrisori : 

peste zeoe mii, pe care le-a păstrat și pus 
tn ordine, inclusiv cele neamicale și injuri
oase (ele se pot cerceta la Biblioteca Aca
demiei). Față de acest impresionant cor
pus epistolar, integral conservat, scrisorile 
sale, acum întîiași dată publicate1), către 
prieteni, cunoscuți și chiar necunoscuți 
(nici unul nerămînînd fără răspuns) sînt 
foarte puține, dar. firește, cu atît mal in
teresante, lăsînd cititorilor un larg cîmp 
deschis sugestiei, ca să nu spun „imagi
narului", mai ales la cei foarte vîrstnici, 
care l-au cunoscut prin contacte directe, 
ori cit de rare.

Ca profesor, savant, universal cunoscut, 
publicist și director de ziar și de perio
dice,, șef de școală literară, om politic, șef 
de partid și, scurtă vreme, președinte al 
consiliului de miniștri, corespondentul a 
fost adesea constrins a se folosi de un 
stil protocolar, din care s-ar părea că este 
mai greu de descifrat omul și mai ales, 
ceea ce în psihologia modernă s-a numit 
„eul profund". Insă nici din celelalte 
scrisori, adresate mai vechilor cunoscut! 
sau "prieteni, acesta nu transpare. Citito
rul s-ar putea arăta surprins că lipsesc 
scrisorile către familie, cele mai indicate 
să lase să străbată tonusul afectiv al emi
țătorului. Mai departe, după ce a putut 
constata din Drimul volum. în care figura 
ca unic prieten fostul tovarăș politic an
tebelic, A. C. Cuza, de care N. Iorga se 
răcise (1914), spre a-și relua relațiile cor
diale în ultimul deceniu de viață, același 
cititor s-ar putea arăta surprins de lipsa 
unui singur bun prieten, căruia să-i spună 
cînd și cînd păsul inimii, bucuriile și mai 
ales suferințele de ordin moral și fizic.

Biograful viitor ar putea „decela", cum 
se spune, ca singură trăsătură bătătoare 
la ochi, din structura psihică a corespon
dentului. susceptibilitatea, acel vun d’onor 
al sensibilității spaniole, corolar al unui 
puternic simț al demnității personale, care 
răbufnește adesea în scrisorile sale. Ast
fel, dintre universitarii noștri, mai ade
seori onorat de atentia lui N. Iorga. este 
istoricul Constantin I. Marinescu, confe
rențiar și apoi profesor la Universitatea 
din Cluj, care a primit. Intre anii 1920

*) N. Iorga, Corespondentă, vol. II. Edi
ție, note și indici de Ecaterina Vaum, 
Colecția Documente literare. Editura ..Mi
nerva", București, 1986, in-8", 424 pa
gini. Corespondenții între inițialele D și 
M inclusiv.

Limba noastră “

O critică
■ DOOM este prescurtarea, obișnuit 

Întrebuințată, a titlului Dicționar orto
grafic, ortoepic și morfologic, elaborat de 
un colectiv aparținînd Institutului de 
Lingvistică din București, sub conducerea 
Mioare! Avram, și publicat de Editura 
Academiei R.S.R.

Este diferit de îndreptarul ortografic, 
ortoepic și de punctuație, în primul rind 
pentru că e mult mai mare ; în al doilea 
rind, pentru că inserează formele morfo
logice la fiecare cuvînt.

Critica a apărut în volumul lui Ion 
Calotă, Contribuții la fonetica și dialec
tologia limbii române, publicat de Editura 
Scrisul Românesc din Craiova. în 1986.

Titlul e mult prea modest : primul ca
pitol tratează despre diftongii limbii 
române ; al doilea cuprinde cîteva ob
servații asupra DOOM, iar al treilea, geo
grafie lingvistică, privind Oltenia. 
Mi-am propus să vorbesc aici numai des
pre DOOM.

Autorul se jenează, pentru că a emis 
păreri care contravin celor expuse pînă 
acum de specialiști mai la virstă șl in

și 1939, 21 de scrisori, dintre care prima 
începe cu „Scumpe domnule Marinescu" 
și se încheie cu „Primește, te rog, asigu
rarea celei mai iubitoare prețuiri pentru 
valoarea șl caracterul d-tale“.

îngrijitoarea ediției subliniază : „Rela
țiile cu N. Iorga au rămas nealterate de-a 
lungul vremii. N. Iorga consacrîndu-i o 
frumoasă evocare în O viață de om, a$a 
cum a fost, ed. cit., pag. 572, in care-l 
consideră drept «unul dintre cei mai buni 
elevi ai mei» și -tinărul meu prieten»".

A fost totuși un moment critic în prie
tenia ce acordase fostului său student, 
la apariția, sub semnătura acestuia, a 
unui studiu în, care profesorul emancipat 
enunța idei în contradictoriu cu tema 
respectivă (înființarea mitropoliilor în 
Țara Românească și Moldova, 1924, 22 
pag. extras din „Analele Academiei Ro
mâne"). N. Iorga a socotit acest gest in
telectual ca „o declarație de război for
mală" și ca o lipsă de „considerație" 
față de munca sa istorică. în concluzie, 
încetarea colaborării. I-a trebuit^ lui 
C. Marinescu, care aflase de supărarea 
lui N. Iorga, deși scrisoarea fusese „ne
expediată", dar „meritată"’), să-și ceară 
scuze formale, să-1 asigure pe profesor 
de „nemăsurata" sa „considerațiune" și 
să primească iertarea la care rivnea.

N. Iorga știa să fie autoritar. Pe Basil 
Munteanu (1897—1972), mai tirziu suc
cesorul lui Charles Drouhet la catedra de 
Limba și literatura franceză, fost elev al 
școlii române de la Fontenay-aux-Roses, 
de sub direcția lui N. Iorga — aflind de 
la el că avea intenția să rămînă în Fran
ța după expirarea bursei, spre a-și pre
găti la Sorbona teza de doctorat — l-a 
somat să se întoarcă in .țară, conform 
angajamentului prealabil primirii în res
pectiva școală. Somația se repetă de 
două ori, cu aceeași intransigență, rele- 
vînd, cu aceeași susceptibilitate, „stilul*  
răspunsului, ca „inadmisibil" și încheind 
cu asigurarea că nu-i va păstra supă
rare pentru „regretabila ieșire"3).

Să ne întoarcem însă la legăturile per
sonale ale omului politic, șef de partid, 
cu propriii săi partizani. Cel mai credin
cios și mai apropiat căruia, "ca prim-mi- 
nistru, i-a încredințat sub-secretariatul 
de stat la Interne, profesorul D. Mun- 
teanu-Rîmnic, eminent activist cultural la 
Ploiești, primește cu ocazia sărbătoririi 
sale o caldă scrisoare, care se încheie 
„cu toată dragostea".

Educatorul este felicitat pentru „ma
rea învățătură pe care, trăind astfel, al 
dat-o tineretului".

Celelalte trei misive, din 1919 și 1931- 
1932 sint mai sumare și mal reci. In ul
tima, celui ce se plîngea că fusese atacat 
în stradă de bande de bătăuși, îi reco
mandă, după ce-1 înștiințase pe ministrul 
de Interne, să-și cumpere o armă și să se 
apere.

Mai surprinzătoare este prețuirea pe 
care N. Iorga i-o arată gazetarului vo
lubil, dar nu dintre cei mai remarcabili, 
Ni Georgescu-Cocoș, fost director (admi
nistrativ, firește !)‘) al cotidianului „Nea
mul românesc", în momentul cind N. Ior
ga, sub dictatura I. Antonescu, Iși sus
pendă „colaborarea" (de fapt directiva !), 
lăsindu-i mina liberă să încerce conti-

*) Scrisoarea 14, din 16 mai 1924. în 
notă (vezi Corespondenta N. Iorga, voi. 
316, seria III, tom 2, m 6, p. 247—268).

3) E vorba de actul de indisciplină, for
mal insă corectă !

‘) La 4 ianuarie 1937 îi cedase „Neamul 
românesc" : „ca direcție și alcătuire".

la DOOM
cepe lucrarea cu un moto.aparținînd pro
fesorului A. Philippide, de la Univer
sitatea din Iași, despre „prejudiții". Știin
ța are acest defect că. la un moment 
dat, cineva emite o părere diferită de 
oeea ce se credea pînă acum, iar cei mai 
mulți o iau în serios și o repetă. Impor
tant e dacă are dreptate, pentru că, alt
fel, știința nu ar face niciodată progrese.

în ce privește despărțirea cuvintelor 
în silabe : se recomandă in.DOOM des
părțirea prefixelor și sufixelor, cum și a 
elementelor de compunere. Dar, zice Ca
lotă, cei mai mulți care scriu nu știu 
cum se despart prefixele și sufixele și 
cum se face analiza compuselor. Tocmai 
pentru aceasta s-a alcătuit DOOM ; 
cineva care scrie și redactorii de Ia edi
turi și de la ziare să aibă DOOM-ul pe 
masa de lucru și să cerceteze la fiecare 
cuvînt cum se scrie ; în ce privește des
părțirea, de exemplu la cuvintele com
puse cu hidro-, se notează la fiecare în 
parte că trebuie despărțit -dro-, ca să nu 
se creadă că d face parte din prima silabă 
iar r din a doua.

CCVIII
941. La umbra copacilor nu crește iarba.» a spus Brâncuși. Oare nu 

bănuia ce copac are să devină el însuși ? !

942. Dacă in copilărie mi s-ar fi spus să ascult muzică, fiindcă asta 
„contribuie la educația mea", n-aș fi ajuns niciodată să ascult „Nunta lui 
Figaro".

943. îmi închipui că am fi putut avea ochii astfel conformați, încît să 
vedem spectacolul real al universului, uriașele focuri, uriașele explozii, iar 
nu palide stele. Am fi fost mai astronomi, dar mai puțin poeți.

944. Ce bine că nu se inventase cinematograful pe vremea lui Shakes*  
peare I Te pomenești că se apuca să scrie scenarii.

945. Clădirea înaltă de douăzeci de etaje și lungă de o sută de metri 
servea la înmagazinarea informațiilor cu privire la firul de iarbă din fața ei.

946. în tinerețe, visam, ca spațiu al existenței mele, alte țâri, alte con
tinente, alte universuri. De mult m-am lecuit de aceste nostalgii, mulțumin- 
du-mă cu sistemul nostru solar, cu globul pâmintesc, cu Europa, cu Româ
nia, cu județul Prahova în care m-am născut

<_______
nuarea apariției. în scrisoarea respectivă, 
datată 8 octombrie 19405), N. Iorga îl de
cretează nici mai mult nici mai puțin de- 
cît „mare ziarist".

MAI ATENT și mai călduros, re
lativ, se arată N. Iorga față de 
colaboratorii, săi literari. In pri
mul rind vine poeta Elena Fa- 

rago, vrednică luptătoare în 1907, ex- 
punîndu-se vexațiilor administrative cu- 
rînd după reprimarea răscoalelor, strîn- 
gmd bani pentru familiile celor uciși și 
împărțind personal ajutoarele. Arestată 
fiind la Gvardenița, ca „instigatoare", 
N. Iorga intervine direct la ministrul de 
Interne Ion I.C. Brătianu și obține elibe
rarea ei. Cînd însă Elena Uarago parti
cipă la comitetul de direcție al noii re
viste craiovene „Năzuința"6), în 1922, pri
mește „respectuoase salutări" de la 
N. Iorga, cu precizarea că părerea sa 
despre direcția revistei este „defavora
bilă". Ultima misivă, a IX-a, din fe
bruarie 1940, conține un gest frumos : 
N. Iorga onorează bănește colaborarea 
poetei la „Cuget clar", precizînd că din 
salariul său de 50 000 de lei lunar, în 
calitate de consilier regal, nu păstrează 
nimic, folosindu-1 „pentru astfel de 
scopuri" (culturale !).

Emil Gîrleanu primește între anii 1906— 
1907 cinci bilete cu caracter oarecum te
legrafic. La pomenirea lui, văduva pri
mește asigurarea „că amintirea sufletu
lui așa de bun nu va dispărea niciodată 
din gîndurile mele" (24 iunie 1939).

N. Iorga avea îritr-adevăr o deose
bită sensibilitate thanatică : a rămas ne
întrecut in literatura noastră, prin evo
cările celor dispăruți, unii foarte mo
dești, dar oameni de bine, devotați cul
turii naționale.

Cel mai mare număr de scrisori și bi
lete (mai ales !), le-a primit G. T. Ki- 
rileanu (1872—1960), cel mai bun editor al 
lui Creangă : 38, între anii 1907 și 1935. 
La moartea unei copile, n-a convocat, 
dintre prieteni, telegrafic, decît doi : oe 
profesorul Remus Caracaș și pe G. T. Ki- 
rileanu7), în acel moment „casier, Pa
latul regal" (ulterior a fost bibliotecarul

5) Cu două luni și jumătate înainte de 
a fi fost mișelește asasinat.

6) După „Ramuri", condusă de N. Iorga.
7) „Titița fiica moartă. M-ai consola 

viind". Răspuns telegrafic, din aceeași zi: 
„Din toată inima iau parte la durerea dv. 
Sosesc astă seară. K“.

Forma articulată recomandată pentru 
București este Bucureștiul. I. Calotă pre
feră forma Bucureștii ; am avut -ocazia, 
nu demult, să întreb : cite orașe cu nu
mele București există 7

La p. 137 a Contribuțiilor se discută 
forma mediterane-an, in locul căreia Ca
lotă ar prefera pe meditera-nean (pen
tru că se zice euro-pean etc.). Aceasta ar 
fi fost forma cuvântului. dacă s-ar fi 
creat in românește ; dar dacă e împru
mutat din franțuzește, trebuie păstrată 
forma originalului.

La p. 140 se discută pronunțarea nu
melor latinești de tipul Claudiu, Cor- 
neliu, Iuliu, Valeriu ; a fost recomandată 
despărțirea în silabe î-n, după originalul 
latin. Autorul nu a auzit niciodată pro
nunțarea aceasta și propune să se pro
nunțe iu într-o singură silabă. La rîn- 
dul meu declar că n-am auzit niciodată 
să se spună Corne-Iiu, Iu-liu. Fiind nume 
latinești, trebuie să le pronunțăm ca în 
latinește. In DOOM se face o greșeală : 
se recomandă despărțirea In silabe a 
numelui Claudius : Cla-u-. In latinește 
nu s-a pronunțat niciodată așa.

Am arătat destul in oe puncte nu sînt 
de acord cu I. Calotă. Acum trebuie să 
spun că „contribuțiile" lui sînt în an
samblu juste.

Alexandru Graur

Geo Bogza 
______________ J

regelui Ferdinand). Din memoriile lut 
G.T. Kirileanu, pînă astăzi inedite, am 
reținut însă că el s-a situat de partea lui 
Titu Maiorescu, după decesul acestuia, de 
cîte ori N. Iorga, la sfîrșitul vieții sale, i 
se manifestase ostil. N-a fost așadar un 
prieten „necondiționat", așa cum înțele
gea marele profesor prietenia.

Un foarte mare număr de scrisori este 
consacrat relațiilor cu mari oameni de ști
ință istorică din străinătate : francezii : 
Henri Focillon, cunoscutul critic de artă, 
Franz Funck Brentano, fost coleg la Ecole 
pratique des Hautes Etudes, Maurice 
Guyot, secretarul Academiei franceze, 
Gabriel Hanoteaux, Michel Lheritier, Fer
dinand Lot, Louis Madelin, Jules Maron- 
zeau, Victor Martin și Gabriel Monod ; 
austriacul Mathias Friedwagner ; germa
nii Ernst Gerland, Hans F. Helmont și 
Karl Lamprecht, care i-a comandat Isto
ria românilor ; italienii Franceșgo Ercole 
și Lando Landini ; cehul Jan Urban Jar» 
nik ; bulgarul Gavril Iliev Katzarov ; nor
vegianul Halvdan Koht ; rusul Boris Mir- 
kine-Guetevitch. La numirea sa ca pre
ședinte al Consiliului de miniștri e felici
tat de Guglielmo Marconi, marele om de 
știință, și de bărbații politici : Thomas G. 
Masarik, Mihalakopoulos și James W. 
Lawther. îi mulțumește Paul Deschanel, 
președintele Camerei franceze.

La cîte o scrisoare către poetul Adolf 
Mescherdorfer (Brașov, 1908), Achille Emi- 
lianides, poet și prozator grec, și Robert 
de Flers, dramaturgul francez, se limi
tează relațiile cu scriitorii străini.

Antebelic, N. Iorga e în corespondență 
cu editorul englez J. M. Dent, pentru ver
siunea engleză a cărții The Bizantin 
Empire (1907), și cu omologul său fran
cez, E. Leroux, editorul lucrării Notes et 
extraits pour servir ă l’histoire des croi- 
sades au XV-e siăcle.

Impresionante sint cele 9 scrisori, între 
anii 1900 și 1907, către Karl Lamprecht, 
care-i comandase în interval Geschichte 
des Osmanischen Reiches (5 volume, 
1908—1913). N. Iorga a socotit o „cinste 
foarte mare" în invitația de a scrie isto
ria poporului otoman, arătîndu-se recu
noscător, după ce-i prezentase sumarul 
analitic al Istoriei poporului român, „ela
borată cu dificultate", cum mărturisea la 
data de 6 mai 1903. Trimițindu-i întîiul 
volum din Istoria otomanilor, la 21 mai 
1907, nota cu umor că a fost .... lăsat pînă
acum in chip milostiv în viață de 
«junkerii» și arendașii patriei sale !“. Era 
la 21 mai 1907, după ce trecuse, ca „insti
gator" al răscoalelor țărănești, prin mari 
emoții.

Scrisori politice importante sînt cele 
schimbate cu Iuliu Maniu, în momentul 
încercării reciproce de fuziune a parti
dului național-democrat al lui N. Iorga 
cu partidul național ardelean, sub șefia 
acestuia. Sint misive protocolare. Adevă
ratele sentimente ale lui N. Iorga față de 
Iuliu Maniu trebuie căutate în Supt trei 
regi, București, 1932, și mai ales în bro
șura Istoria unei legende : Iuliu Maniu, 
1934, Vălenii-de-Munte.

Cartea se deschide cu un document sem
nificativ : răspunsul, în preajma demi
siei sale din fruntea guvernului, la 29 mai 
1932. Către dascălii tării, nemulțumiți de 
neplata lefurilor, din cauza impasului fi
nanciar.

Amatorilor, istorici literari sau ba, al 
formației intelectuale a lui N. Iorga, le 
recomandăm unica scrisoare către 
A. de Herz8), intr-un rarisim moment de 
destindere (19 ianuarie 1924).

Politicește, N. Iorga se manifestă sta
tornic împotriva politicianismului, ante- șl 
interbelic, năzuind ca prin exemplul său 
dezinteresat să contribuie la asanarea cli
matului vieții publice. A fost însă mai 
mult admirat decît urmat de către con
temporanii săi. Aceasta este impresia 
noastră finală.

Șerban Cioculescu

®) Colaborase, ca elev și, ulterior, sub 
pseudonimul Dinu Ramură, la „Sămănă- 
torul".



■. * PARIȚIA primului volum din

• 7 APRILIE. S-au născut: Nicolae 
Albu (1910), Petru Poantă (1947). A 
murit Ion Ghimbășanu (1972).

ț /\ Iobăgia în Transilvania in sec. 
* ^XVH (1986), continuarea unei vaste 

•t anchete in istoria acestei servituti
din provincia românească intracarpatică, 
invită la o necesară meditație. Prin masi
vitatea și perspectiva înnoitoare, proiecta
tă asupra unui capitol amplu discutat de 
istorie, opera profesorului David Prodan 
se situează în linia marilor studii de isto
rie socială. Inițiată în anii interbe- 

ț Bei, în efervescența creatoare ce a 
urmat Unirii din 1918, opera istoricului 
debutează pe terenul dinamicii sociale cu 

I un subiect tradițional ce se confundă cu 
. însăși istoria românilor din Transilvania, 
f Răscoala lui Horea în comitatele Cluj 

șl Turda (1938) aduoea un incontestabil 
suflu novator, prin sensibilitatea pentru 
faptul de psihologie colectivă, semnalat 
de N. Iorga într-una din ultimele lui re
cenzia. „Multe mărturii țărănești, de o in- 

, teresantă psihologie", nota marele istoric, 
cu rara și cunoscuta lui intuiție, in care 
putem descifra astăzi inovația metodolo
gică implicată în discursul istoric al auto
rului din 1938, care accentua faptul ne- 
evenimențial, cu gîndul la relevarea ade
văratelor motivații țărănești.

' La puțină vreme, în anii tragici ai răz
boiului și ocupației horthyste în nord- 
vestul României, istoricul a dat la iveală e- 
sențiala lui carte dedicată criticii „teoriei*  
imigrației (Teoria imigrației românilor din 
Principatele române in Transilvania in 
veacul al XVIII-lea, 1944). Enunțată de 
susținătorii naționalismului feudal ungar. în 
replică la mișcarea de emancipare națio
nală a românilor din secolul al XVIII-lea, 
teoria a fost completată succesiv in ra
port cu fazele mișcării de emancipare a 
românilor și adaptată intereselor politice 
de moment. Ea a cunoscut o recidivă 
zgomotoasă in preajma războiului, fiind 
menită să legitimeze pretenții teritoriale, 
devenind dominantă in istoriografia ofi
cială maghiară.

i Istoricul David Prodan, cunoscător de- 
săvîrșit al izvoarelor statistice și structurii 
sociale a țărilor române, prin raportare la 
fenomenele de infrastructură, a demon
strat imposibilitatea istorică a teoriei, 
subliniindu-i caracterul politic reacționar. 
(„E o prelungire a opticei feudale in apre
cierea omului, sub forma unei concepții 

, spiritualiste a istoriei. Judecățile d-lui 
Szekfu asupra românilor, prin Jancso Be- 
nedek și Marczali, fac legătura cu jude
cățile nobilimii din timpul răscoalei lui 
Horea, cu care se aseamănă pină la iden
titate"). Carte strălucită de critică istorică, 
rămine relevantă pentru forța de
monstrativă a istoriografiei românești, 
care a angajat in discuția istorică spirite 
ca N. Iorga, Gh. I. Brătianu, loan Lupaș, 
Silviu Dragomir, loan Moga, in rindul

Istoricul David Prodan
cărora istoricul David Prodan și-a avut 
de atunci și pină astăzi meritele sale.

Cercetător asiduu al trecutului Transil
vaniei, în ani, acad. David Prodan a dat 
expresie istorică adevărurilor reprezen
tate de mulțimile anonime, adevărurile 
poporului său în luptă împotriva împilă
rii. Cantonat in hotarele secolului al 
XVIII-lea, reluind o bogată tradiție isto- 
riografică, într-o vreme in care politicul 
prevala in cercetarea trecutului, dar și în 
a elaborării marilor sinteze, Iorga, Xeno- 
pol și alții, David Prodan și-a fixat 
opțiunea la istoria structurilor 
6ociale țărănești, la o cerce
tare care cobora In adîncuri sau 
se oprea pe teritorii circumscrise. El se 
alătura astfel unei orientări pe care o 
manifestau, din unghiuri și pe suprafețe 
diferite, istoricii Gh. I. Brătianu, P. P. Pa- 
naitescu, Victor Papaoostea, Andrei Oțe
tea.

După strălucita trinitate, Lapedatu, Lu
paș. Dragomir, sosise momentul și în 
istoria Transilvaniei al unei cercetări pe 
verticală in problematica majoră și în 
spiritul noilor tentative metodologice din 
istoriografia europeană. încercată cu 
succes și la obiect în Răscoala lui Horea... 
fi In Teoria imigrației..., critica academi
cianului David Prodan, obiectivă și 
urbană ea tonalitate, științifică în 
substanța ei demonstrativă, a con
stituit. alături de cercetarea in sine a fe
nomenelor, fundalul pe care s-a ridicat o 
operă de respirație modernă.

Orientat spre investigarea servitutii, în 
1948 profesorul Prodan publică o carte, 
mai puțin observată. Iobăgia în do
meniul Băii de Arieș, care ii prilejuiește 
o originală reflecție despre istoria socială 
și destinul ei contemporan, în care a cris
talizat elementele constitutive ale unei 
concepții căreia îi va rămine credincios. 
..Numai o istorie socială, o istorie a colec
tivităților umane. întemeiată pe coordo
natele ei concrete economico-sociale — 
scrie istoricul — poate da țărănimii mă
sura valorii ei istorice, numai o istorie a 
muncii i-ar putea recunoaște pe deplin 
efortul anonim în serviciul vieții, în ser
viciul progresului uman". Ca intr-un ade
vărat manifest al unei noi istoriografii, 
istoricul Universității clujene argumentea
ză temeiurile istoriei sociale pe care o 
voia orientată spre acele mulțimi anonime 
care, prin munca și rosturile lor lntr-o 
civilizație, au reprezentat partea care sta 
ca „operă" umană la temelia vieții isto
rice.

în același an a dat la lumină un eseu 
dedicat ideologiei politice din seco
lul al XVIII-lea, ideologie care a 
stat Ia baza luptei de emancipare 
națională a românilor în epoca revoluției 
democratice. Intitulat simplu. Supplex li- 
bellue valachorum. eseul a relevat resor
turile gindirii politice românești din se
colul Luminilor, aspirațiile ei democratice 
și egalitare ce se hrăneau esențial din 
dreptul natural. în esențialitatea ei. car
tea a restituit un întreg univers nebănuit 
al luptei românilor pentru drepturi națio
nale și sociale Împotriva nobilimii unga
re împilatoare.

Prin contribuțiile sale. acad. David 
Prodan a deschis un cimp larg de in
vestigare privind iobăgia din Transil
vania pe care o va reconstitui în 
Iobăgia in Transilvania in sec. XVI 
(3 volume. 1967—1968), amplă fres
că a raporturilor sociale, a istoriei 

muncii, a maselor țărănești, din care se 
desprinde raportul omului cu natura, 
reala și cotidiana muncă ce „vechiculează 
dezvoltarea istorică". Astfel, istoricul a 
evidențiat opera țărănimii aservite, con
tribuția ei fundamentală la crearea civili
zației, reafirmînd in termenii unei cerce
tări de anvergură concepția lui călăuzi
toare despre rolul mulțimilor anonime, a 
istoriei ca istorie a muncii.

în 1967, publică ediția a doua 
din Supplex, de fapt o nouă carte, 
sub multiple aspecte. Rezultat al unor 
cercetări de durată in istoria problematicii 
românești medievale și premoderne, miș
carea Supplexului a fost plasată în ca
drul mai larg al vieții istorice românești. 
Prin integrarea unirii Țărilor Românești 
sub Mihai Viteazul'în istoria procesului 
de cristalizare a națiunii române în 
noua ediție a cărții, autorul a pus în
tr-o lumină și mai puternică multiplele 
valențe naționale și istorice ale Supple
xului.

DEȘI istoric al Transilvaniei prin 
subiectele marilor contribuții pu
blicate de-a lungul a 50 de ani, 
opera istoricului este permanent 

dominată de perspectiva istoriei na
ționale. Cu deosebire, capitolele pe care 
le-a scris pentru Istoria României, noua 
ediție din Supplex libellus valochorum 
(1984) sau monografia monumentală a 
Răscoalei lui Horea, apărută in întîmpina- 
rea bicentenarului, conturează afirmarea 
puternică a națiunii române în secolul re
voluțiilor democratice, prin oele două 
laturi inseparabile ale corpului națio
nal, țărănime și intelectualitate. Privit din 
unghiuri diferite, secolul al XVIII-lea 
apare intr-o imagine nouă, mult mai bo

LILIANA NEGOESCU : Tinerețe
(Din Expoziția națională de artă plastică a tineretului - sala Dalles)

gată în trăsături distinctive, prin opera 
de cercetare și interpretare care a detașat 
înțelesurile lui naționale și europene in 
aceeași vreme. Studierea convergentă a 
unui secol a îngăduit însă și sesizarea 
sincronismului, dinamica socială — miș
care politică națională, intra- și extra car
patică.

Istoric afirmat în amurgul carierei Iul 
Nicolae Iorga, in epoca marilor sinteze 
istorice și a unor novatoare orizonturi de 
gîndire in istoriografia română și univer
sală. a pledat prin proprii idei în sprijinul 
istoriei mișcărilor colective. Atașat gindi
rii materialismului istoric din anii inter
belici și hrănit de tradițiile democratice 
ale cugetării sociale românești, de la Ni- 
eolae Bălcescu la Lucrețiu Pătrășcanu, 
David Prodan a durat o operă deschisă 
inovației și interpretărilor moderne, clă
dită pe restituirea amplă a faptelor. Atent 
deopotrivă la fluxul lumii contemporane, 
cititor neistovit pe planuri multiple, este 
în măsură să chestioneze trecutul în ter
menii unei noi sensibilități istorice. Prin 
cercetarea lui onestă, dăruită neamului, 
cu respectul pentru adevărul istoric, al 
adevărurilor noastre proprii, își aduce o 
valoroasă contribuție la afirmarea știin
ței istorice românești. Ales în preajma 
celor 85 de ani membru de onoare al 
Asociației istoricilor aviericani, a întregit 
o serie în care se numără Leopold von 
Ranke, Winston Churchill, Fernand Brau
del. Dar, desigur, una din marile satisfac
ții ale istoricului vine dinspre prețuirea 
și admirația istoricilor români din toate 
generațiile, care văd în opera profesoru
lui expresia nețărmuritului atașament 
pentru istoria și cultura românească.

Pompiliu Teodor

CALENDAR
în aprilie

• 1 APRILIE. S-au născut: Octavian 
Goga (1881), Mircea Florian (1888), 
Gheorghe Cardas (1899), Alexandru 
AI. Philippide (1900), Ion Molea (1905), 
Gabriela Adameșteanu (1942).
• 2 APRILIE. S-au născut: Olimpiu 

Boitoș (1903). Lucian Dumitrescu 
(1923). A murit Theodor C. Văcărescu 
(1914).
• 3 APRILIE, S-au născut: Damian 

Stănoiu (1893), Szemler Ferenc (1906), 
N.D. Carpen (1923), Silviu Rusu (1929), 
Tiberiu Iovan (1934), Farkas Arpâd 
(1944), Florentin Popescu (1945).

• 4 APRILIE. S-au născut: Ion 
Breazu (1901), Vasile Florescu (1915), 
Valeriu Ciobanu (1917), Gali Erno 
(1917), Petru Anghel (1931), Di- 
mitrie Roman (1937). A murit 
Mariana Dumitrescu (1967).

• 5 APRILIE. S-au născut : V. Co- 
pilu-Cheatră (1912), Viorica Rogaz 
(1927), V. Andrăs Jănos (1926), Corneliu 
Barborică (1931), Fănuș Neagu • (1932), 
Romulus Vulpescu (1933), V. Fanache 
(1934), George Arion (1946). A murit 
Ilarie Voronca (1946).
• 5 APRILIE. S-au născut: Elena 

Mătasă-Dumitrescu (1901), Emilia Șt. 
Milicescu (1908), AI. George (1908), 
Toth Maria (1933), Draga Marianici 
(1940). A murit Virgil Carianopol 
(1984).

• 8 APRILIE, A apărut, la Bucu
rești, primul periodic din Țara Româ
nească — „Curierul românesc", editat 
de Ion Heliade Rădulescu (1829). S-au 
născut: Al. Claudian (1898). Alexan
dru D. Lungu (1928). A murit Panait 
Cerna (1913).

• 9 APRILIE. S-au născut: Camil 
Petrescu (1894). Francisc Munteanu 
(1924), Virgiliu Ene (1929). Liviu Leon- 
te (1929).

• 1» APRILIE. S-au născut: Anton 
Breitenhofer (1912), Maria Banuș 
(1914). Alexandru Țion (1922), Nicolae 
Roșianu (1935), Mircea Scarlat (1951), 
Richard Wagner (1952). Au murit: Ti
beriu Tretinescu (1977), Titus T. Stoi- 
ka (1983).

• 11 APRILIE. S-au născut: Barbu 
Ștefânescu-Defavrancea (1858), Mircea 
Ștefănescu (1898), Florian Grecea 
(1924), Ion Grecea (1924), Mihnea Moi- 
sescu (1930), Virgil Mazilescu (1942). 
Au murit: Antioh Cantemir (1744), 
Ion Minulescu (1944).

• 12 APRILIE. S-au născut: Tudor 
Teodorescu-Braniște (1899), Mihail Ste- 
riade (1904), Marcel Petrișor (1930), 
Paul Miclău (1931), Mircea Martin 
(1940), Gheorghe Anca (1944).

• 13 APRILIE. S-au născut: Gh. 
Bulgăr (1920), C.D. Zeletin (1935), Ni
colae Velea (1936). A murit Iosif Mo- 
ruțan (1974).

• 14 APRILIE. S-au născut: Iosîf
H. Andronic (1898), George Munteanu 
(1924), Daniela Crăsnaru (1950), Viorel 
Varga (1950). A murit AL Gheorghiu- 
Pogonești (1985).

• 15 APRILIE. S-au născut: Petre 
Luscalov (1927), Huszar Sândor (1929), 
Anta Raluca Buzinschi (1964).

• 16 APRILIE. S-au născut: Gala 
Galaction (1879), Tristan Tzara (1896), 
Constantin Aronescu (1928). Gheorghe 
Grigurcu (1936), Stelian Gruia (1937), 
Olăh Istvăn (1944). A murit Georgeta 
Mircea Cancicov (1984).

• 17 APRILIE. S-au născut : The
odor C. Vâcărescu (1842), Ion Vinea 
(1895), Magda Isanos (1916), Simion 
Bărbulescu (1925), Nicolae Balșan 
(1933), George Bălăiță (1935), Cătă
lin Bursaci (1957).

• 18 APRILIE. A apărut primul 
număr din revista „Gazeta literară". 
(1954). S-au născut : Dumitru Popescu 
(1928), Voislava Stoianovici (1934), 
Gheorghe Lupașcu (1940), George Ghi- 
drigan (1943), Marius Tupan (1945). A 
murit Marin Sârbulescu (1971).

• 19 APRILIE. S-au născut : Ca- 
listrat Hogaș (1847), Adrian Rogoz 
(1921). Vladimir Drimba (1924), Ilea
na Vrancea (1929). Ana Maria Tupan 
(1949), Smaranda Cosmin (1956).•
• 20 APRILIE. S-au născut : An

drei Ion Deleanu (1903), Dan Horia 
Mazilu (1943), Mircea Florin Șandru 
(1949). Au murit : George Barițiu 
(1893), Adrian Maniu (1968), Mariana 
Cenușă (1985).
• 21 APRILIE. S-a născut Arvay 

Arpăd (1902). Au murit : Vasile Conta 
(1882), Mary Polihroniade-Lăzărescu 
(1984), Andrei A. Lillin (1985).
• 22 APRILIE. S-au născut : Ionel 

Bandrabur (1922), Teodor Tanco 
(1925), Eugen Lumezianu (1937). Au 

murit : Ion Ghica (1897), Constantin 
Prisnea (1968).

• 23 APRILIE. S-au născut : Gib
I. Mihăescu (1894), Emeric Deutsch 
(1913).

• 24 APRILIE. S-au născut : Ște
fan Bezdechi (1888). Eugen Jebeleanu 
(1911), Marta D. Rădulescu (1912), Io
sif Lupulescu (1937), Alex Rudeanu 
(1939). Nemes I.ăszîo (1944), Mihaela 
Minulescu (1951). A murit Nagy 
Istvăn (1977).

• 25 APRILIE. S-au născut : Au
rel Marin (1909), 1. Ch. Severeanu 
(1912).

• 26 APRILIE. S-au născut: Cris
tian Păncescu (1908), Alexandru Hu
sar (1920), Ștefan Aug. Doinaș (1922), 
Dan Claudiu Tănăsescu (1936). Au 
murit : Vasile Voiculescu (1963), Mi
hail Axente (1969).
• 27 APRILIE. S-au născut : Endre 

Kâroly (1893), Adi Cristi (1954). A 
murit Ion Heliade Rădulescu (1872).
• 28 APRILIE. A fost înființată 

Societatea Scriitorilor Români (1908). 
S-au născut : Paul Iorgovici (1764), 
Mariana Crainic (1911), Traian Reu 
(1931), Galfalvi Gyorgy (1942), Io- 
landa Malamen (1948).
• 29 APRILIE. S-au născut : Vir

gil Cândea (1927), Ilie TUnăsache 
(1931),Vasile Vetișanu (1935), Gheor
ghe Tomozei (1936). A murit George 
Coșbue (1918).
• 30 APRILIE. S-au născut : Ma

tei Alexandrescu (1906), Alexandru 
Dan Popescu (1944), Passionaria 
Stoicescu (1946). A murit ■- Mihai 
Murgu (1985).
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NU am făcut polemică pînă 
acum decît rareori. De 
exemplu, cum am mai 
spus, cartea Poezie și ge

nerație a fost scrisă in polemică cu N. 
Manolescu, care susținea prin 1972 in 
Argeș că promoția noastră este total 
manieristă față de promoția sa. Violen
ța cu care mi-a primit cartea mă con
firmă." Marin Mincu a publicat Poezie 
și generație în 1975 și recenzia mea, 
departe de a fi violentă (sint un critic 
foarte pașnic !), exprima pur și simplu 
un alt punct de vedere. Credeam, intre 
altele, că Nichlta Stănescu este un poet 
important și care nu merită trata
mentul pe care i-1 aplica autorul căr
ții ; întrevedeam, apoi, la cei mai ti
neri poeți de la 1970, un manierism 
precoce, ceea ce nu era numaidecit o 
judecată de valoare. In 1986, Marin 
Mincu revine asupra poeziei românești 
din ultimele decenii, într-o perspectivă 
nouă și mai cuprinzătoare, într-un stu
diu intitulat Eseu despre textul poetic, 
II. (Cifra romană arată că autorul își 
consideră cartea ca o continuare a celei 
din 1981, Ion Barbu — eseu despre tex- 
tualizarea poetică, deși mai normal ar 
fi fost s-o considere o continuare a căr
ții din 1975). De data aceasta, el soco
tește pe Nichita Stănescu unul din 
marii poeți europeni ai secolului și con
sacră a treia secțiune a cărții poeziei— 
manieriste scrise în jurul lui 1970 de 
către congenerii săi. „Concesia" pe care 
o face punctului meu de vedere de odi
nioară nu-1 împiedică să-și gîndească 
noua carte tot în polemică cu mine, și 
anume cu punctul meu de vedere de 
astăzi despre poezie. In două Post- 
scriptumuri, însumînd cincisprezece pa
gini, ca și în alte numeroase împre
jurări, ține cu tot dinadinsul să se di
ferențieze de mine, mai mult, să-și re
vendice prioritatea unor idei. Nu mă 
deranjează cîtuși de puțin polemica. 
Dezacordul este în critică atitudinea 
cea mai firească. Aș fi naiv dacă aș 
crede că dreptatea este în toate cazu
rile de partea mea. Mi-am revizuit pă
rerile ori de câte ori mi s-a părut că 
am greșit. Dar ceea ce nu înțeleg în 
ruptul capului, în materie de discuție 
sau de controversă intelectuală, este 
competiția pentru prioritatea unor ob
servații; Sînt convins de paradoxul că 
nimeni nu este cel dinții în formu
larea unei idei, formulare care se atri
buie de obicei celui mai norocos. Ame
rica nu poartă numele lui Columb.

Am făcut această introducere fiindcă 
mi se pare că ținta principală a po
lemicii lui Marin Mincu în Eseu despre 
textul poetic nu este corectitudinea 
unor aprecieri, ci prioritatea exprimării 
lor. Aș fi preferat să-i pot răspunde

Marin Mincu, Eseu despre textul poe
tic, II, Ed. Cartea Românească, 1986.

POETA delicată, căutând între lu
mini și umbre raza care rămîne 
asemenea rozei oorotită de gînd, 
Mariana Ceaușu — prea devreme 

călătorind „sub cetini, pe lingă ape" — 
ne lasă aceste gingașe Priveliști de »u- 
flet *)  cu o prefață semnată de Florentin

•) Mariana Ceaușu, Priveliști de suflet. 
Editura Sport-Turism. 

la obiect, într-un caz sau altul de ne
potrivire, dar trebuie să constat că 
astfel de cazuri sînt mult mai rare 
decît lasă să se înțeleagă obstinația lui 
polemică. De regulă, nepotrivirile sînt 
minore, simple chestiuni de termeni 
(cărora tonul le dă dimensiuni dispro
porționate : „se deduce cu ușurință că 
N.M. confundă modelul cu formula" 
sau : „nu există decât o explicație : se 
pare că N.M. — și nu numai el — reia 
confuzia uimitoare între realitate și 
real" etc.) Și, aproape de fiecare dată 
problema1 pentru Marin Mincu este 
mai puțin aceea de a-și susține o ipo
teză proprie dedt aceea de a-i acredita 
întiietatea. Un orgoliu imens străbate 
toate frazele acestei cărți, în atitea pri
vințe, remarcabilă, frisonînd de semne 
de exclamație și de sublinieri didacti
ce, și menită, după credința, așezată la 
vedere pe copertă, a autorului să ne (pe 
noi toți, mari și mici) „instruiască 
despre lucrurile mai deosebite petrecute 
în spațiul poeziei". De la acest nobil 
scop n-o clintește nici chiar proximita
tea ridicolului. Căci iată ce citim in 
Argument : „Ne iluzionăm să credem 
că ipoteza noastră -teoretică- a avut 
o influență imediată asupra poeților 
înșiși, care astfel și-au clarificat -di
recția- propriului discurs poetic, înțe- 
legind mai bine resorturile mai com
plexe ale actului lor. La fel, ne place 
să credem că și criticii tineri — și nu 
numai ! — au avut un folos epistemo
logic și metodologic decelabil cu ușu
rință în activitatea lor critică, după 
apariția în 1981 a lucrării Ion Barbu — 
eseu despre textualizarea poetică. Pen
tru prima dată în critica noastră ac
tuală se proba o metodă sincronă" etc., 
etc. Sper că nu mai e nevoie să spun, 
în aceste condiții, de ce n-am de gînd 
să intru într-o discuție de detaliu cu 
Marin Mincu. Și, ca să elimin orice 
neînțelegere, declar că-i recunosc în
tâietatea. în toate ideile, trecute, pre
zente și viitoare. Plăcerea lui în acest 
joc, care nu e chiar de-a v-ați ascun- 
selea, de a striga ,.piua-ntîi !“ este atît 
de mare, încât ar fi păcat să i-o stric.

PRINCIPALA modificare petre
cută în «poezia românească și 
in receptarea ei critică ar fi, 
in ultimul deceniu, apariția și 

impunerea noțiunii de text : „...Poezia 
s-a schimbat obligată de sistemul de 
așteptări modificat al lectorului și acest 
sistem de așteptări s-a modificat fiind
că modalitățile de a fi ale poeziei nu 
mai erau aceleași." Noțiunea de text 
trebuie privită în legătură cu evoluția 
raportului dintre eul poetic și obiectul 
său, pe care Marin Mincu o examinea
ză într-un concis și clar capitol intro
ductiv. Pe scurt, evoluția ar fi aceas
ta : inițial, poezia emană de la o in
stanță de enunțare transcendentă și

Priveliști de suflet
Popescu, carte postumă spunindu-ne că 
scrisul, cel adevărat, poate învinge 
uitarea.

Cu eleganță stilistică și discretă aple
care asupra detaliilor, urmărind o po
trivită așezare a cuvîntului in frază, au
toarea stăruie cu predilecție asupra unor 
întâmplări, oameni și locuri cărora le cre
ionează fizionomia. Nu fastul și sclipirile 
efemere ii rețin atenția, cît gesturile care 
implică acel semn de cultură, acea vibra
ție lăuntrică mărturisind devoțiune și lu
crare întru un ideal. Intre contemporani. 
Mariana Ceaușu se arată interesată să 
contureze portretele celor cu care simte 
că poate dialoga pe aceeași lungime de 
undă, in aceeași efervescență de spirit 
Iată, spre exemplu, scriind despre un căr
turar de talia lui Mihai Berza, autoarea 
cărții remarcă mai întîi „finețea spiritu
lui său, deschis marilor înfăptuiri, voca
ția limpezimii și gustul acurateții". Șlefui
rea paginii care poartă sîmburul de gind, 
necontenita deschidere spre orizontul lu
mii din preajmă, exigența tot mai sporită 
cu sine sînt calități pe care portretisul 
își sprijină schițele sale. Scriind despre 
oameni pe care și-i simte apropiați, in
tr-o deplină afinitate de suflet și gînd, 
Mariana Ceaușu pornește cel mai adesea 

care se referă la un obiect exterior ; 
apoi, instanța se transformă într-un 
eu poetic autonom și tot mai conștient 
de sine, care propune o structurare a 
realului prin intermediul unor coduri 
retorice cu caracter istoric ; în fine, eul 
poetic abolește orice mediere. Marin 
Mincu scrie; „Marele deziderat este 
acesta ; a reuși să parcurgi toate obsta
colele pînă la acel eu real pe care-1 
poate naște, viu și autentic, Vocea. Este*  
întreg ărumul parcurs de la Arghezi 
la Nichita Stănescu". O problemă ase
mănătoare (și uneori în termeni ase
mănători) a ridicat Eugen Negriei In 
Introducere în poezia contemporană.

TREC peste „exemplele istorice", care 
arată metamorfoza eului poetic, de la 
Arghezi la Nichita Stănescu, spre a 
ajunge la clasificarea poeziei noi. Prin 
această sintagmă. Marin Mincu înțele
ge poezia generației lui Nicolae La'oiș 
împărțită in patru promoții : cea dintâi, 
caracterizată de o conștiință „adamică", 
inocentă, numără pe Nichita Stănescu, 
de la începuturile lui, pe Sorescu al 
primelor Poeme sau pe Ion Gheorghe 
din Căile pămintului ; a doua, în care 
s-ar afla loan Alexandru, 'dar și Mir
cea Ivănescu, Cezar Ivănescu, dar și 
Angela Marinescu, stă sub influența 
lui Blaga, Bacovia și Barbu, pe linia 
expresionismului și în general al me
tafizicii ; a treia este promoția ma
nieristă afirmată în jurul revistei clu
jene „Echinox" ; a patra este promo
ția textualistă, numită de alții gene
rația 80. După părerea mea, primele 
două promoții pot fi, fără dificultate, 
reduse la una singură, cu precizarea 
că, la fel cu Nichita Stănescu, loan 
Alexandru de exemplu a început prin 
a fi „candid" și „biografist", trecînd 
la formula expresionistă ulterior, tot 
așa cum Nichita Stănescu și-a schim
bat-o, relativ repede, pe aceea sub 
semnul căreia a debutat. A treia promo
ție, cea manieristă, cuprinde nu doar 
pe echinoxiști, ci și o bună parte din 
restul poeților de o vîrstă cu ei, așa 
cum de altfel va rezulta din secțiunea 
din carte închinată manieriștilor; a 
patra formează nucleul unei alte ge
nerații. ,

în legătură cu aprecierea acesteia 
din urmă, trebuie spus că, deși Marin 
Mincu îi consacră primul capitol de 
analize, ea este în general negativă. 
Textualizarea fiind o boală modernă 
foarte nobilă (cazul Ion Barbu), tinerii 
poeți optzeciști n-ar fi cu adevărat 
textualizanți, ci textualiști sau textieri. 
(Precizez că nuanțele ce despart acești 
termeni sînt rodul reflecției critice a 
lui Marin Mincu). „A descoperi — scrie 
criticul — un procedeu al scriiturii 
(textualizarea) și a face din acesta 
singurul conținut de comunicat în poe
zie, iată marea criză prin care trece 
poezia tânără angajată exclusiv în ofen- 

de la textul unui scriitor, ca In cazul lui 
Radu Petrescu, text ale cărui virtuți le 
relevă cu sensibilitate : „Ceea ce scrie 
Radu Petrescu pare să se supună unui 
stilet subțire, din acelea cu care chinezii 
sculptează fildeșul, sau unei penițe fine 
destinate hîrtiei de mătase... Evocările 
sale vibrante, picturale sînt născătoare de 
emoții, migala raționamentelor îl duce 
la demonstrații de finețe". Iată acum și 
un remarcabil portret scris la timpul pre
zent spre a o vedea, așa cum a fost, pe 
Catinca Ralea : „Catinca poartă cu ea 
pretutindeni o vivacitate molipsitoare. Ea 
acaparează cu tumultul spiritului său, își 
biruiește grabnic orice reticență sau timi
ditate. iți împărtășește nestăpînit gînduri, 
emoții, entuziasm, cu o adevărată frene
zie a comunicării... în săli de concert, la 
teatru, la întîlniri de breaslă, oriunde se 
consumă un act de cultură. Catinca este 
prezentă, ageră, sclipitoare. împrăștiind 
necontenit, exuberant, impresiile pe care 
le înscrie în sufletul ei sensibil"...

Aceste Priveliști de suflet ale Marianei 
Ceaușu conțin și alte gînduri și impresii 
adecvate despre artă și mesagerii ei, des
pre locuri unde, neatinsă de vremi în 
ochii privitorului atent și sensibil, se arată 
statuia zeiței Pallas Athena.

George Chirilâ 

siva textului." Se ridică două între
bări : dacă în poezia tânără nu cumva 
mai există și alt conținut decât acela 
indicat de critic și de ce la Ion Barbu 
textualizarea are conotații pozitive, în 
vreme ce la Mircea' Cărtărescu și la 
companionii săi, negative. Cum nu sînt 
sensibil la argumentul de autoritate, 
aștept să văd ce va susține Marin 
Mincu peste zece ani. Deocamdată, a- 
nalizele lui sînt în general corecte și 
dovedesc o evidentă știință a demontă
rii mecanismului textual. Că nu-i place 
această poezie, este altceva. Fără nici 
o maliție, aș nota faptul că avangar
dismul teoretic merge foarte bine la 
Marin Mincu împreună cu ariergar- 
dismul gustului. Am o singură 
obiecție de principiu la analizele pro- 
priu-zise : tendința lor spre uniformi
zare. Tendință dublă : o dată, în mă
sura în care ce se spune despre un 
poet se poate spune — și câteodată se 
spune efectiv — despre toți ceilalți (in
diferent că e vorba despre Petru Ro- 
moșan sau despre Mariana Marin) ; a 
doua oară, în măsura în care lui Marin 
Mincu i se pare că textualismul — in
contestabil — al tuturor acestor poeți 
e cu mult mai important, ca notă co
mună, decît toate diferențele dintre ei, 
care nu sînt mici deloc, dacă mă gîn- 
desc la Ion Mureșan și Mircea Cărtă
rescu, la Nichita Danilov și Bogdan 
Ghiu. Unele observații de detaliu mi se 
par de asemenea discutabile : „rostire 
poetică neutră" la o poetă cu o atît 
de pronunțată înclinație spre patetism 
ca Mariana Marin ? exclusivă practică 
semnificantă, textuală, în poezia cu 
substrat existențial așa de evident a 
lui Liviu loan Stoiciu ? Textualismul 
devine în mîinile criticului un pat ai 
iui Procust : mai fiecare dintre poeții 
comentați trebuie nițeluș retezat ca să 
încapă în el.

Secțiunea următoare (în numărătoa
rea inversă adoptată de autor) se ocupă 
de manieriștii anilor 70, de la ion 
Mircea la Virgil Mazilescu. Conceptul 
central este mai puțin terorist în ana
lizele din acest capitol. Definiția ma
nierismului este sugestivă : el implică 
„opoziția artă vs realitate", ca „mod 
special de situare față de real", prin 
„înconjurarea acestuia prin țesătura 
unor figuri artistice cu rolul precis dă 
a-1 epura." Sau mai pe scurt : _T epo
surile culturale le înlocuiesc pe ace
lea existențiale." Scăpat de grija de a 
adecva poezia la teorie, criticul e mai 
liber și mai ingenios în limbaj. în 
plus el își îngăduie acum să caracte
rizeze opere și chiar poeți, nu doar 
texte, ca un critic de modă veche. 
Constatăm, o dată mai mult, ce a pier
dut critica prin adoptarea jargonu
lui structuralisto-semiotic-textualist. 
Despre Ion Mircea ni se spune, ad
mirabil, că este „un alchimist medieval 
sirecurind singele îngroșat al poemului 
în atâtea eprubete pînă cînd acesta de
vine o transparență neutră". O pagină 
de amintiri despre Adrian Popescu e 
plină de farmec intelectual.

N-am să comit imprudența de a nega 
necesitatea înnoirii limbajului critic. Dar 
mi se pare că jargoanele la modă (azi 
parcă mai puțin decît ieri) sugrumă 
talentul. Marin Mincu ține să fie (sau 
cel puțin așa afirmă) sincron și are 
grijă într-un rînd să așeze față-n față 
o pagină mai veche a sa cu una nouă, 
ca să ne dăm seama de schimbare. 
Schimbarea e clară șl, ca să fiu drept, 
în bine : discursul critic a cîștigat sub 
raportul preciziei și al rigorii, s-a 
maturizat. A pierdut sub acela al nuan
ței și al plasticității. Oricum ar fi, pre
ocuparea de înnoire mi se pare exage
rată la autorul Eseului despre textul 
poetic, ca și credința lui că are în 
această privință nenumărațl emuli. Mă 
tem că, învățînd bine regula de bază 
a jocului, generația de critici de după 
noi nu ne va urma tocmai în rigidita
tea limbajului, în tehnicitatea lui exce
sivă, preferind un compromis cu eseis- 
mul și cu impresionismul de care noi 
ne-am cam lepădat (și Marin Mincu, 
să nu uit să preciez, înaintea noastră, 
a tuturor).

Nicolae Manolescu



Un

UN nume care trebuie citat, tind 
e vorba de cea mai tînără ge
nerație de poeți, este acela al lui 
Ion Mureșan. Nu l-am putut pre

zenta la debut (Cartea de iarnă, 1981) 
și mă folosesc acum de prilejul oferit 
de „România literară*'  (care dedică o 
parte din acest număr literaturii tinere) 
pentru a vorbi de poemele lui origi
nale, diferențiate stilistic și tematic, de 
acelea ale colegilor săi de generație. For
mat în cercul Echinoxului. Ion Mureșan 
nu face propriu-zis o poezie expresionistă, 
cum fac mai toți poeții din această gru
pare, nu este atras nici de poezia de tip 
livresc și ironic, cultivată de ramura 
bucureșteană a generației (Mircea Cărtă- 
rescu, Vișniec, Iaru etc.). Poemele din 
Cartea de iarnă nu sint preocupate, in 
fine, de metafizica existenței, de care se 
arată interesat, de pildă Nichita Danilov, 
alt punct de reper în poezia tînără de azi. 
Ele afirmă întîi un program senzualist 
(„nu vorbesc în numele voluptății dar 
lucrurile le ating cum coapsa de femeie 
aș atinge")infirmat însă de versurile ul
terioare. „Atingerea" de lucruri antre
nează în cazul lui o gîndire speculativă, 
Intre obiect și subiect stă o conștiință 
trează, tăgăduitoare, uneori sarcastică, 
polemică. Miturile intră rar in poem 
(Meșterul, Orașul) și ele sint, de regulă, 
abstracte. Meșterul zămislește lira lingă 
Marea Roșie și este purtat în amurg pe 
o targă verde lingă munții sticloși, în 
timp ce păunul învață pe negustorii de 
vite că „poemul să mai aștepte patruzeci 
de zile". De la poeții expresioniști Ion 
Mureșan a deprins, nu mai încape îndo
ială, acest limbaj aluziv, parabolic, des
chis spre marile simboluri nedeterminate. 
O primă definiție a poetului ca ghicitor 
de semne ale transcendentului aflăm in

poemul liminar : „iar poetul e ca un iaz 
vinăt toamna / — iar puterea lui e de
parte de el". Dar cs»e este puterea poe
tului? Aceea de a spune adevărul? Tinâ- 
rul poet sugerează intr-un loc (Un mare 
hohot de ris) că nu, poetul nu spune 
adevărul, ci este preocupat numai de pro
pria boală care are numele poemului pe 
care tocmai îl scrie („poemul acesta ca 
un măr acru in gură"). Cu alte vorbe, 
poetul respinge superbia genRilui roman
tic, nu se arată entuziast nici de celălalt 
mit al creației tradiționale : poetul ca 
voce a tribului. Boala lui este mai subtilă 
și puterea lui, cită există, se manifestă 
in alt chip, insă chipul nu este niciodată 
numit, definit- Este, iarăși, modul poe
tului de viziune expresionistă de a 
ascunde ideea in propoziții reci și for
mule ermetizante care să trimită gîndul 
cititorului la o ordine ascunsă a lucrurilor.

Citeva poeme din Cartea de iarnă vor
besc intr-un limbaj mai brutaf despre 
această complicată relație. Unul se 
cheamă Izgonirea din poezie. Este, indis
cutabil, poemul cel mai coerent și cel 
mai frumos din volum. îl citez în între
gime : „nu am decât o singură prejude
cată — realitatea / la fel eu Democrit 
materialistul cel care și-a scos ochii / 
pentru a nu-1 stinjeni in cercetările sale 
făcute cu ochii minții, / dar mi-e dat 
mie să văd cum galbenă și mare ca un 
stirv de oaie / urechea omenirii plutește 
pe apele unei mlaștini / printre albe 
stinci de calcar și foșnitoare pilcuri de 
trestii. / Zadarnic noapte de noapte eu 
auzul înfipt în urechi ca un baston pen
tru orbi / pipăi crăpăturile memoriei, / 
căci nici măcar un șobolan nu iese și 
nici măcar un șoarece de cimp / și nici 
gindacul de bucătărie, răzbate numai 
vocea mea / din care cuvântul se înalță 
ca șarpele din ou și se repede la lucrul 
denumit / și-l umple de bube și semnifi
cații. / — Ay. propoziții. propoziții 
întunecate smârcuri in capul omului ! / 
(Hi. hi. ride Psyche al meu, hi, hi, sânt 
vremuri în care ochii și ciuma / aduc 
aceleași foloase, după cum cind toate se 
pot spune cu voce tare / nimeni nu-și 
mai alege cuvintele !) / / Apoi degetul 
inspirației apasă pe limbă și mă face 
gingav / incit abia mai reușesc să mă 
strecor prin picla alburie / mirosind a 
drojdie, întinsă între martir și erou, / iar 
inima se sfișie in cutia pieptului prinsă 
intre tot felul de tremuriduri / ca un 
pinteoe femeiesc la senină vreme de pu
bertate / și nu mai aud decit gîlgiitul de 
conductă spartă al gurii mele / și gru
mazul cum flutură in urmă ca o mînecă 
goală ! pe cind la capătul ei capul mi 
se lățește asemeni unei palme / pocnind 
pe luciul unei pietre". Se poate relativ

poet tînăr
ușor observa tensiunea, discrepanța care 
există aici intre violența limbajului de la 
suprafața poemului și ambiguitatea, in- 
determmarea simbolurilor din adîncul lui. 
Este un poem sarcastic, tăgăduitor, un 
refuz tăios al lucrurilor din afară și al 
cauzalităților evidente, o contestare aspră 
a memoriei, o sugestie, in fine, a spaimei 
de cuvântul proliferant. Citeva imagini vin 
din literatură. Poetul este orb ca Demo- 
doc La curtea regelui Alcinou sau oa tracul 
Tamiris pedepsit de Muzele geloase... Ca 
să vadă cu ochii imaginației, el tfebuie 
să-și piardă vederea din afară, iar ca să 
poată comunica esențialul, incomunicabi- 
lul, poetul nu trebuie să folosească lim
bajul transparenței... Cuvîntul este impur, 
propozițiile sint „întunecate smîrcuri"...

Generația lui Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu, Adrian Păunescu... a făcut, cum 
se știe, din contestarea cuvîntului o temă 
de meditație lirică și a creat, în cele din 
urmă, o mitologie a poetului care nu mai 
pune preț pe vorbele înșelătoare... Poeții 
din generația ’80 pun în discuție poemul 
ca atare și fac de multe ori din actul de 
a scrie — fapt ce a fost observat de 
mult și în roman — tema privilegiată a 
poemului. Nu este, desigur, o noutate, de 
cind există poezia așa-zis cultă există și 
interogația asupra rațiunii de a scrie 
poezie. Poezia modernă a făcut, e ade
vărat, din laboratorul ei o temă esen
țială de reflecție, dar niciodată un poet 
notabil nu s-a mulțumit să scrie numai 
despre felul cum își compune versurile, 
la flacăra rece a minții. Există o 
implicare existențială în orice poem și 
chiar simplul fapt (care, în realitate, nu-i 
deloc simplu !) de a scrie este un act de 
existență și nu unul oarecare, ci unul 
fundamental pentru că (știm de la Proust 
și Valery) angajează eul profund al 
creatorului. Iată de ce meditația despre 
cuvînt. text, poem, discurs, cum vrem 
să-i zicem, este implicit o meditație 
despre relațiile celui care scrie cu. tex
tul. cuvîntul, discursul... Citesc în cartea 
Iui Ion Mureșan aceste notații despre 
refuzul poeziei de a intra în poem : 
„Cine-i nebun să ridice monument ade
vărului / în locul îngust dintre limba 
istoriei și limba memoriei / mai înainte 
de a-și pune peruca aspră din păr de 
porc / de-a dreptul pe pielea inimii, pen
tru o mai bună / disciplinare a sînge- 
lui ? / Căci pentru câți oare conștiința de 
6ine nu-i o haină prea largă / și câți nu 
o îmbracă doar în intimitatea nopții ca 
pe o pijama ? / Iată, de multe ori, sim
țurile oferă un fel de spectacol de gală 
al perceperii lumii, / în forme felurite 
fiecare parte a corpului exprimă buna 
cuviință, / iar politețea conferă unitate 
viziunilor ; / de pe buze subțire ca un fir

de ață atîrnă un cânticel 1 (despre cineva 
care stă pe un maidan înflorit / și e fe
ricit că părul lui crește din capul lui). / 
Astfel, ordinea rece a indiferenței, rapor
turile înghețate între lucruri / pot fi 
numite adesea — disciplină. / Dar înain
tea unei muște strivite din întâmplare pe 
hîrtia pe care tocmai îți scrii poemul / 
mușchii feței îți tremură, ochii ți-s pufoși 
ca două gheme de lină, / urmează_ un 
zîmbet acru în care frica degenerează in 
extazul fricii... / Moartea ființelor mici și 
cu multe picioare — iți spui — trezește 
astfel de stări. / Dar poezia refuză să 
mai intre în poem / cind în mijlocul hir- 
tiei pe care scrii domnește o pată roșie- 
tică, aproape uscată, / două aripioare și 
citeva piciorușe de muscă." — și remarc 
cu satisfacție, la lectură, că poetul n-a 
putut păstra „ordinea rece a indiferenței, 
raporturile înghețate între lucruri" din 
pricină că două aripioare și citeva picio
rușe de muscă, ■ lipite de hîrtia pe care 
tocmai scrie poemul îi tulbură spiritul și-i 
încurcă scenariul inițial. Poemul a devenit 
altceva decit se anunța și anume o suges
tie despre agresiunea existențialului derizo
riu și despre imposibilitatea de a ține 
poemul în spațiul retoricii pure. Refuza, 
in aceste condiții, poezia să Intre în 
poem ? Dimpotrivă, poezia se face mai 
bine simțită și mai sugestiv comunicată, 
prin aceste semne care acaparează fante
zia și oprește meditația detașată, senină 
asupra textului.

ÎN alte versuri, semnele existen
țialului sînt formulate mai direct 
lntr-un limbaj lipsit de frumusețe for
mală. Poetul vorbește despre spaima inte
rioară, despre frumusețea care se năpus
tește „ca o cățea turbată" (imagine 
nichitiană) sau despre singurătatea aspră 
a ființei : „atît de singur Incit pot să-mi 
închipui ce aș simți dacă aș săruta un 
păianjen / și pot să-mi închipui că e 
atîta de frig incit cuvintele crapă In 
gură / și pocnesc ca pietrele în pustiu..." 
O imagine superbă a singurătății și a tă
cerii creatorului aflăm in alt poem : 
„mă plimb prin oraș cu pinza de păian
jen la gură". Există o anumită cruzime în 
poezia lui Ion Mureșan, un refuz al emo
ției și o fugă de limbajul oracular. Poe
zia nu mai este un spațiu de securitate, 
o caligrafie ocrotitoare, un limbaj incan- 
tatoriu, poezia este un ghem de neliniști, 
locul în care spiritul întîlnește cauzalită- 
țile obscure și se pregătește să înfrunte 
visceralul, informul, necunoscutul... Vor
bind despre cuprinderea și sublimarea 
realului, care este actul poetic decisiv, 
Ion Mureșan folosește un limbaj fără 
iluzii și fără poezie in sens tradițional.

Eugen Simion

VITRINA
■ UNIVERSITATEA DIN IAȘI 1860— 

1985. Dezvoltarea științei (Iași). Al doilea 
volum consacrat istoriei Universității ie
șene. inițiat la împlinirea a 125 de ani 
de la înființare și îngrijit de istoricii Gh. 
Platon și V. Cristian, cu participarea 
cîtorva zeci de autori, cadre didactice de 
azi. Aruncind o privire in urmă, către 
perioada începuturilor, actualul rector. 
Viorel Barbu, notează în Prefață că 
Universitatea din Iași „avea să devină 
parte a culturii românești și prin aceas
ta să intre în universalitate" (p. V). în 
Introducerea celor doi coordonatori sint 
prezentate caracteristicile volumului și e 
descrisă în linii mari materia de studiu, 
inclusiv dificultățile care fac deocamdată 
imposibilă o sinteză de istorie a Univer
sității (lipsa informației riguroase, orga
nizarea abia în curs a Arhivei Universi
tății. lipsa unui repertoriu științific, greu 
de reconstituit astăzi etc.). Volumul se 
ocupă de șaptesprezece domenii didactice 
— Dreptul. Filologia. Filosofia. Pedago
gia. Psihologia, Sociologia, Istoria, Știin
țele economice. Socialismul științific. Ma
tematica. Fizica. Chimia. Biologia. Geolo
gia, Geografia. Medicina și Teologia, de
scriind activitatea fiecăruia pe două căi : 
mai întii prin prezentări globale, urmă
rind organizările și reorganizările cate
drelor în cauză, evoluția orientărilor lor 
științifice, schemele de personal didactic 
de ieri și de azi. pentru ca —• în conti
nuare — să fie prezentate in cadrul fie
cărei specialități figurile proeminente ale 
Universității, în șiruri de „profiluri in
dividuale" (p. IX) de mare interes (e 
de-ajuns de semnalat că. doar din sfera 
„umanioarelor". apar tratați Alexandru 
Philippide-tatăl. îbrăileanu. Octav Botez, 
Th. Simenschy. G. Călinescu, Iorgu Ior
dan, Bărnuțiu. Maiorescu. Vasile Conta, 
Stere. P. P. Negulescu. Ralea, Dimitrie 
Guști. Ștefan Zeletin, Kogălniceanu. Xe- 
nopol și atîția alții). Concentrind o mare 
cantitate de informație, volumul dă ima
ginea impresionantă a unei vechi insti

tuții științifice, dintre acelea care dau. 
prin ținuta lor „seculară", personalitate 
unui spațiu cultural.

■ . N. CARANDINO — Teatrul așa cum 
I-am văzut 1935—1945 (Editura Emines- 
cu). Culegere de articole din presa epo
cii, îngrijită de Daniela Gheorghe, sem
natară și a unei Prefețe în care e tra
sat contextul teatral, cultural și istoric 
al deceniului respectiv. Autorul a adău
gat o Postfață, făcînd citeva considerații 
asupra articolelor sale de altădată și re- 
afirmindu-și ideea despre teatru : „Con
tinuăm să credem că din cele trei ele
mente (text, spectacol și public) care 
alcătuiesc fenomenul teatral, textul are 
preeminență." (p. 261). Materia cărții e 
împărțită în trei secțiuni. Prima și cea 
mai amplă (de aproape 200 de pagini) 
e o selecție de Cronici dramatice, desfă- 
șurînd intr-un evantai policrom momente 
din viața scenei românești a epocii. Sint 
tratate spectacole de toate calibrele, de 
la modeste surogate bulevardiere la rea
lizări de excepție (precum montările lui 
Ion Sava după Pirandello și Claudel). 
Atente la toate compartimentele scenice, 
cărora le corespund, articolele au alertețe 
și dovedesc bune calități de observator : 
procedează la analize detaliate. însă fără 
să se piardă în detalii, păstrînd — adică
— mereu în vedere o imagine globală 
asupra fiecărui spectacol. Curată, plasti
că în limitele funcționalului, scriitura lor 
nu-și refuză notele ironice (de felul : 
„Copiii au jucat cu umor și cu vioiciune, 
depășind. în unele scene, expresivitatea 
acelora care îi purtau de mină." — p. 51); 
sau: „Preferăm în rolurile de inteligență, 
interpreți care să aibă posibilitatea de a o 
mima... pînă la impresia autenticității." — 
ibid.: sau: ,.e preferabil să nu ne jucăm 
cu Shakespeare. Este un domn care de 
peste trei sute de ani s-a obișnuit să fie 
tratat cu evlavie." — p. 197). Citeva por
trete ale unor Oameni de teatru sînt 
adunate înțr-o a doua secțiune, articolele 
apărind astăzi ca prefigurări ale vocației 
de memorialist ilustrate în De la o zi la 
alta (C. R., 1979). în sfîrșit, Alte scrieri 
despre teatru sînt — în a treia secțiune
— articole libere, la limita eseului, preo
cupate de (âte o temă la ordinea (tea
trală) a zilei ori de subiecte cu caracter 
general. îmbinînd tonul solemn și sen
tențios cu umorul scenei dialogate și cu 
spontaneitatea „reflecțiilor de spectator". 

Culegerea dă un sentiment tonic de miș
care culturală vie. în devenire, justifi- 
cind fraza finală a Postfeței autorului : 
„Teatrul nu începe și nu sfirșește odată 
cu noi — teatrul continuă." (p. 262).

■ ION LILA — O poveste cu pantofi 
(Editura Ion Creangă). Volum de proză 
pentru copii, compusă dezinvolt, în limi
tele genului. Ionuț ii spune povești prie
tenului său cel mai bun. purcelușul 
Gheorghiță ș.a.m.d. O temă mai ambi
țioasă ar putea-o constitui însăși testarea 
posibilităților povestirii. Ea permite o 
anumită ambiguitate între real și fictiv, 
încît nu e de mirare că de la un punct 
încolo acțiunea se strămută in visele 
eroilor. Caracteristicile cunoscute ale 
basmului sînt reluate într-o manieră ușor- 
ironică și aplicate unui orășel de astăzi : 
animalele si florile vorbesc ca oamenii, 
la fel si borcanul cu dulceață, cutiile de 
sardele si sticlele cu ulei, un șofer se 
preschimbă în păsăroi, personajele ajung 
să emită spontan versuri etc. Cartea se 
dezvoltă prin secvențe scurte, care per
mit deopotrivă adăugarea cite unui pas 
în evoluția faptelor și divagația sponta
nă. Se creează astfel un traseu destul de 
întortocheat, pe parcursul căruia firele 
sînt ba abandonate, ba reluate cind nu 
te mai așteptai : după ce Ionuț îi spune 
purcelușului o poveste despre orășelul 
lor. angrenind multe personaje hazlii, 
rolul „naratorului" e preluat de o fetiță. 
Alexandra, care se pierde întîi în tot 
felul de povestioare, apoi revine la Ionuț 
și intră împreună cu Gheorghiță „în lu
mea viselor lui" p. 52). unde băiatul reia 
firul inițial ; în sfîrșit. după episodul 
unei lungi povești „tradiționale" — dar 
tratate parodic —. cu Zmeu. Ileana Co- 
sînzeană. Făt-Frumos și Cenușăreasă, ul
timele secvențe lămuresc situația din is
toria de la început. Finalul revine la am
biguitatea amintită, sugerind_ o posibilă 
reluare circulară („Timpul o să se scurgă 
înapoi și mîine dimineață Ionuț o să-ți 
spună toată povestea, de la început..." — 
p. 79). Nu lipsesc didacticismele previzi
bile, deși cartea e scrisă cu o agreabilă 
lejeritate.

■ AUREL MARIA BAROS — Pămîntul 
ne rabdă pe toți (Editura Cartea Româ
nească). Roman genealogic, cum dove
dește și arborele adăugat la finele vo

lumului. Scena principală e un sat mun
tenesc, frămintat — ca și Siliștea Moro- 
meților — de toate evenimentele politice 
și istorice ale perioadei celui de-al doilea 
război mondial. Opoziției dintre Moromete 
și Bălosu ii corespunde aceea dintre 
Gheorghe Zuvelcatu și Ristache Cirliu. 
Noua opoziție e chiar antagonistă, po- 
larizind tot binele in jurul clanului Zu
velcatu și tot răul de partea lui Cirliu. 
Copiii lor merg la război, devin legionari 
și așa mai departe, in strictă conformi
tate cu albul sau negrul caracteristice 
celor două familii. Un fiu al lui Zuvel
catu merge — ca altădată Niculae Mo
romete — Ia școli, la oraș. Se petrec 
amoruri, crime etc. Comportamentist în 
genere, autorul e preocupat să înregis
treze limbajul oral, cu distorsiunile și 
aspectele sale regionale, într-atît încît ele 
ajung să fie asumate și de vocea nara
toare, contaminată pe nesimțite : „Băuse 
împreună cu vecini de-ai lui, toți liberali, 
pînă se întunericise" (p. 132), „Pe su’ 
coastă, femeile erau cele care vegheau 
în primul rînd la respectarea obiceiurilor" 
etc. (p. 268)..., o mare atenție e dată pro
cedeelor de extracție folclorică : Zuvel
catu se adresează pămintului in versuri 
de gen („— Hei ! strigă el deodată, în 
glumă. Bună dimineața, locule ! / Mul- 
țumescu-ți ție, Voicule ! răspunse tot 
neică, vesel. / Venii să te secer, locule ! / 
Du-te de te culcă, Voicule ! / Ba eu n-am 
a mă culca. / Mai degrab' te-oi secera, / 
Acasă mi te-oi căra, / Piine bună te-oi 
făcea !“ — p. 11), in altă parte întîlnim 
un descîntec cu ulcior (p. 242—3), soldații 
se gîndesc la „cîntecul-ăla : «Mareșale, 
Mareșale, / Lasă războiu’ mai moale, / 
Că tot tineretu’ moare, / Las’ să moară, 
că nu-mi pasă, / Am pe patru’și’patru- 
acasă !...»“ (p. 310). Autorul folosește și 
întrebarea retorică („Ce face țăranul după 
ce termină lucrul pe care l-a început ?.„ 
Stă și se uită la el, nu-i întoarce spate
le." — p. 60) sau descripțiile încărcate 
de lirism („Cerul păli pe neașteptate și 
albastrul lui curat dădu în galben, în alb ; 
o tăcere adîncă, dumnezeiască, păru că 
stăruie deasupra cîmpiei și a oamenilor" 
— p. 12 ; „Prin aburii ploii, lumina se 
lăsa încetișor de după dealuri și, rînduri, 
rînduri, soldații coborau sub blîndețea ei 
dumnezeiască. " — p. 130 ; etc.).
I

Lector



Al zecelea cadru
<__________ —____________

Lui Marian, in amintire

ZILELE trecute am găsit pe stradă 
o bucățică de film color. Nouă ca
dre pe o peliculă de 8 milimetri. 
Probabil filmul fusese făcut cu 

un aparat de amator, căci n-avea impri
mat și zigzagul benzii sonore. L-am cules 
de pe jos șl, acasă, l-am privit îndelung, 
în lumina veiozei de pe masa de scris. 
In cele nouă cadre, aceeași casă, pe o 
stradă pustie. O casă cu parter și etaj, 
tip bloc, mai degrabă vilă-bloc. In prim- 
plan e gardul cu stîlpi metalici șl plasă 
de sîrmă in^Bietită. Dacă țin filmul în 
mina stingă, cu marginea înțăncușată în 
stingă, vila e pe partea dreaptă. Iluzia e 
că strada se duce, se pierde în sensul pri
virii mele. Dacă răsucesc pelicula, vila se 
mută pe partea stingă și, odată cu ea, 
strada pare că vine spre mine. Prefer vila 
pe dreapta. Am senzația înaintării pe o 
stradă pustie. Caut probabil o adresă.

Povestirea e următoarea.
Am ajuns pe la prinz pe strada aceea, 

undeva la marginea orașului. începuseră 
de cîtiva ani construcțiile și în cartierul 
acela. Se ridicaseră cîteva blocuri, altele 
erau încă în lucru, amestecate cu vechile 
case, risipite printre grădini și livezi. Era 
singura stradă pusă oarecum la punct. 
Pietruită, cu trotuarele asfaltate, cu cîțiva 
stîlpi de lemn de care atirnau firele de 
la lumină. Blocul ei — de fapt un bloc- 
vilă, cu două etaja (P+l), cu o singură 
intrare, patru apartamente, două sus, 
două jos — era chiar în capătul de început 
al străzii. Un gard metalic, verde, din 
plasă de sîrmă înconjura clădirea, îngră- 

Rf dind și o curticică în care (pe film nu se 
văd._ sînt undeva în afara cadrului) erau 
două frînghii cu rufe. Lenjerie de copii, 
cearceafuri și, într-un capăt, cîteva că
măși de noapte, lungi, ca pe vremuri, cu 
arnici la poale și la guler. Văzusem, în 
copilărie, și la noi în casă astfel de că
măși. Cred că purtasem și eu, nu-mi 
mai amintesc prea bine.

Lingă bloc, în spațiul care îl despărțea 
de un altul, identic, era o gheretă albas
tră din pefele, litere mari, roșii Vând 
borsi proaspăt și eftin. Procram 7—10 și 
4—7 seara. Cu sticla onor gospodina. Din
colo de celălalt bloc se zărea un chioșc de 
legume (pe film nu se mai vede nici 
chioșcul, nici blocul). O stivă de lăzi cu 
spanac și o țigancă tinără stropindu-le cu 
furtunul.

M-am mai uitat o dată pe hîrtiuța pe 
care-mi notasem adresa și m-am convins 
că aici erau și strada și blocul, 3 D.

Apartamentul era la etaj, pe dreapta. 
Am urcat si am sunat. Mi-a deschis ea, 
intr-o rochie cu volane multe, decoltată, 
dezvelindu-i negii și petele vineții de pe 
piept.

— Dumneav<xtstră sînteți cu anunțul ? 
Oui, °ui> io am dat. Vă enteresează ?

Am mirat în sufragerie. A tras un scaun 
1'oSy măsuță rotundă din mijlocul odăii. 
Mobilele și toate celelalte erau acoperite 
cu cearceafuri.
., Praful, a zîmbit ea. Lucrează pe 
blocuri și face praf.

Vorbea cu accent străin. S-a așezat și 
C3 pe un fotoliu. Mă cerceta.
. Vă enteresează. deci, a zîmbit iar bă- tnna.

Am încuviințat.
— Atunci să v-arăt.
Ș-a dus în altă cameră. Auzeam cum 

•cirțiie ușile unui dulap. In odaia în care 
mă aflam nu puteam desluși ceva pe sub 
cearceafuri. La peretele din dreapta pă
reau niște cufere, sau o servantă. Lingă 
peretele opus, era parcă o canapea sau o 
dormeză. In spatele meu, iar niște cufere 
sau poate un dulap. în dreptul ferestrei, 
un scaun^ mai înalt, acoperit și el cu o 
pinză albă. Alături, teancuri de reviste și 
cîteva cărți zdrențuite. Două dintre ele 
mi ®’au Părut a fi din La Pleiade, cu co- 
perțile albe și scrisul acela caligrafiat.

S-a întors cu trei cutii mari, negre, 
ridicat și am ajutat-o să le așeze 

măsuță.
— Vorbiți cumva franțuzește? a între

bat in timp ce ștergea cu o bucată de hîr- 
tie igienică prima cutie.

Am clătinat din cap.
Păcat, a suspinat ea. Mă exprim mai 
V? franceză. E limba mamei mele 

continua să șteargă și. celelalte cutii. 
Le-a așezat una Ungă alta, bătînd ușor cu 
degetul în fiecare.

— înțelegem, de-nceput. Nu vreau toc
meală. Astea sînt de zece, astea de trei
zeci și astea de suta buoata. D'accord ?

— D’accord, am imitat-o eu.
— Poi atunci începem.
A deschis prima cutie. A luat un teanc 

de fotografii în mină și a dat să le răs
fire pe măsuță. S-a răzgîndit și le-a lăsat 
iar în cutie.

— înainte, un sumar explication. V-a 
povestit probabil domnul Tebe despre ce-i 
vorba, dar nu v-a spus, desigur, totul.

T. B. mă trimisese la ea : Vezi că am 
aflat de una, văduva marelui Ugozzini, cel 

cu circul, că vinde poze. Știu că te inte
resează pozele de demult, poate găsești 
ceva să-ți placă.

— De unde-o mai știți și pe cucoana 
asta ?

Mi-a făcut cu ochiul.
— Viața, tinere prieten. Crezi că nu mă 

mai mișc și eu, chiar dacă sint șchiop ? 
Am fost săptămina trecută ia ea și uite 
ce-am cumpărat

S-a ridicat, șchiopătînd, din pat și a 
scotocit în teancul de cărți de pe masă.

— Uite, asta.
Era fotografia unei perechi. Un bărbat 

Îi-o femeie, in fața unui rond de flori, 
n spatele lor, o stradă de case obișnuite. 

Pe stingă, pe la mijlocul străzii, se vedea 
un panou mare cu reclama circului 
Ugozzini. Cîțiva trecători opriți in fața 
panoului.

— Noroc formidabil, junețe. Ceva ca-n 
cărți. Poza asta a fost făcută pe la în
ceputul secolului. Douăzeci, bineînțeles. 
Știi de ce-am cumpărat-o ?

Habar n-aveam, spre bucuria lui.
— E... a ris el. Păi ăsta e chiar talcă- 

meu, ridea el satisfăcut, lovind cu dege
tul în grupul de trecători din fața re
clamei. Asta cu baston.

Am izbucnit și eu în ris.
— Locuiam pe atunci la Tîrgoviște, da 

taică-meu venea des cu afaceri în Bucu
rești. Și plăcerea lui era să meargă la 
Ugozzini. Să ne povestească apoi ce mai 
văzuse la circ. Cum intra pe ușă. noi să
ream pe el și strigam, circul, circul, oe 
face circul ? Și el se-apuca să imite tot 
ce văzuse. Aproape că juca în fața noas
tră fiecare spectacol.

— Și poza ?
— Norocu a făcut s-o găsesc. Norocu 

ăsta stupid care se cheamă întîmplare. Mă 
dusesem la femeia asta doar așa. să văd 
și eu cum arăta Ugozzini. că de văzut 
nu-1 văzusem niciodată. Nu l-am mai 
apucat cind am venit în București. Arsese 
circul, circarul se lăsase de meserie, nici 
n-am mai știut de el de fapt, pînă un 
amic nu mi-a spus câ-i mai trăiește vă
duva și dăduse și ea un anunț, așa. în 
lume, că vinde poze. M-am dus și uite 
peste ce-am dat. M-a costat doi poli poza 
asta. Merită, nu ?

La cit îl știam de zgîrcit cu banii, nu 
atît din lipsa lor. cit din credința lui că 
un ban. odată dat din mină, nu se mai 
întoarce la tine, i-am apreciat cum se cu
vine generozitatea.

— Adică, a continuat bătrina, eu sint 
soția a treia. Ne-am luat tîrziu, cind 
Ugozzini avea de-acu optzeci de ani. L-am 
luat că. mă gîndeam, mai trăiește el si 
după aia rămîn cu pensia lui. Dar a trăit 
peste suta și...

Am zîmbit înțelegător, cu mina întinsă 
spre cutia cu fotografii.

— Acu vind că mă duc și eu. Nu știu 
cind, da mă duc. Și cui să le las ? N-am 
vrut să le las la muzeu, că acolo nu e 
bine. Ce-a avut pentru muzeu, a dat chiar 
el, cu testament. Și cărți, și diplom, și 
medailles, astea sint așa, souvenire ale 
mele și eu nu sint de muzeu.

A luat fotografiile și a început să le 
așeze, una cite una. pe masă, in fața mea.

— Zece lei, repeta ea, la fiecare foto
grafie.

Poze vechi, din lumea circului. Cele mai 
multe erau instantanee din spectacole. 
Mai erau și portrete de călăreți, dansa
toare pe sirmă, clovni, jongleuri, înghiți- 
tori de săbii sau de flăcări, dresori. Ima
gini care mai de care mai anoste. Cel pu
țin așa îmi apăreau mie. Erau cîteva și 
cu niște copii. Păreau că se joacă intr-un 
cimitir, între cruci mari, negre.

— Asta e în Ardeal. A fost cu specta
colul prin sate. înainte de primul război 
și copiii sînt ai lui Tedescu. Triplo salte 
mortale. A căzut tocma acolo și aici e ci- 
mitiru unde l-au îngropat. Asta e a lui. 
Mi-a arătat o cruce pe care, abia atunci 
mi-am dat seama, copiii o îmbrățișau.

Am ales fotografia aceea și-am pus-o 
pe cearceaful care acoperea cuferele din 
dreapta mea.

— Doriți un pahar cu vin bun ? m-a în
trebat în timp ce deschidea o altă cutie, 
cea cu fotografii de treizeci de lei.

Am refuzat-o.
— L-am cumpărat ieri, de la Aprozarul 

din centru, a insistat ea.
Am refuzat-o din nou.
— Aici e Ugozzini cu familia (și a scos 

un alt teanc de poze).
Artistul era in cele mai felurite com

panii.
— Asta e prima lui soție. Era o contesă 

din Ungaria. Au trăit trei ani și pe urmă 
ea s-a sinucis. Cu un pistolet. Nu știu.

A doua soție, acrobată pe cal, zimbea 
din mai multe fotografii.

— L-a părăsit, a oftat bătrina. Nu știu. 
Atunci el a spus că nu se mai însoară. 
Și aici sînt eu. cind l-am cunoscut.

Erau și cîteva poze de-ale ei. Nici una 
Împreună cu Ugozzini.

— Eram tinără atunci și intr-o seară, 
pe bulevard, am alunecat și-am căzut. 
Chiar la statui, era ajunul de Crăciun,

BOGDAN MOLEA: Fotă cu flori
(Din Expoziția națională de artă plastică a tineretului - sala Dalles)

aveam și des eadeaux in brațe. El m-a ri
dicat, șchiopătam, m-a condus pînă in 
stația de taxiuri, ce bărbat era... A luat 
o mașină și ne-am plimbat la șosea, apoi 
la Bufet, apoi m-a adus acasă și a doua 
zi a venit cu un buchet de liliac și mi-a 
spus că el pleacă in Italia, dar să-l aș
tept că-n primăvară vine și...

S-a ridicat, a mers la dulapul din spa
tele meu, a tras cearceaful, a scotocit 
intr-un sertar și s-a întors cu cîteva scri
sori.

— Mi-a scris, astea, era geloe, izbucni 
ea în ris, privind scrisorile.

Am întins mina după ele. A clătinat din 
cap.

— Nu Ie vînd. Nu se poate.
A scos o scrisoare din plicul ei. A ci

tit-o pe îndelete. A zîmbit, intr-un tîrziu. 
— M-am măritat apoi. Era aviator. La 
un an, la guerre. A murit. C’est fini f

A strins scrisorile și le-a grămădit sub 
ea, pe fotoliu.

— Nimic din astea ?
Am clătinat din cap. A aruncat foto

grafiile in cutie, a închis-o și-a așezat-o 
peste prima.

— Și domnul Ugozzini ?
Ridicase capacul ultimei cutii. Cu el in 

mină, m-a privit amuzată.
— A fost un circ întreg. Pînă să scap 

de el, ce n-am îndurat... La urmă s-a li
niștit si m-a uitat. Abia după război, l-am 
intîlnit. Eu nu aveam serviciu. Trăiam 
cum puteam. Mai meditam prin unele 
case. Și intr-o seară, așa, mă duceam Ia 
o familie lingă Parc, la ușa liftului era 
eh Eu l-am recunoscut. El nu. Sau poate 
nu mă văzuse. îmbătrinise, dar era încă 
frumos. înalt. Drept. Bărbat, ce mai 1 Am 
urcat împreună cu liftul și am văzut că 
mergea la același apartament. Tovarășul 
Moroianu. Lucra pe atunci la finanțe. Pe 
urmă a ajuns mare pe la cultură. Nu știu 
de unde îl cunoștea Ugozzini. da trecea 
din cind în tind pe la tovarășul Moro
ianu. Și abia în hol, tind a venit fata 
tovarășului și mi-a spus sărumina doamna 
Nona, am văzut cum Ugozzini se-ntoarce 
și mă privește, ce privire, mon Dieu, n-o 
s-o uit toată viața, un trăznet, zău, da n-a 
zis nimic, a trecut in biroul tovarășului 
Moroianu și eu m-am dus cu fata să fac 
ora. Parcă am mai făcut-o ? Ehe...

BATRÎNA iși împreunase mîinile 
peste piept și, cu capul aplecat, cu 
ochii închiși, rămăsese așa, uitată 
în amintire, oftind doar ușor, ca 

un suspin. Adormise.
Am luat fotografia ce-o alesesem și pri

veam copiii aceia. Doi băieți și o fată, în 
pantalonași și bluze albe, fata cu plete 
lungi, bălaie, strînse cu o fundă mare, 
neagră probabil.

Intr-un tîrziu, bătrina a tresărit, a ridi
cat capul și m-a privit speriată.

— Chne sinteți ?
Am aruncat iar fotografia pe cearceaf 

și am zîmbit incurajator.
- Și?
— Ce căutați in casa mea ?
Vorbea agitat, gîfîit. Se-aplecă, apucă 

ultima cutie cu fotografii și o strinse la 
piept. Gemea.

— Ce mai vreți de la mine ? De ce nu 
mă lăsa ți în pace ?

O priveam și nu știam ce să-i spun. Am 
încercat să-i zimbesc iar.

— Doamnă... (îngînind-o) sărumina 
doamnă Nona, povesteați de tovarășul 
Moroianu.

— Pleacă, gemu ea. Nu te cunosc. Ce 
vrei de la mine ?

— Fotografii. Spuneați că vindeți foto
grafii.

Ridea icnit, strîngînd ultima cutie In 
brațe.

— Și-ai cumpărat ? Cite? Unde-s banii? 
Nu văd banii pe masă.

Am scos zece lei și i-am întins. I-am 
arătat poza de pe cearceaf. Privea banii, 
fără să-i ia.

— Așa, continua ea să ridă. Zece lei ! 
Și ce mai vrei ?

Am întins mina spre cutia din brațele 

ei. A lăsat-o ușor pe masă, parcă mîn- 
giind-o.

— Povesteați de tovarășul Moroianu. 
Cum l-ați intîlnit acolo pe domnul 
Ugozzini. Meditați fata tovarășului Moro
ianu. El lucra atunci la finanțe.

Bătrina mă asculta absentă. Mă privea 
doar și eu, urmărindu-i privirea, vedeam 
cum parcă inoepea să-și amintească de 
tnine.

— Da, a șoptit ea încercînd să se ri
dice din fotoliu. Așa a fost.

Am ajutat-o. Am sprijinit-o pînă la ușa 
băii. S-a întors după cîteva minute. Era 
liniștită acum. încerca să zimbească. A 
trecut iar pe fotoliul ei. Indiferentă, ca 
ți cum nimic nu se întîmplase, a deschis 
și a treia cutie. A scos citeva fotografii, 
format mare, cit o pagină de revistă de 
altădată, „Realitatea ilustrată", să zicem, 
pentru cei oare o cunosc, și mi le-a întins.

— Aveam trup frumos, a spus ea rece. 
Mi le-a făcut un prieten de la Foto 
„Julieta". Avea atelierul pe Regală. 
Taică-su... ori bunică-su îl pozase și pe 
Carol dintîiu.

Am luat fotografiile. O fetișcană, în 
pielea goală, in cele mai studiate poziții 
de nud.

— O sută de lei bucata, a continuat bâ- 
trina, cu aceeași voce indiferentă. Nu te 
gindi că eu sînt așa cum mă vezi acum. 
Eu nu mai sînt. Am rămas acolo.

Am privit îndelung fotografiile. Jocul 
de lumini și umbre sau doar aparatul fo
tografului făcuse ca trupul acela să pară 
ireal, cu linii și contururi perfecte. Pri
veam fotografiile și mă uimeam cit de 
fără rușine le pot cerceta. Știam că și bă
trina mă urmărea. Am ridicat ochii spre 
ea. Aceeași privire absentă, cind a început 
iar să povesteacă.

— Apoi el m-a așteptat la ieșirea din 
bloc. M-a prins de braț și m-a luat cu el. 
Așa m-am căsătorit cu Ugozzini. Credeam 
c-o să-mi rămină pensia lui, da a trăit 
peste sută. Anu trecut a murit și eu nu 
mai am nici un rost. Mă duc și eu. Asta-i 
tot.

Am lăsat fotografiile în cutia lor. Bă
trina a potrivit capacul și a așezat cutia 
peste celelalte două. A luat cei zece lei și 
i-a aruncat lingă teancul de cutii.

— Bună afacere, a mormăit ea.
— îmi pare rău, am îngînat eu.
— Vorbe, băiete, vorbe.
M-am ridicat să plec. Ea continua să 

stea in fotoliul ei. Mă urmărea doar. în- 
cercind să zimbească. Grimasă obosită.

— N-am vrut să te sperii. Da asta sint. 
Cind încep să povestesc despre el. 
m-apucă așa, ca un leșin, nu știu ce boală 
o fi și asta, da mi-e tare dor de viața 
mea. Cum de-oi fi putut să trăiesc, cînd- 
va. fără el ?

Am luat fotografia de pe cearceaf și-am 
băgat-o în buzunar.

— N-aveai o sută Ia tine? a mormăit 
bătrina.

Am ridicat din umeri.
— Hai, zi, aveai sau nu aveai ?
— Ce rost are să vă spun ?
S-a ridicat și a venit lingă mine. S-a 

sprijinit de brațul meu.
— în afaceri n-are. Dar intre oameni, 

da. Zi, ai măcar o sută la tine ?
Am scos banii din buzunar și i-am ară

tat. I-a privit, i-a răsfirat și m-a strins 
de braț.

— E bine. înseamnă că nu ți-a fost 
milă. E foarte bine.

Am pornit spre ușă. M-a urmat cîțiva 
pași, apoi s-a întors și s-a așezat pe scau
nul pe care stătusem eu.

— E deschisă. Au revoir.
Din hol, m-am întors și-am privit-o. 

Era cu spatele la mine.
— Au revoir, i-am spus.
Nu mi-a răspuns. Privea hirtia de zece 

lei cu mina ridicată în lumina ferestrei.
Răsucesc filmul, după ce ajung in stra

dă. Acum strada pare că vine spre mine. 
Dacă ar fi fost și al zecelea cadru, mă 
vedeați și pe mine, cum tocmai ies din 
acel bloc-vilă.



Idei în acțiune (scenice)

Bujor Mâcrin și 
Marilena Negru in 

Familia

Femeia, erou dramatic

O IDEE frumoasă a Teatrului dramatic 
„Maria Filotti" din Brăila t o gala consa
crată Femeii ca erou in dramaturgia con
temporană. Manifestarea a avut loc — 
și va continua in ediții anuale — intre 
1 și 8 martie. Pe lingă spectacolele și re
citalurile prezentate pe scenă in concurs 
— unele competitive, altele inadec
vate unei atare împrejurări, citeva 
teatre neonorind invitația de par
ticipare cu valori repertoriale sau spec
taculare — s-au aflat pe afiș și reprezen
tații în afara concursului, urmărite cu 
interes de public, datorită mai ales pres
tației unor mari actrițe ; Irina Răchițea- 
nu și Dina Cocea.

Programul, care a suferit mereu schim
bări, a mai cuprins, în chip oportun, in- 
tîlniri ale invitaților cu oameni ai muncii 
din întreprinderi brăilene și lansarea unor 
volume de dramaturgie și teatrologie : 
Noaptea de Mircea Radu Iacoban (colec
ția „Teatru comentat". Editura Eminescu) 
Îl Din fotoliul nr. 13 de Ștefan Oprea (co- 
ecția „Arlechin", Editura „Junimea").
Unele dificultăți au fost depășite 

mai ales prin premierea unui tri
plu debut în Matca de Marin So- 
rescu (Studioul Institutului „1. L. Cara- 
giale"), regizoarea Mona Chirilă, sceno
grafa Irina Dimiu. actrița Oana Ștefă- 
nescu. Premiul pentru cel mai bun 
spectacol a fost atribuit, pe dreptate, 
reprezentației cu piesa Familia de Dina 
Cocea, regizată de Alexa Visarion in sce
nografia lui Gheorghe Mosorescu. Regi
zorul, care a și lansat piesa (la Ploiești), 
a făcut și aici o incizie adincă în celula 
bolnavă pe care o examinează, cu talent, 
lucrarea dramatică secționind iscusit ceea 
ce e mentalitate perimată și mod de trai 
contravenient idealului social, de ceea ce 
e sănătos și semnifică responsabilitate, 
dorință de a trăi frumos și a crea. Chiar 
dacă unele exacerbări ale conflictelor in
tre părinți. între aceștia și copii. între 
maturi și tineri au aspecte artificiale, sta
rea de încordare continuă și extremă, a- 
jungînd la paroxismul exasperării, a fost 
realizată cu forță. Autoarea e interesată 
să sancționeze duplicitatea morală nu ca 
fenomen izolat, ci într-un context social 
și nu printr-un personaj, ci printr-o se
rie, care divulgă substraturi. conexiuni 
obscure, cecități, întrepătrunderi culpabi
le și mai ales scarificări ale iresponsabi
lității — notate comic (acestea reușind 
întru totul și în piesă, și pe scenă) sau 
punctate dramatic (mai șovăielnice și mai 
cețos motivate). Lucrat (cam) repede, dar 
Intensiv și aplicat, spectacolul a structu
rat o echipă și a relevat — cu priceperea 

regizorului — individua- 
cu hotărîre și penetrant 
întruchipînd un iînăr cu 
alură , zeflemistă. Ana 

figurînd dezinvolt, cu 

dintotdeauna a 
lități. Au jucat 
Bujor Măcrin, 
fond serios și 

ț Marla Pîslaru,
naturalețe, eu detașare spirituală și ener
gie juvenilă, tar, cînd era cazul, o fată 

* modernă, eu gîndire .proprie, George 
Toropoc, Sorin Dinculescu, Mircea Va
lentin (unchiul prevaricator). Greta 
Manta — practicînd un joc simpatic, 
elegant, cu insinuări fine în trama con- 
Cictuală. Bătrîna. gîndită ca un fel de 
patriarh al clanului, nu s-a impus (Ilea
na Radu — dar nici textul nu e prea 
generos cu rolul). Tatăl (Gheorghe Mol
dovan) are un aer meditativ convenabil, 
dar și afectări de vorbire și comporta
ment antipatice. Mama (Marilena Negru) 
e omniprezentă, eficace ca pivot al ac
țiunii : atita doar că Interpreta a arbo
rat prea devreme și a menținut prea 
insistent o cătrănire care reduce vigoa
rea demersului artistic și-1 deturnează 
spre altă zonă decit cea indicată. Spre 
final (cam tîrziu adică) actrița se redre
sează. Convorbirea ei cu fiica e comuni
cativă. firească. O pereche de rude (Ro- 
dica și Romeo Mușețeanu) se arată ex
cesivă în toate, cu rare clipe de transfi-

gurare. Regizorului 1 se datorează și at
mosfera de iacrincertare, veselie factice, 
întunecare.

De admirat buna organizare a manifes
tării. ospitali 
în care 
scenice 
punător 
atenția 
civice instituției fi inițiativei ei.

___ ea caldă a gazdelor, felul
au fost eficient ocupate spațiile 

de care dispune acum acest im- 
palat al artelor. teatrul brăilean. 
acordată de forurile politice si

Virtuțile teatrale ale unui poem

UN gest binevenit al Teatrului din Ora
dea : montarea piesei Cele trei nopți ale 
unei iubiri de Hubay Miklos, 
scriitor si cărturar 
ta tea sa literară

un^ur.
eminent 
Activi- 

desfășoară 
aproape in exclusivitate pe tărimul dra
maturgiei $i exprimă o remarcabilă ati
tudine participativă. înaltă conștiință cri
tică. un admirabil har liric, erudiție, ori
ginalitate a subiectelor și tipurilor. Lu
crarea de care vorbim — scrisă, după cit 
se pare, in 1960 — a avut premiera abso
lută în 1962. un an mai tîrziu fiind trans
pusă scenic fi de secția maghiară a tea
trului orădean. Acum, in limba română, 
îsi relevă din nou virtuțile de elegie în
chinată eu sensibilitate și lirism subtil 
unui poet-erou. Acesta trăiește puțin, cu 
înflăcărare, iubește ardent, curat, leagă 
prietenii de suflet și de cuget, e generos, 
sincer, pur. Dar tinerețea sa coincide cu 
războiul, care-i face imposibilă solitudi
nea rivnttă pentru creație și liniștea ală
turi de femeia iubită. Plantat, simbolic, 
intr-o casă părăsită de proprietari, tină- 
rul se va vedea asediat de cunoscuți și 
necunoscuți. ca personaje bizare ale unei 
opere nescrise ce-și somează autorul să 
se intersecteze cu ele. Unele sint gentile, 
altele comice sau fantaste, grotești, ori 
hidoase, scrutate mai pătrunzător sau mai 
sumar. in scene de tensiune sau expozi
tive. îi invidiază eroului fericirea și ta
lentul, se amestecă benevolent sau brutal 
In existența lui, vor să-i răpească femeia, 
să-1 salveze interesat de plecarea pe 
front, să-i deturneze cursul vieții. Pînă 
la urmă, un ofițer crapulos, ucigaș de vo
cație, caricatură umană, II va ucide, în 
chip absurd. Războiul nu e prielnic mu
zelor, nu îngăduie iubirii să dăinuie nein- 

Oradea. Cele trei 
nopți ale unei iu

biri

tinată și reprimă gîndirea contemplativă. 
Protestul adine al autorului se sublimea
ză, ca într-o simfonie tragică, în apoteo- 
zarea poetului. El va trăi veșnic, prin 
creația sa, și pacea va găsi un argument 
in martiriul său.

Chiar dacă sub raportul construcției 
sînt neimpliniri, cîte un episod sau un 
personaj răspunzind mai degrabă nevoii 
de a completa simbologia piesei decît ra
țiunii dramatice efective, vom remarca 
fantezia elaborărilor ce tind să configu
reze destinul personajului principal, umo
rul și sarcasmul totdeauna de calitate, li
bertatea inspirației. Și, mai ales, valoarea 
literară a poemului. Datorită ' traducerii 
îngrijite (Elisabeta Pop, Szombati Gille 
Otto, Fekete Attila) avem acces larg la 
frumusețea lirică a lucrării, plăcut orna
mentată stilistic, la capricioasele sale vo
lute dramatice șl percepem rafinamente 
ale scriiturii, cu încrustații ivorii în fraza 
cizelată.

Din inițiativă regizorală, songurile, ce 
alcătuiau o punctuație originală a acțiu
nii — intarsiate fiind în intrigă — au 
fost înlocuite cu versuri de Apollinaire, 
Lucian Blaga, Giuseppe Ungaretti. Poe
mele sună bine în așezarea lor de co
mentariu. Agonia de Ungaretti e atît de 
fericit ales, incit pare un crez al erou
lui : „Să mori asemenea ciocîrliei înse
tate / De miraj / Sau ca pitpalacul / după 
ce a trecut marea / în primele tufișuri / 
fiindcă să zboare nu mai are poftă / Dar 
să nu trăiești bocind / Ca un scatiu orbit", 
„Ma non vivere di lamento / Come un 
cardelino accecato". îmi pare rău că n-am 
auzit distinct versurile, cîntate în acom
paniament de chitară de către Florian 
Chelu chiar din sală, ori la marginea sce
nei. Mi s-a spus că e un solist virtuoz ; 
înseamnă că a avut doar o zi vineție. 
Cit timp a făcut să vibreze numai stru
nele a dovedit, într-adevăr, muzicalitate-, 
melodia venea ca o rază de lună bemolind 
valurile mării — cum ar fi spus Proust.

Ambianța poetică a spectacolului a fost 
făurită cu dexteritate de Dan Alecsan- 
drescu, ajutat și de decorul savant alcă
tuit de Emilia Jivapov : e sugestia unui 
șir de încăperi ce se prelungesc la infi
nit, ca între două oglinzi, într-o culoare 
indefinită, în care e un strop din griul 
dulce al înserărilor de vară și o urmă 
rece din cenușa războiului. Lucrat cu se
riozitate și atașament într-o parte a lui, 
spectacolul, realizat iute (apar relativ 
frecvent, în ultima vreme, înscenări ra
pide) trădează, în altă parte a lui, pripa 
și nealcătuirea, vizibile în decompoziție, 
statism, scăderea ritmului și tonului. Pri
mul act are dramatism, elevație, satiră 
fină ; ultimele două tablouri nu sint sce
nice, n-au dramaticitate, par două code 
expozitive după finalul amar și evoca
tor. Personajele poartă, în genere, trăsă
turile cele mai nimerite. Poetul (numit 
Balint) are elevație și in același timp un 
simț acut al realităților esențiale, un 
chip aureolat fără emfază de Daniel 
Vulcu. Iulia, soția Poetului, e mai teres
tră, dar cu grație, plutind printre întîm- 
plări cu discreție și farmec, înțelegînd 
și neînțelegînd, suferind și bucurîndu-se 
tinerește (Mariana Presecan). Aventurie
rul Victor are și umorul, și pierderea vre
melnică de sine, și panașul cerut (Nicolae 
Barosan). Judecătorul bătrîn și ciufut, 
inteligent și ironic, e siluetat remarcabil 
de Ion Mîinea. Soția sa, Melitta, are tot 
hazul și toată nepăsarea unei femei fri
vole, mărginite și lacome, așa cum o 
descrie, cu vervă dar și simț al măsurii, 
Cristina Șchiopu.

Alte personaje sînt mai sumar configu-

rate : Căpitanul (nesigur, schematic și 
puțin — Ion Abrudan), Șandor, „un poet 
blind" (Emil Sauciuc, — moale, fad), Ka- 
roly, „un poet riguros" (George Voinese 
— „cit despre fizionomie, am putea spune 
că n-avea nici una" : Stendhal).

I-am fi dorit spectacolului acesta care, 
în ansamblu, atrage, mai mult frămînt 
interior și o etalare mai bogată. Meritul 
său e că ne-a apropiat un autor intere
sant, un dramaturg de marcă, dintr-un 
registru repertorial mai deosebit. Și că a 
făcut-o într-un mod care înscrie piesa și 
spectacolul în problematica atît de com
plexă a raporturilor sempiterne dintre 
pace și cultură.

Pantomimă engleză la București

UN cuplu simpatic de artiști londonezi 
a oferit bucureștenilor, săptămîna trecu
tă, în sala Amfiteatru a Teatrului Națio
nal, un program de pantomimă, bizuit în 
principal pe parodieri ale unor momente 
din tragediile shakespeariene. Spun în 
principal, întrucît suita de episoade e 
completată cu interludii autonome sau cu 
opinii proprii, comice, despre felul cum 
era deranjat dramaturgul de nevastă în 
timp ce scria, .despre cum s-ar fi putut 
termina una din piese, despre pregătirea 
unui actor ca să intre în rol etc. Evident, 
ca să guști aceste parodii, trebuie să cu
noști perfect originalele, altminteri ți se 
par microscenete —, unele nostime — în 
care nu se încheagă un subiect, iar inten-

John Mowat ți Nola Rae parodiind în 
pantomima Regele Lear

țiile rămîn cam obscure. Dar chiar și în 
deplină cunoștință de cauză (fiind ajutat 
și de argumentele servite de caietul pro
gram) rămine să ghicești intenția unul 
rege Lear ventrilog care-și mînuiește Bu
fonul pe genunchi ca pe o păpușă, sau 
să deslușești (cu oarecare dificultate) ce 
se întimplă cu Hamlet pe o mică scenă 
păpușărească unde (cu multă și intere
santă virtuozitate) e jucat un fel de com
pendiu caricatural al faimoasei istorii a 
prințului in chestiune.

Artiștii sînt bine antrenați și muncesc 
enorm, stind aproape două ore pe scenă, 
fără să dea semne de oboseală, adică păs- 
trîndu-și voioșia și cadența. Noi Rae e 
suplă, foarte mobilă, bună dansatoare, se 
mișcă lesne in registrul grotesc, con
struiește abil păpușăria — cu două mîini 
și puține accesorii —, John Mowat e vi
guros, are un umor abrupt, obține, ade
sea. bune efecte de mască și travesti. 
Unele mijloace mai directe sînt compen
sate de finețea partenerei, căreia, în 
schimb, ii reușesc mai puțin atitudinile. 
Oricum, cuplul funcționează mulțumitor 
și chiar dacă hazul pe care-1 produce e 
discontinuu și de calități variabile, e 
cert că ne aflăm în fața a doi profesio
niști experimentați. Ei sînt mimi, dan
satori, bufoni, clovni, știu să-și diversi
fice mereu discursul scenic, punctîndu-) 
cu exerciții de virtuozitate ce amintesc 
lumea circului, filmul mut, jocul mario
netelor. baletul, chiar teatrul dramatic 
(căci, deși lucrînd în pantomimă, nu se 
feresc și de emisii vocale — indistincte dar 
elocvente), universul multicolor și mul ti- 
sonor al bilciului. Interprețil pun preț și 
pe improvizație — firească în gen — care 
produce totdeauna distorsiuni mai mult 
sau mai puțin fericite.

Figurările reușite de obiecte, animale, 
locuri de joc prin plastice gesturi și ex
presivitate a mișcărilor, muzica (la orgă 
electronică) a lui Peter West, subliniind, 
accentuînd, făcînd bună atmosferă comi
că, au întregit o ambianță agreabilă și au 
constituit un plus de motive pentru căl
dura cu care i-a primit publicul pe artiș
tii britanici.

Valentin Silvestru



Secvență din filmul Trenul de aur

1 SEPTEMBRIE 1939, ora 4,45. Sînt 
ziua și clipa cînd istoria omenirii 
și-a schimbat cursul. Este momen
tul cind, pentru fiecare popor an

grenat în război, s-a deschis un arc de 
timp care nu se va închide odată cu ca
pitularea Germaniei sau a Japoniei, ci 
abia cînd rănile toate se vor fi cicatrizat, 
cînd amintirile se vor șterge. Din speran
ța micșorării acestui arc, din dorința 
scurtării măcar cu o zi a războiului, te
merarii, dar și oamenii obișnuiți, între- 
prindeau, in acei ani, acte de curaj — 
uneori incredibil — pe care istoria le-a 
consemnat sau au. rămas dizolvate în efor- 

*țul întregii lumi de-a învinge crima și 
"absurdul.

1 septembrie 1939, ora 4,15. Războiul nu 
«e declanșase încă. Dar oamenii încep să 
se despartă. Primejdia este lingă ei, ame
nințătoare. Lacrimi- curg pe obrajii ma
melor și soțiilor. în gara Chojnice din Po
lonia — ca in atitea gări de unde le plea
că fiii și soții. Dar liniștea domnește încă, 
intre șine copiii își continua joacă, viața 
pare a-și urma cursul. Trenul german aș
teptat apare punctual ca întotdeauna, dar 
el va secera toate aceste vieți, va opri în 
loc toate aceste destine. Prime victime ale 
unui nesfirșit șir. De acolo, de atunci, în
cepe una dintre acele acțiuni păstrate in 
memoria oamenilor ca dovezi de temeri
tate, ca probe de solidaritate umană. De 
acolo pornește acțiunea filmului Trenul de 
aur, pe care cineaștii polonezi și cei ro
mâni l-au turnat pentru a reconstitui pa
gina de istorie în care se vorbește despre 
salvarea tezaurului Poloniei. Cele 80 de 
tone de aur reprezintă, în primă instanță, 
posibilitatea de replică la invazia Germa
niei. Odată orice speranță pierdută, ele 
încep să devină, in mod paradoxal, dar

„Trenul de aur“
confirmat istoricește. Însăși posibilitatea 
de refacere cindva a tării. Cu cit speran
țele par risipite de pasul cadențat al ar
matelor, de raidurile avioanelor și de co
hortele de tancuri pustiitoare, cu atît în
crederea în răsturnarea situațiilor răzbate 
mai puternică. Deși acțiunea de salvare 
este o operațiune deosebit de spectaculoa
să și este urmărită ca atare, filmul sce
naristului loan Grigorescu și al regizoru
lui Bohdan Pohreba se susține pe firul 
încrederii ce include starea de solidari
tate firească a țărilor primejduite (prin
tre care se numără și România), curajul 
în înfruntări uneori disproporționate, 
visul ascunzind ziua de mîine, cind con
diția umană își va reciștiga drepturile.

In planul reconstituirii foarte exacte 
apar personalități politice ale momentului 
istorie, obligate de situația limită, tra
versată de omenire, să-și precizeze atitu
dinea. Și creatorii filmului folosesc cu in
teligență elementele aduse de pozițiile 
oficiale în contextul dat. De aici încolo, 
organizarea structurală și emoțională a 
materialului este articulată pe două linii 
în interferare : intimplările legate de mi
siunea propriu-zisă, cu portrete caractero
logice și biografii, și imaginile războiului, 
dind dimensiunea primejdiei pentru eroi 
dar și tonul atmosferei generale. Din 
prima linie narativă apare remarcabilă 
grija pentru realismul reconstituirii, dar 
o anume dramatizare convențională scade 
(în loc să sporească) tensiunea. Imaginea 
războiului, inserată discret, dă. insă, ade
vărata tensiune a filmului. Șiruri de re- 
fugiați, incrucișindu-și drumul cu trupele 
de cavalerie (plecind să înfrunte blinda
tele germane), la fel de neapărați in fața 
catastrofei, oameni ce-și pun măștile de 
gaze in plin bombardament aerian (e pn- 

mul lor contact cu acest chip al războ
iului). victime ale raidurilor aviatice, ma
șini calcinate — din toate răzbate ame
nințarea care va ține omenirea încleștată 
In spaimă. Regizorul Bohdan Pohreba ți 
semnatarii imaginii, Marian Stanciu și 
Nicolae Girardi, ne fac să simțim, necesar 
și determinant, această clipă istorică m 
care viața este obligată să renunțe la 
drepturile ei, moartea este impusă, do
minant, ne fac să simțim că a început 
plata de jertfe, numărată in milioane de 
morți. in așezări dispărute de pe harta 
lumii, in valori spiritele distruse, și cea 
neînscrisă in statistici : a destinelor frin- 
te. a operelor necreate, a copiilor nenăs- 
cuți. Detalii sugestive, metafore, cadre 
meticulos elaborate înconjoară nucleul 
narativ creind atmosfera foarte specială a 
filmului.

Merit incontestabil al regizorului ți al 
distribuției ne apare capacitatea de por
tretizare pină la rolurile episodice. Fie
care are biografie, caracter, simțăminte. 
Știind că nedreptățim, vom cita totuși 
cîteva nume : Waclaw Ulewicz și Mitică 
Popescu (conducătorii operațiunii), Ewa 
Kulinska. intr-un subtil joc dublu, Arka- 
diusz Bazak (fanatic șef de comando ger
man). Gheorghe Cozorici (Armand Căli- 
nescu).*Din  păcate, actorii noștri, în ma
joritate, vorbesc o limbă franceză (este 
limba prin care se înțeleg între ele cele 
două grupuri de însoțitori ai transportu
lui, dar și alte personaje oficiale) plină 
de erori gramaticale și de pronunție. Tre- 
cind peste acest element (care nu este un 
detaliu), am remarca soliditatea construc
ției narative, datorată, în primul rind, 
scenaristului loan Grigorescu.

• Ultima ediție din Iz
voare (emisiune muzica
lă de folclor dar asimi- 
lînd și valori ale artei li
terare) a fost un eseu, 
bine construit, dedicat o- 
biceiurilor de primăvară, 
unele atestate in epoci mai 
de demult, foarte multe 
încă vii în actualitate. 
Dintre acestea din urmă, 
obiceiul popelnicului (din 
Hunedoara) sau cîntecul 
carului cu flori (din 
Dolj), ambele ilustrate

Florica Ichim

Flash-back

in absenta naturaletii
■ Melodrama este melodramă, dar 

nimic nu condamna romanul lui Dreiser 
la o ecranizare atît de vădită în intenții. 
Sora Carrie este povestea iubirii tîrzii a 
unui bărbat cu iubirea timpurie a unei 
fete. Bărbatul riscă totul de dragul unei 
pasiuni pe care n-o cunoscuse încă și, 
repornind apoi de la zero, nu se mai 
poate ridica ; dimpotrivă, pentru fată 
pasiunea aceasta este experiența care-o 
va învăța să lupte. întoarsă la omul 
ruinat, îi descoperă prea tîrziu sacrifi
ciul.

Nu se întîmplă, la drept vorbind, nimic 
tras de păr (cu excepția banilor furați 
fără voie !), nu se verifică nici una din 
ipotezele tangent melodramatice (nici 
deraierea în care s-ar fi putut muri și 
care ar fi rezolvat conflictul, nici împă
carea neveridică din final), și totuși fil
mul lui William Wyler suferă de melo
dramă. Subiectul, curățit și modernizat, 
ar fi suportat o altă tratare. Personajele, 
credibile și suferitoare, ar fi meritat o 
soartă mai verosimilă. Dar regizorul le 
urmărește numai cu atenție, nu cu parti
cipare afectivă. El se străduiește să fie 
corect, și atunci. în lipsa aplombului, 
este de la sine absorbit în viitoarea ne
dorită. Căci, înainte de a fi subiect, ne
potrivire, coincidentă. neverosimilitate. 
nemotivație. melodrama este un anume 
gust, un anume ritm, o anume nesigu
ranță lăsată în voia soartei. Melodrama
tică este, de pildă, în cel mai înalt grad, 
transformarea neglijent de rapidă a eroi
nei, care, la o săptămînă după ce-și ținea 
mîinile în poală și nu știa cum se folo
sește furculița, ajunge să se comporte ca 
o lady din lumea bună. Melodramatică 
este și rochia pe care-o poartă superb, și 
superficialitatea cu care se crede pă
răsită, și naivitatea incompatibilă cu o 
dansatoare. Nemelodramatic este episo
dul în care Carrie înțelege adevărul : 
clipa în care, din bîrfa rivalului, alege 
tocmai partea nobilă a comportării celui 
bîrfit. Nemelodramatic este și finalul în 
care, în locul unei împăcări incredibile, 
autorul a optat pentru o ușă lăsată între
deschisă.

Filmul lui Wyler păcătuiește prin 
nehotărîre și lipsă de convingere. A fost 
turnat într-un moment de suficiență, 
cind își va fi imaginat că gloria lui Lau
rence Olivier și frăgezimea lui Jennifer 
Jones pot. singure, fără abnegația regi
zorală, să dea veridicitate și franchețe 
subiectului convențional. Și melodrama a 
profitat. Căci ea se strecoară mereu 
acolo unde viața (sau arta) nu-s sigure 
pe ele, acolo unde naturalețea (sau sti
lul) sînt lăsate la voia întîmplării.

Romulus Rusan

Radio t.v. Telecinema

Arta populară Un doctor, un docar, o iapă
• Felul în care multe 

emisiuni răspund și co
respund, cu mijloace, de
sigur specifice, impera
tivelor culturii noastre a 
fost evidențiat recent de 
cîteva rubrici dedicate 
creației folclorice. Faptul 
este semnificativ. Ascul
tătorul întîlnește, astfel, 
în cuprinsul orelor ra
diofonice, atitudini și 
puncte de vedere confi
ne cu cele puse în circu
lație de sintezele și stu
diile pe care are ocazia 
să le întilnească în li
brării și biblioteci. Ini-

■^BStivele radiofonice se 
integrează, așadar, orga
nic strădaniilor genera
țiilor mai vechi sau mai 
noi de oercetători ; de 
aici, desigur, și caracte
rul lor de exemplaritate 
și forța lor de convin
gere. 

eu splendide exemplifi
cări. Viabilitatea temelor 
folclorului a fost edifica
tor demonstrată prin pro
be de netăgăduit. Izvoare 
urmărind nu numai sta
bilitatea in timp a texte
lor și melodiilor popu
lare ci și felul în care ele 
au generat reluări culce 
precum cele realizate și 
interpretate de Tudor 
Gheorghe.

• La rîndul său, Mio
rița (revistă de etnogra
fie și folclor) s-a oprit, 
în continuarea unor e- 
diții mai vechi dedicate 
Mioriței și Meșterului Ma- 
nole, la balada Soarele 
și luna. Comentariile și 
intervențiile teoretice au 
fost completate și puse 
în lumihă de benzi din 
arhivele de specialitate 
(una dintre ele realizată 
în 1951, în Teleorman), ca 
și de lecturi din colecții 
celebre de folclor precum 
cea a lui Gh. Dem. Teo- 
dorescu. Iar prezența 
motivului în lirica actua
lă a fost ilustrată prin- 
tr-un poem de A. L Zăi- 
nescu.

• Transmis în deschi
derea seriei radiofonice 
Arte frumoase, interviul 
cu Ion Grigore a echiva
lat cu o sugestivă schiță 
de autoportret Ca om. 

nu cred că am plecat 
incă din sat spiritual 
vorbind, mărturisește pic
torul a cărui operă este 
dominată in chip funda
mental de această filia
ție. Emisiunea a mai di
fuzat un interviu, de au
tentică distincție intelec
tuală, cu Aurel Ciupe. 
personalitate de prim 
plan a artei contempora
ne. Participant la Adu
narea de la Alba Iulia. 
profesor, timp de o ju
mătate de secol în insti
tuții de învățămint supe
rior din Cluj. animator 
al vieții culturale, crea
tor reprezentativ pentru 
școala națională de arte 
plastice. Aurel Ciupe a 
rostit în fața microfonu
lui o densă mărturie de 
credință.

• In sfîrșît, Carte fru
moasă, cinste cui te-a 
scris, care de 5 ani se 
numără printre cele mai 
serioase și apreciate emi
siuni literare ale radiou
lui, a subliniat valoarea 
colecției de poezii popu
lare a lui Vasile Alecsan- 
dri (comentariu de Du
mitru Murărașu, lectura 
versurilor George Con
stantin și Ion Caramitru).

Ioana Mălin

■ SE ascunde în wester
nul acesta al lui Anthony 
Mann — care, conform ex
presiei celebre în domeniul 
poveștilor de referință : „nu 
știu cum se termină, dar 
imi place cum începe..." — 
o secundă de grație clar- 
obscură, scoțîndu-1, deoda
tă, din mecanismul arheti
pal al puștilor, ..saloon"- 
urilor și înfruntărilor din
tre buni și răi dotați, toți, 
cu pistoale pe șold și idei 
prea limpezi in cap, „vezi, 
ăsta-i cusurul lor..." Filmul 
putea fi numit fără greș și 
„Sfaturi pentru a deveni 
șerif" date de un regizor 
care la fel de bine ar ști 
să-ți predea lecții pentru a 
face un western bun. Se
cunda aceea nu vine însă 
dinspre eroii principali — 
un Henri Fonda, justițiar 
individualist care vînează 
recompensele puse pe scă- 
fîrlia a tot ce e decretat 
„Wanted" cu o știință pe 
care încearcă s-o transmită 
unui Anthony Perkins, tine
rel trezit cu steaua de șerif 
în piept, dar imatur, la 
început de carieră, igno
rant al axiomei de bază : 
„oamenii-s mai greu de 
priceput decît armele" — ci 
iradiază de la un personaj 
din „planul-doi“, un doctor 
bătrin al orășelului, dotat 
doar cu un docar și o iapă, 
un fel de Pisicuță a Vestu
lui mai sălbatic decît Ho
gaș, căreia umanistul me
seriaș j se Încredințează li

niștit în toate drumurile lui 
spre nou-născuți și proas- 
păt-muribunzi. Doctorul a- 
cesta — blind și cu o bărbuță 
albă sub care ți-e teamă 
să nu se ascundă un cancer 
de maxilar, ca în cazul al
tuia aflat și el între bunii 
și răii din saloanele, șa
bloanele și obloanele Vestu
lui european — se găsește 
într-o situație antiwester- 
niană : el nu e înregimen
tat nici la „bestii", nici la 
„îngeri", fără a fi însă în 
afara binelui și răului. El 
are de adus pe lume viață 
bună, rea, se va vedea — și 
de nedus la groapă ce-i de 
dus la groapă. Merge peste 
tot fără pușcă, fără pistol. 
O trusă ii e suficientă. 
Mîine va împlini 75 de 
ani și tot orășelul de „cu
rioși, violenți, măgari și 
fără maniere" — are Al. 
Paleologu o schiță de bi
jutier in care ne dezvă
luie cum de mic discuta cu 
tatăl său în termenii cara- 
gialieni — se pregătește să-1 
sărbătorească printr-o „Mc 
Cord day". Azi însă, după 
ce s-a dus la o naștere, 
fratele valid al unui răufă
cător, rănit grav la făptui
rea unei fără-de-legi, îl 
„umflă" de pe drum și-i 
poruncește să-l urmeze în 
ascunzătoare unde păcătosul 
se chinuie cu un glonț în 
umăr. Poate doctorul să nu 
se ducă ? Adrenalina fricii 
e una — moralina e alta. 
Doctorul McCord, cu doca
rul și iepșoara lui, pornește 

fără obiecții pe drumul 
preeriei și pieirii sale : 
extrage glonțul, pansează 
fără alt „pensee" decît al 
datoriei sale de a salva un 
om, oblojește și pleacă (lă 
— sau la) murit : el știe și 
cum se naște și cum se o- 
moară, și cum se moare ; 
urmează secunda pe care 
un Anthony Mann (ce des
tin are acest nume !) o 
vede într-o scăpărare ce-ți 
strînge McCord-ul. Docto
rul urcă în docar, se așează 
în colțul lui clar obscur, 
îndeamnă iapa ca deobicei 
Să-1 ducă acasă și — minu
ne a minunilor ! — își încru
cișează mîinile la piept. 
Calm. Dacă durează o cli
pă, scena. Atît. Docarul se 
urnește încet. Iapa pășește 
fără grabă spre Styx. în 
urmă, fratele ticălos, dar re
venit energic la viață, in
tră în panică și pune mina 
pe pușcă. E limpede : dacă 
doctorul, ajuns în oraș, va 
deconspira ascunzătoarea ? 
Nu mai vedem nimic. E 
e(c)lipsă de montaj binecu- 
vîntată : în orășelul pavoa
zat pentru „McCord day", 
Pisicuță umanistă ajunge 
tacticos, fără spaimă, tră- 
gînd după ea un docar din 
care nu mai coboară ni
meni. Un copil inteligent 
zicea că un cal e un animal 
cu care se fac westernuri.

Radu Cosașu



Tinerețe, artă, responsabilitate

MARClND sărbătorirea a 65 de ani 
de la crearea U.T.C. și 30 de ani 
de existență a U.A.S.C.R., ampă 
expoziție de la sălile „Dalles- ni 

se relevă a fi manifestarea tinerilor, des
pre tinerețe. Despre propria tinerețe, in- 
tr-o acută și diversă perspectivă contem
porană, și despre tinerețea patriei, ceea 
ce permite o sugestivă desfășurare pe 
orizontala diferitelor teme și procedee. 
Avem astfel nu doar imaginea disponibi
lităților și opți milor noilor generații de 
artiști, firește intr-o sinteză ce presupune 
inerente reducții, ci și o perspectivă inci- 
tantă asupra a ceea ce înseamnă respon
sabilitate și implicare in existența coti
diană. din unghiuri diferite dar conver
gente sub raportul mesajului. Dacă asis
tăm la o decisă și plurivocă implantare 
in actualitatea vie, semnificativă, a timpu
lui nostru, cu accente puse pe realitatea 
construcției materiale și spirituale, evo
carea istorică se dovedește a fi încă 
unul din teritoriile capabile să genereze 
interes și idei, intr-o dinamică interac
țiune simbolică prin raportare la prezent.

Așa cum este firesc, expoziția vorbește 
despre tineret, prin talentul si condiția 
funciară a tinerilor, dar lor li se adaugă, 
asemenea unei simbolice legături intre 
generațiile cuprinse in același arc al 
timpului istoric, și numeroase nume con
sacrate. dintr-o perspectivă ce presupune 
și raportarea la modele postbite, mai ales 
sub raportul atitudinii și al responsabt.i- 
tății artistice și civice. De aici, pentru 
cel dornic să stabilească elementele unui 
proces de continuitate, posibilitatea com
parației și a raportării fertile, pe familii 
de spirite. Căci sub raport stilistic, ce 
expresie plastică propriu-zisă, există di
ferențe sesizabile, firești in cazul unui 
proces de permanentă confruntare și de
plasare a mijloacelor expresive, caracte
ristic pentru fenomenul artă. Iar ca un 
element simptomatic, demn de relevat și 
capabil să provoace analize și concluzii 
relevante, va trebui să constatăm o 
reală plasare în actualitatea procedeelor 
și formulelor plastice a generației ma
ture, de unde și sentimentul unei omoge
nități de esență, dincolo de diferențele 
inerente. Fără îndoială că aceasta este o 
caracteristică mai generală. lesne de 
extrapolat și în alte domenii. refiectind 
nevoia de menținere în fluxul actualității 
dinamice, dar șl autoritatea morală a 
tradiției. înțeleasă ca punct de sprijin și 
model mental, nu ca simplă și tiranică 
formulă exterioară. Element pozitiv, dacă 
ne gindim că. prin chiar tematica sa. ex
poziția reface un traseu istoric presărat 
cu numeroase și contradictorii procese 
sociale, politice, estetice, abordat astăzi 
din perspectiva ideologiei noastre con
temporane. a realităților care marchează 
existența materială și spirituală.

Utilizînd dialectica acestei succesiuni 
pe orizontala evenimentelor, artiștii re
dactează un capitol de luptă, eforturi și 
Împliniri ale tineretului comunist, in care 
permanenta îndrumare a partidului se 
dovedește a fi o realitate determinantă, 
prezența secretarului general, a tovaxă-

MUZICA

Portret componistic
LA sfirsitul lunii februarie, sala de 

concerte a Radioteleviziunii a găz
duit un al doilea portret compo
nistic. din serialul dedicat crea

torilor români contemporani, cuprinzind 
lucrări semnate de Mihai Moldovan, cel 
care, dacă nu ar fi dispărut in urmă cu 
cîțiva ani, ar fi împlinit in această toam
nă 50 de ani.

Serialul respectiv, inclus din această 
stagiune ca o activitate constantă, de cind 
compozitorul și muzicologul Doru Po- 
povici se ocupă cu multă pasiune si com
petență de coordonarea programelor de 
concerte, aduce un plus de interes față 
de muzica românească actuală, dezvăluind 
periodic momente de virf ale acesteia.

în acea seară de concert, cel care și-a 
asumat responsabilitatea de a contura 
teoretic portretul lui Mihai Moldovan, de 
a prezenta o selecție de lucrări camerale, 
contribuind esențial la reușita manifestă
rii, a fost compozitorul Anatol Vieru. Din 
acest punct de vedete, seara a avut iu> 
plus de interes, căci retrospectiva Mihai 
Moldovan a fost fascinant comentată, prin 
viziunea unui compozitor dtț virf al gene
rației „de aur" a muzicii românești.

în cnvîntul de deschidere, Ar,atol Vie
ru a surprins .caracteristicile de esență ale 
operei si ale omului, rememorind pentru 
cei prezenți puternica personalitate a lid 
Mihai Moldovan, ca reprezentant de frun
te al muzicii noi, care printr-o creație 
plină de har „a lăsat un monument peste 
timp". Compozitor care a scris relativ 
puțin, el a dat o operă lapidară, țișnită 
din gesturile ancestrale Ele folclorului 
românesc, ce deseori evocă sculptura. O 
muzică plir ă de energie, cu izbucniri col
țuroase, ascunzind parcă tandrețea. O mu
zică de o varietate instrumentală remar
cabilă și cu sugestii ce duc la imagini de 
sinteze stilistice.

Seria lucrărilor camerale prezentate a 
fost deschisă cu Meditație la poemele lui 
Miltiade Nenoiu pentru fagot, recitator și 
percuție. Cei trei interpret!, fagotistul și 
poetul Miltiade Nenoiu — atit de mult

PATRiQA rOFESCU : Referendum pentru pace EUGEN BALAN : Gînd de pace

Filai Nicolae Ceausescu. In tot acest pro
ces al ‘t*  ■■ Mirii, ocup.nd un loc subliniat 
cu pregnanță, ca șt aceea a tovarășei 
vx— CenueTu Este ceea ce redau lu
crări ca acelea semnate ce Eftimie 
Modîlcă. Doru Rotaru. Vasile Pop Ne- 
greștear.u. Constantin Apostol. Eugen 
Balade. Corneiij Iooescu. Alex. T. Filip, 
Ion Bitaa si \Gadimir Seiran. autorii unei 
mari compoziții pa^eiale. sau Ileana Ba
lotă, cu un panou decorativ-simbolic. 
Paleta interpretat-vă. ca și cimpul tema
tic sin: diverse, alegoria, simbolul, meta
fora alternează cu reportajul, sensul de 
ivrcagiTi adus de tineri prin intermediul 
arușulcr este dar șă distinct formulat, 
relevind una din di men cuinile creației 
contemporane. cu toate implicațiile de 
esență și deschiderile ideatice.

legat de muzica contemporană româ
nească. actorul Adrian Pintea și percutio- 
nistul Gabriel Teodorescu au realizat o 
sensibilă variantă a Meditației, puni nd in 
valoare structura simetrică, de tip tripartit 
a muzicii, cu un discret ostinato ritmic 
central. încadrat de două expresive canti
lene ale fagotului.

Imaginali-să un spectacol -Kabuki- 
pentru flaut, corn $i percuție ni-1 pre
zintă pe Mihai Moldovan ca un căutător 
al acelor zone de expresie extrem- orien
tale. caracterizate prin gesturi sonore cu 
sunete lungi. întrerupte de accente vehe
mente. pnn intonații pentatonice specifi
ce, prin sugerarea hai-ku-urilor japoneze. 
O muzică evocatoare, cu un insolit al ima
ginilor sonore, poate una din cele mai ex
presive pagini semnate de Mihai Moldo
van, in ultimii săi ani de creație, frumos 
interpretată de loan Cațianis — flaut, 
Nicolae Bănică — corn. Gabriel Teodores- 
cu — percuție.

Cvartetul dc coarde nr. 2, interpretat 
de cvartetul „Clasic" al Radioteleviziunii 
(Arcadie Zanca — vioara I, Valeriu Rădu- 
lescu — vioara a Il-a, Mitu Dan Gruia — 
violă. Teodor Pașol — violoncel), ne-a 
prezentat o altă ipostază creatoare a auto
rului, aceea a unei muzici aspre și robus
te. a unei muzici obsesive, arcuită din 
citeva gesturi componistice. Debutind cu 
repetarea obsedantă a unor conglomerate 
sonore de tip acordic, întrerupte prin 
pauze, in care se oscilează intre stări con
sonante si disonante, muzica acestui 
cvartet se metamorfozează treptat în 
pinze polifone de tip canonic, la patru 
voci, iar apoi, spre final, își pulverizează 
contururile aspre în fine figurații cu su
nete voalate de flageolete. Se realizează 
in acest cvartet un unic descrescendo, cu o 
topire progresivă de imagini sonore, care 
devin din ce in ce mai puțin pregnante 
și sînt expuse într-o zonă de audibilitate 
din ce în ce mai scăzută.

A patra lucrare prezentată a fost Re- 
citindu-1 pe Eminescu — pentru violoncel 
(Teodor Pașol), trqmpetă (Ilie Voicu) și

DAR, paralel. In spiritul relației dia
lectice pe care o descopeream in sensul 
si finalitatea expoziției, reflexe ale ac
tualității se transferă cu pregnantă și 
acuitate in lucrările tinerilor artiști, ca
litatea principală fiind aceea a efortului 
depus pentru găsirea unor formule in 
același timp expresive, deci relevante sub 
raport artistic, dar care să conțină și 
opțiunea autorului, identitatea sa socială 
și morală. De aici și o permanentă ten
siune intre înregistrarea realității ca o 
sumă de date obiective, puse intr-un con
text relevant, st utilizarea metaforei, do
meniu in care nu trebuie să căutăm nea
părat narațiunea sau pleonasmul. Apelul 
la structuri simbolice și arhetipale, dar și 
ridicarea aparentului ha nai cotidian la 

scara semnificativului ni se par a fi 
direcții demne de reținut, pentru că arta 
tinerilor caută un teritoriu propriu și 
specific de expresie, nu împotriva tradi
ției, fie și recentă, ci în prelungirea ei, 
dar altfel, și nici cu orice preț de pe po
zițiile frondei sau negației. Cel mai 
corect ar fi să vorbim despre un fertil ton 
tn complementară acțiune prospectivă, 
poate nu totdeauna clar și decis conturat 
dar existent și, firește, necesar, tocmai 
pentru că ne aflăm in interiorul noțiu
nii de tinerețe, ceea ce presupune, im
pune chiar, o detașare de ticuri, prejude
căți și rețete. în căutarea propriei con
diții. in acord cu epoca și problemele 
sale. Expoziția de la „Dalles'*  nu poate 
constitui, prin chiar sensul ei tematic 
festiv, locul geometric al tuturor proble
melor ce animă arta celor mai tineri 
creatori, dar se remarcă inerent și pre
ocuparea pentru găsirea unui limbaj 
propriu, in acord cu personalitatea auto
rului și cu solicitările, oricit de difuze, 
ale contextului general. Probabil că in 
această calitate euristică, de prospectare 
și afirmare a noului autentic, rezidă și 
interesul pe care il provoacă un com
pendiu de artă tinără, dar și unul din 
argumentele valorii intrinseci.

ÎN aceste condiții se cuvine să reținem 
eforturile pictorilor către un orizont de 
expresie coerent și activ, in măsura in 
care sculptura, fără îndoială de certă ca
litate, este mai slab reprezentată, lucru 
asupra căruia se cuvine să medităm mai 
atent Reținem, deci, prezenta lucrărilor 

recitator (Ion Caramitru), dirijată de 
Anatol Vieru. o muzică la fel de lapidară 
ca și celelalte, născindu-se din micro
structuri întrerupte, sau potentate de ex
presiva recitare a Glossei eminesciene.

Seara a mai fost completată cu două 
lucrări prezentate pe film și anume. 
Scoarțe și România vremilor înalte in 
versiunile orchestrei Radioteleviziunii di
rijate de Mircea Basarab și Horia Ai- 
dreescu.

Opera lui Mihai Moldovan rămîne in- 
confundabilă si și-a cucerit un loc de 
frunte in istoria muzicii românești.

Creator de stil, de stil autentic româ
nesc, cu valențe de deschidere universală, 
Mihai Moldovan a sondat permanent di
mensiunile sonore ale unui „spațiu miori
tic", cizelind cu migală arhetipurile fol
clorului nostru.

Asemenea lui Brâncuși, a „sculptat*  
mereu in sunet, arcuind pînă în ultima 
clipă a vieții forme impecabil construite, 
adevărate „păsări măiestre" ale unui 
spațiu sonor ancestral românesc. Căci 
Scoarțe, Tulnice. Vitralii, Buciume si flu
ierași, Obîrșii, Cîntece străbune, Crochiu 
pentru un spațiu mioritic ș.a. exprimă 
toate adeziunea compozitorului la spiri
tualitatea noastră.

Ceea ce impresionează ia Mihai Moldo
van este concizia, claritatea, forța explo
zivă a imaginii sonore, rigoarea construc
ției de ansamblu și meticulozitatea cu 
care elabora detalii.e ; lucrările lui sint 
„cioplite in blocuri sonore, cu tăieturi 
ferme, cu acuitate a culorii timbrale, cu 
juxtapuneri de texturi, care deseori nu 
implică dezvoltări in sine, dar care im
presionează prin impulsul de moment ; și, 
toate acestea erau înaripate de o inspira
ție genială. (Semnatara acestor rinduri a 
analizat într-un studiu muzicologic ante
rior unele coordonate modale și ritmice 
ale creației autorului.) Starea incantatorie 
a muzicii Iui are o anume asprime fasci
nantă, iar fluxurile sonore, o anvelopă 
plină de mister.

...Sint citeva caracteristici, care ne-au 
fost rememorate cn ocazia acestui reușit 
portret componistic, prezentat la Radio- 
televiziunea Română.

Liana Alexandra 

semnate de Florea Marin, Dinu Săvescu, 
Nina Căruțiu, Daniel Zamfirescu, Adriana 
Blendea, Vasile Troian, Augustin Luciei, 
Cristian Babeș, Marilena Marin, Roxana 
Trestioreanu, Nadia Ioan, Angela Pitariu, 
Radu Țigănete, Diana Brăiescu, Valentin 
Iuliano, Gh. Căruțiu, Ovidiu Oprea, Gh. 
Lungu, Raluca Grigorcea, Radu Igozsag, 
Silvia Barbescu, Petronela Sîrbu. Dorin 
dtețu, T. Stăvrescu, Alina Roșea, Con
stantin David, Cristina Pasima, Ileana 
Ploscaru, I. Drăghici, Mircea Novac, 
Alex. Jakobhazi, V. Tolan, Sorin Vreme, 
Adam Doina, Romana Ganea, Valentin 
Tănase, Gabriela Adam, pentru a puncta 
selecțiile de pictură și grafică. Sculptura 
ne propune lucrările unor tineri ca : 
Marius Atanase, Alex. Păsat, Iulian 
Olariu, Alex. Slminic, Anton Rațiu, Vic
toria Zidaru, Mircea Dăneasa, Cristian 
Pantelescu, enumerare inerent restrinsă, 
direct proporțională cu prezența generală 
a sculptorilor. Să reținem că sculptură 
mai expun și Mihai Buculei, Constantin 
Popovici, Peter Balogh, Gabriela Manole 
Adoc, Gh. Iliescu-Călinești, Alex. Căli- 
nescu-Arghira, și pictori consacrați de 
talia unor Ion Gheorghiu, Viorel Mărgi
nean. Sabin Bălașa, Vasile Celmare, Vir
gil Almășan, Georgeta Nâpâruș, Ion Să- 
Iișteanu, Const. Piliută, Geta Mermeze — 
toti cu piese reprezentative pentru ei și 
pentru sensul tematic al expoziției.

Concluzia tonului sărbătoresc, dar și 
permanența valorică a întregii noastre 
arte, din perspectiva dialecticului schimb 
de generații care înseamnă o perpetuă ti
nerețe. se desprind limpede din datele 
expoziției, marcind simbolic cei 65 de ani 
de la efearea U.T.C. si cele trei decenii de 
existentă a U.A.S.C.R.. elemente dinami
ce și pregnant prezente in viața Româ
niei socialiste.

Virgil Mocanu

Teodor Harșia
■ Zilele trecute s-a stins la 

Cluj-Napoca. la virsta de 73 de ani, 
□nd puterea sa creatoare se mai 
dovedea vie si gindirea sa era în
dreptată spre rezolvarea unor înal
te prooleme de creație. pictorul 
Teodor Harșia. unul dintre marii 
noștri artiști ai culorii.

A fost un om de-o extremă mo
destie, retras in atelierul său șl 
concentrat asupra artei sale, asu
pra unor lucrări pe care oricit le 
considerau prietenii si admiratorii 
săi de valoroase, pe el ii lăsau 
veșnic nemulțumit, necontenit în
setat de esențele distilate cu mai 
mare meșteșug, de înălțimi noi, 
Opera sa vastă, realizată de-a lun
gul multor decenii (cea dinții ex
poziție a sa a fost deschisă la Cluj, 
in 1935. cea din urmă — o impre
sionantă retrospectivă — la Bucu
rești in martie 1986) se remarcă 
prin unitatea viziunii in care se în
scriu căutările sale, prin concen
trarea cromatică severă care nu 
exclude varietatea nuanțelor, prin 
năzuința de a surprinde nu numai 
frumusețea peisajelor, a figurii u- 
mane, a mișcării sau a naturilor 
statice, dar mai cu seamă sensul 
ascuns al vieții, oe care îl dezvă
luie celui care le cercetează, cu 
concentrare, cu dragoste si cu ta
lentul de a-1 fixa în jocuri migă
loase de culori.

A fost un pictor extrem de exi
gent. dornic să pătrundă pină în 
miezul artei sale, să transpună în 
creație întreaga frâmintare a sen
sibilității și a gindirii sale, să sur
prindă întreaga frumusețe si poe
zie a lumii vizibile, pe card ade
văratul artist știe s-o însuflețeas
că prin vibrație afectivă și prin 
consonanța acesteia cu lumea cro
matică plină de poezie și sugesti
vitate.

Omul tăcut, parcimonios în cu
vinte Și cu cei mai apropiati prie
teni. a trecut prin poarta de fum 
si nu-1 vom mai revedea în toam
nele pline de culoare ale Clujului. 
Dar el a lăsat pentru noi și pen
tru multe generații ce vor veni 
după noi o operă plină de rezonan
tă poetică, de sugestivitate și de 
măiestrie artistică autentică.

Francisc Pâcurariu
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Odysseas ELYTIS

Myrisai to ariston
fl

..
■ Primit de critica greacă ji de 

cititori ca un veritabil eveniment, 
volumul Micul nautil*),  din care anu
mite fragmente erau cunoscute an
terior, e un repertoriu-poem-eseu al 
elementelor ce compun planeta ely- 
tiană. „Intrarea'' ji „Ieșirea" delimi
tează un periplu prin microcosmosul- 
eu și macrocosmosul-univers încon
jurător, dezvoltat pe registrul a pa
tru cicluri, adică : Micul nautil (cu 
subciclurile intitulate „Fascicole de 
lumină" 1, 2, 3 și 4), Myrisai to aris
ton (I—XXVIII), Și cu lumină și cu 
moarte (1—21), Oricui care iubește 
(gr. veche, cu subciclurile „Geanta 
de călătorie", „Egeodromion", „Sec
vențele").

UNEORI NU

re decit o sclipire dincolo de munți — acolo in partea 
mării. Alte ori insă un vint puternic, care deodată se 
oprește inafara porturilor. Iar cei ce înțeleg au ochii plini 
de lacrimi.

Vint aurit al vieții de ce n-ajungi la noi î

Nimeni nu aude, nimeni. Toți pleacă ținind o imagine iar 
deasupra ei focul. Și nici măcar o zi, o clipă, in locul 
acesta in care să nu se petreacă nedreptăți ți omoruri.

De ce n-ajungi pină la noi ?

M-am jurat că voi pleca. Acum. Cu orice-o fi : cu geanta 
de călătorie pe umăr ; in buzunar un ghid ; aparatul de 
fotografiat in mină. Adine in pămint ți adine in trup voi 
merge ca să înțeleg cine sint Ce dau, ce primesc, in plus 
e nedreptatea.

Vint aurit al vieții-.

I

INTR-0 ZI, in ochii unui vițel care mă privea cu dăruire, 
am regăsit viața pierdută. Am ințeles atunci că nu mă 
născusem la întimplare. M-am apucat să-mi răscolesc zile
le, să cotrobăiesc prin ele, să caut Voiam să pipăi mate
rialul din care sini făcute sentimentele. Să refac din alu
ziile risipite in lume o nevinovăție suficient de puternică 
pentru ca să spele singele — nedreptatea - ți să-i sileas
că pe oameni să-mi placă.

Greu, dar cum să fac T Uneori simt că sint prea mulți 
ți mă pierd cu firea. Aț vrea să mă realizez fie ți pe în
tinderea unei virste ce o depășește pe a mea.

Dacă insă nici chiar timpul nu poate să invingă înșelă
ciunea, consider că am pierdut partida.

' II

AM LOCUIT INTR-0 ȚARA care a ieșit din cealaltă, cea 
reală, ața cum a ieșit visul din intimplările vieții mele, 
l-am spus ți ei tot Ellada ți am schițat-o pe hirtie co s-o 
văd. Părea atît de mică ; atît de greu de atins.

Trecind vremea, am supus-o la încercări : cutremure ne
așteptate, furtuni vechi pur-singe. Am schimbat locul lu
crurilor ca să le ușurez de orice valoare. Am studiat Ne- 
adormirea ți Pustietatea ca să mă învrednicesc a clădi 
coline castanii, cartiere vechi, izvoare. Am scos flori din- 
tr-o întreagă grădină, flori de regina nopții care miroseau 
a Heradit ți Arhilogos. Mirosul lor m-a umplut de spaimă. 

^Ața că am prins încetul cu încetul să leg vorbele ca pe 
niște diamante ți să acopăr cu ele țara ce-o îndrăgeam. 
Pentru ca nimeni să nu-i descopere frumusețea. Sau pen
tru'ca nu cumva să dea de bănuit cum că nu ar exista.

III

AȘADAR AM COLINDAT prin țara mea ți i-am găsit 
puținătatea atit de firească incit mi-am zis că nu se poate 
ca ea sâ nu fie din principiu această masă de lemn cu 
tomate ți măsline in fața unei ferestre : pentru ca sâ poată 
un astfel de sentiment scos din pătratul scindurii cu puțin 
roșu aprins ți mult negru să rezulte direct in hagiografie. 
Iar ea, reluind liniile drepte, să se proiecteze printr-o prea
fericită lumină deasupra mării pină ce va fi dezvăluită 
adevărata măreție a puținătății.

Mi-e teamă să vorbesc despre operații de care dispune 
de . drept doar primăvara ; totuși puritatea căreia ii sint 
solie numai asa mi-o reprezint ți doar astfel imi închipui 
că-ți poate păstra virtutea ascunsa : făcind inutile toate 
mijloacele pe care le-ar imagina oamenii pentru menți
nerea ți înnoirea ei.

Redăm, fn continuare, in versiune 
românească o mare parte din table
tele ciclului Myrisai to ariston (un 
titlu practic intraductibil din pricina 
„fuziunii" pe care Elytis a operat-o 
in „myrisai" intre două verbe prove
nind din aceeași rădăcină ri insem- 
nind „a jeli" ți „a adulmeca", precum 
și din pricina formei propriu-zise a 
acestui verb, nereperată și imposibil 
de inclus in vreo paradigmă. „To 
ariston" înseamnă „cel foarte bun, cel 
perfect").

•) O Mikros Nivtilos, Editura Ika- 
ros. Atena, 1985.

DACA AM PUTUT SA OBȚIN o viață de fapte vizibile 
pentru toți ți in consecință să-mi ciștig transparența, e 
pentru că am avut un fel aparte de curaj pe care Poezia 
mi l-a dat : să mă fac vint pentru zmeul de hirtie și zmeu 
de hirtie pentru vint, chiar ți atunci cind cerul nu există.

Nu mă joc cu vorbele. Mă refer la mișcarea pe care o 
descoperi în cadrul „clipei" cind reușești s-o deschizi ți 
sâ-i dai durată. Atunci, intr-adevăr, chiar și Durerea de
vine Har, iar Harul, Inger; Fericirea, Călugăriță ți Călu
gărița, Fericire.

avind cute albe, lungi, deasupra golului,

gol plin cu stropi de păsări, brize de busuioc ți șuierul 
Paradisului găunos.

. XI

ADEVĂRURILE IMAGINARE se degradează mult mai greu. 
Rimbaud a supraviețuit Comunei, așa după cum Luna lui 
Sappho va supraviețui celei lui Armstrong. Sint necesare 
altfel de calcule.

Ceasul in discuție nu e cel care măsoară orele, ci acela 
care distribuie partea ele distrugere ți iniangibilitate a 
lucrurilor la care, intr-un fel sau altul, luăm parte ața 
cum luăm parte la tinerețe sau la bătrinețe. Poate de 
aceea pe mine moartea m-a speriat cindva mai puțin 
decit boala ; ți un trup delicat m-a uluit mai mult decit 
cel mai gingaș sentiment.

„Intrare44 IV

PRIMAVARA n-am găsit-o atit pe cimp sau fie chiar in 
vreun Botticelli cit mai ales in niște Florii roșii. Și numai 
ce intr-o zi am simțit marea privind un cap al lui Zeus.

Gnd descoperim legăturile secrete ale noțiunilor ți căl
căm apăsat peste ele, ieșim la un fel de luminiș care e 
Poezia, Iar Poezia e întotdeauna una, cum unul e cerul. 
Depinde de unde-l privești.

Eu l-am privit din largul mării.

V

VREAU SA FIU SINCER precum cămașa albă pe care c 
port ; ți drept, paralel cu liniile pe care le au căsuțele 
din suburbii ți porumbarele care numai drepte nu sint și 
poate tocmai de aceea stau atit de sigur implintate in 
palma lui Dumnezeu.

Tind cu toată ființa mea către - cum sâ spun î — un 
bine revolutiv, strălucitor. De la felul cum mușc un fruct 
pină la felul cum privesc pe fereastră, simt că se for
mează un intreg alfabet pe care vreau să-l pun in func
țiune cu intenția să leg cuvinte și propoziții și cu suprema 
ambiție iambi ți dactili. Ceea ce înseamnă : să concep 
ți să rostesc o altă lume, secundă, care in mine devine 
negreșit prima. Pot să aduc drept mărturie o serie în
treagă de lucruri fără importanță : pietricele infrigurate 
de furtuni, piriuri ușor consolate in curgerea lor, ierburi 
arcmate, copoi ai sfințeniei noastre. O întreagă filologie, 
vechii greci ți latini, hronogrofii ți imnografii ulteriori ; o 
artă, Polygnotos, Panselinos : toți se trezesc traduși și 
stenografioți de ceva neted, verde, ascuțit și frenetic, adică 
singura lor trimitere autentică, fiind imanentă sufletului 
omenesc.

Acest suflet pentru mine e nevinovăția. Această himeră 
insă, dreptul meu.

VI

DA, PENTRU CA UN GIND să fie cu adevărat sănătos 
- indiferent core i-ar fi conținutul - trebuie ca el să re
ziste intr-un spațiu deschis. Și nu doar atit Mai trebuie 
ca in același moment sensibilitatea noasbă sâ fie vară.

Puțin mai jos, cu douâ-trei trepte, se sâvirșețle : iaso
mia tace, cerul se preface in zgomot

VII

BUZA AMARA, ce-mi ești ai doilea suflet, zimbește I

Viii

GOL, LUNA IULIE, miezul zilei. Intr-un pat îngust intre 
douâ cearceafuri de țifon, groase, eu obrazul sprijinit pe 
mina pe care-o ling ți-i savurez gustul sărat

Privesc in fața mea varul de pe perete. Mai sus, tavanul 
cu grinzi. Mai jos lada in care mi-am așezat toate lucru
rile : doi pantaloni, patru cămăși, albituri. Alături, scaunul 
de paie. Jos, pe gresia albă cu negru, sandalele. Alături 
am și o carte.

M-am născut ca să am toate astea. Nimic nu-mi spune 
câ trebuie sâ vorbesc in dodii. De la nimic ajungi in cel 
mai scurt timp oriunde. Numai câ e mai greu. Și de la fata 
pe care o iubești de asemeni ajungi, numai că vrea sâ știi 
s-o atingi ori de cite ori te ascultâ firea. Și de la fire - 
numai câ vrea să-i dai la o parte spinii.

IX

„IERI MI-AM STRECURAT MINA SUB NISIP și am apu
cat-o pe a ei. Apoi toată dupâ-amiaza mușcatele m-au 
privit cu ințeles din grădini. Bărcile, trase pe uscat, și-au 
luat un aer familiar, complice. Iar seara tirziu, cind ii 
scoteam cerceii ca s-o sărut, cu spatele sprijinit de gardul 
bisericii, marea a prins să se zbuciume iar sfinții au ieșit 
cu luminări in mină ca să-mi facă lumină".

Fără îndoială pentru fiecare dintre noi există un senti
ment distinct, de neinlocuit, pe care dacă nu-l găsești ca 
să-l izolezi la timp ți sâ conviețuiești mai tirziu cu el, 
se umple de fapte vizibile și ești pierdut

Soarele moare in noi iar noi ducem mina la gură 
îngroziți.

Vîntul se ridică. Sacrul triumfă.

XII

DE LA PIETRICICA la frunza de smochin ți de la frunza 
de smochin la rodie, de la Kouros la Conducâtorul de car 
ți de la Conducâtorul de car la zeița Atena.

Visez o etică a cârei supremă cultivare sâ ducâ la 
aceeași cosubstanțialitate și indivizibilă treime.

XIII

PE PLAJELE LUI HOMER existâ o preamărire, o măreție, 
care au ajuns nevătămate pină in zilele noastre. Talpa 
noastră, care pășește pe același nisip, simte asta. Pâșiin 
mii de ani, vintul tot unduiește trestiile ți noi ne tot ridi
căm capul. încotro î Pină cind 1 Cine ține roata î

Avem nevoie de orinduieii care să se muleze precum 
pielea pe trupul care crește. Ceva tineresc și puternic in 
același timp, asemeni celui ce s-a ridicat deasupra ape
lor, prea puternic ca sâ fie plins. Pentru ca ceea ce omul 
creează sâ-l poatâ depăși fâiă a-l oprima.

XIV

MATEMATICA SUPERIOARA am învățat la Școala mirii, 
lată spre pildă citeva operații :
(1) Dacă descompui Ellada vei obține la sfîrșit un măslin, 
o vie ți o corabie. Ceea ce este egal cu : din tot atitea 
lucruri poți s-o recompui.
(2) Produsul intre ierburile aromate ți inocență e negreșit 
de forma unui răstignit.
(3) Fericirea e intotdeauna relația corectâ intre operații 
(forme) ți sentimente (culori). Viața noastră urmează ți 
trebuie sâ urmeze măsurile folosite de Matisse cind iți tăia 
hirtiile colorate.
(4) Acolo unde existâ umbre, existâ Ellada. Oriunde ră
sare un munte, din vorba lui existâ un poet. Plăcerea nu 
e scadentă.
(5) O dupâ-amiazâ in Marea Egee cuprinde bucuria ți 
tristețea in doze atit de egale incit nu mai râmine pină 
la urmă decit adevărul.
(6) Orice progres in domeniul etic nu poate fi decit in
vers proporțional eu capacitatea pe care o au puterea 
ți numărul de a ne determina soarta.
(7) Cineva care pleacă e „cel ce pleacă" pentru prima 
jumătate din cei din jur ți „cel ce vine" pentru a doua 
jumătate.

„Ieșire44

DE NECONCEPUT DAR NU

aude nimeni. Zboară 
In sus arsă deodatâ pasarea Paradisului. Intr-altâ parte 
s-a intors vocea iar ochii nezămisliți de minune au râmas

Pustii sînt ochii
Unul printre miile de ucigași si eu, ii duc pe 
nevinovați ți neputincioși. îmbrac haina antică ți 
din nou cobor de piatră treptele chemind ți 
jurind

Pustii ochii ce-i chemi

de secole de-acum deasupra vetrelor albcstre. Departe 
in trup ți depaite in pămintul pe care pășesc m-am.duș 
să găsesc cine sînt Micile fericiri și nesperatele întilniri 
le-am tezaurizat, ți iată-mâ : neputincios sâ aflu ce dau, 
ce primesc ți in plus e nedreptatea

Vint aurit al vieții...

In românește de
Lia Bracl-Chisacof
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ARTĂ
* REUTATEA de a descrie sau
î I .«interpreta arta africană prin in- 
h termediul cuvintelor provine mal
p ales din faptul că ea este, in

esența ei profundă, non-descriptivă, spre 
deosebire, deci, de mare parte din arta 
europeană : realitățile la care se referă 

i sint dincolo de cuvinte, iar artistul ex
primă lucruri pe care nici prin gind nu 

I i-ar trece să le traducă în cuvinte. Pe 
î scurt, „limbajul" artei africane este 
Ș „sculptural" in cel mai deplin sens al 
; acestui cuvint. Sculptura europeană (in- 
Ș oluzînd și cele mai recente realizări con- 
Itemporane) este, pe de altă parte, doar 

parțial „sculpturală", ea fiind livreacă 
sau cvasi-livrescă atit in scopul cit și in 

, mijloacele sale de reprezentare. Doar 
j muzica europeană face adeaea apel la 
> forme muzicale stricte și nu poate fi re- 
j prezentată adecvat prin cuvinte — motiv 

pentru care doar cu muzica — mai mult 
decât cu orice altă artă europeană — 
putem stabili o afinitate cu sculptura, 

i deci cu arta africană, care se dispen
sează de intervenția unor concepte 

i verbale... Această comunicare extrem de 
directă este fără îndoială facilitată de 
faptul că sculptorul african este de regulă 
mai puțin interesat în a reprezenta per
soane sau lucruri cât conceptele (non- 
verbale) care le simbolizează. Intr-o 
sculptură africană, simple trăsături umane 
pot fi suficiente pentru a remarca faptul 
că este vorba despre variații pe o temă 
umană. Artistul african are această ten
dință spre generalizare, de trecere rapidă 
de la particular la generalul condiției 
umane... Datorită acestei trăsături carac
teristice, arta africană poate fi conside
rată într-un sens foarte strict o artă 
„clasică", deosebită de arta romantică, 
spre exemplu, a secolului al XIX-lea 
european, în care marile idei erau de cele 
mai multe ori reduse la particular prin 
folosirea unor apariții umane extrem de 
naturaliste și individualizate...

ț Astfel definește prezența atît de fasci
nantă a artei africane unul dintre cei 
mai erudiți cercetători și istorici de artă 
care s-au ocupat de acest domeniu, Wil
liam Fagg în a sa Sculpture of Africa 
(Ed. Thames and Hudson, London, 1958). 
Este, de fapt, o recunoaștere a unicității 
și valorii extraordinare a universului

i artistic pe care-1 aduce cu sine artistul 
african, creatorul anonim, expresie a 
geniului poporului său. De la începutul 
secolului nostru, impactul artei africane 
asupra conștiinței omului secolului XX a 
fost mereu în creștere, calea fiind des
chisă de admirația ferventă a unor mari 
artiști ca Blaise Cendrars care mărturisea 
că „arta africană reprezintă chintesența 
tuturor modurilor de expresie ale artei, 
fiind, de fapt, gestul de creație pur și 
simplu, abstract, suveran în puritatea lui, 
etern în frumusețea sa“. Iar câteva dintre 
cele mai semnificative realizări care pot 
ilustra cu strălucire calitatea cu totul 
excepțională a artei africane provin din

’ zona — ea însăși fabulos de bogată în 
școli artistice, centre de creație artistică 
și meșteșugari — ce se întinde în partea 
centrală a Africii, pe teritoriul de astăzi 
al statelor, ANGOLA, CONGO și ZAIR. 
Poate printre cele mai bogate, în orice 
caz prezentînd o deosebit de mare varie
tate de material artistic, zona are carac-

• teristici unitare, de esență, ce particula
ri rizează un anume mod de a privi lumea, 

de a crea frumusețea artistică prin inter
mediul sculpturilor „utilitare", al măști
lor obiectelor de podoabă și decorațiuni- 
lor pictate. Referindu-se la arta acestei 
zone, același William Fagg (The Dilemma 
which faces african art, in „The Liste
ner", sept. 13, 1951) remarca faptul că 

artistul tribal este, tn realitate, o perso
nalitate foarte originală și remarcabilă, 
absolut la fel ca un Cellini sau Turner 
sau Matisse, chiar dacă de cele mai 
multe ori nu-1 cunoaștem decît prin in
termediul operelor sale... De fiecare dată 
am rămas fascinat de calitatea și compe
tența profesională, de imensul talent al 
diferiților sculptori tradiționali locali... 
Este foarte adevărat faptul că tradiția 
înseamnă pentru acești artiști o cale 
aproape obligatoriu de urmat în ceea ce 
privește natura generală a muncii lor, 
dar aceste influențe sînt in realitate baza 
de lucru pe care lucrează și creează orice 
artist. Ceea ce creează artistul african 
este Insă la un nivel al purității expre
siei cu totul deosebită, unică — poate — 
în contextul întregii lumi. Arta Ngbaka, 
Babwa, Kongo sau Baluba exprimă un 
dinamism fantastic, de profunzime, oglindă 
a unei credințe intr-o ordine stabilă, 
eternă și magnifică a unui univers în 
care puterea și valoarea ființei umane — 
subliniază Fagg — capătă întreaga lor 
semnificație.

PRINTRE trăsăturile care dau 
originalitate și specific artei afri
cane din această zonă (Angola, 
Zair și Congo) se află si cea pe 

care o subliniază Marie Louise Bastin In 
lucrarea sa de referință asupra artei an
goleze, Ari decorați f tehokwo (Lisboe, 
1961) : nevoia artistului african de a 
sculpta motive decorative, de natură ani
mistă sau nu, pe absolut orice obiect 
susceptibil de a fi decorat. Toate moti

Sculptură. Artă BabembeMască de dans. Artă Bakwele

vele decorative poartă nume abstracte 
sau concrete. Legate de o rețea foarte 
subtilă de idei asociate cu imagini reale, 
aceste motive aveau odată o semnificație 
simbolică dar astăzi folosirea lor este din 
ce în ce mai firească, scopul fiind 
aproape exclusiv estetic. Măștile, statuile, 
nenumăratele accesorii ale vieții de fie
care zi constituie pretextul — in arta 
populațiilor Ovimbundu, Tshokwe și 
Lunda — pentru o decorație intensivă 
care, evident, pleacă de la un repertoriu 
tradițional, dar prezintă variații semni
ficative in funcție de imaginația și starea 
de spirit a fiecăruia dintre miile de meș
teri anonimi care au lucrat la aceste 
obiecte avînd fiecare trăsături distincte, 
inconfundabile. O notă deosebită de ori
ginalitate și frumusețe o au măștile nu
mite generic akishi — lucrate cu mare 
finețe in lemn prețios sau scoarță de 
copac. De fapt, pentru această zonă, 
masca reprezintă un summum al întregii 
activități creatoare artistice, prețuirea 
cea mai mare revenind celor ce știau să 
alcătuiască arhitectura complicată a 
măștilor celor mai prețioase dintre toate, 
rikunga. reprezentind imaginea strămoși
lor Pămintului. folosită numai la ocazii 
din cele mai solemne, lucrată din scoarță 
unsă cu rășină, apoi pictată, ornată cu 
bucăți de țesături în culori foarte vii, 
înaltă și avînd forma unei turle ascuțite.

De remarcat în cazul artei angoleze ca, 
de altfel, in ceea ce privește ansamblul 
continentului african — că aceste școli 
artistice de mare virtuozitate și originali
tate au în spatele lor o îndelungată tra
diție istorică, validată, in ultimul timp, 

și prin mărturii arheologice cu totul 
deosebite, precum peșterile pictate din 
regiunea sud-vestică a Angolei, populată 
de triburile de vînători Kwissi, apoi peș
terile săpate în muntele de granit de la 
Citundu-Hulu, in care aflăm o extraor
dinară abundență de motive sculptate 
sau incizate reprezentind teme geometri» 
florale sau chiar picturi ale căror ca
racteristici sînt prezente, aproape intacte, 
in tradițiile școlilor contemporane de ar
tizani. Este incă o dovadă a faptului că
— așa cum susține Senghor — cultura 
africană, chiar dacă oferă în primul rînd 
un material aproape exclusiv oral in 
materie de literatură sau identificabil 
numai la nivel de școală sau de zonă în 
sculptură, pictură sau ornamentație, ea
— asemeni tuturor civilizațiilor însem
nate ale lumii — are o puternică și via
bilă tradiție de milenii, dovadă a unei 
intense și continue vieți spirituale, so
ciale și economice pe aceste meleaguri.

ASTFEL stau lucrurile și în cazul 
Zairului, una dintre zonele cele 
mai bogate în tradiție artistică 
din întreaga Africă, unde exca- 

vațiile efectuate in regiunea orașului Kin
shasa au scos la iveală ceramică pictată, 
statuete de mare valoare artistică. Ex- 
perții apreciază ca semnificativ pent 
analiza contribuțiilor diverselor școli tr 
diționale din zonă faptul că încă din 1482, 
cind portughezul Diego Căo a ajuna în 
vechiul Regat Congo, au fost aduse din 
această zonă obiecte din fildeș, lemn
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Poezia lui Michelangelo

AFRICANĂ
cupru și argint, ce au impresionat 
profund prin finețea lucrului, stilul și 
concepția de elaborare. Hermann Brus- 
sens, autorul capitolului consacrat artei 
acestei zone în Entyclopedia of world 
art (McGraw-Hill Book Company, 1960), 
apreciază în mod cu totul deosebit arta 
Kongo (Bakongo), ca „sculpturi de un 
realism cu totul neobișnuit în reprezen
tarea ființei umane și animalelor, evi- 
atTit mai ales în cazul sculpturilor în 
lemn, poate mai puțin în cazul măștilor. 
Figurile umane, figurine în poziție înge
nuncheată sau așezată, singure sau în 
grupuri, sînt, în chip caracteristic, asime
trice. cu o mînă ridicată, cu capul întors 
într-o parte, un picior strîns sub corp 
sau cu bărbia sprijinită pe pumn... Re
marcabile sînt și creațiile Yaka, măști 
policrome folosite în ceremoniile iniția- 
tice sau chiar panouri policrome regăsite 
în construirea interioarelor unor case. 
Măștile sînt foarte complexe, pictate în 
culori vii, impresionante mărturii ale 
unei desăvîrșite măiestrii artistice.

ÎNTR-O analiză tipologică a sculp
turii acestei zone. William Fagg 
susține teza originalității motive
lor semnificative ale școlilor tra

diționale Bakongo, bazîndu-se pe o solidă 
tradiție ce merge în timp cu mult mai 
devreme de secolul al XV-lea de cind 
portughezii ajung să descopere frumuse- 

sculpturilor în fildeș. Mai mult chiar, 
^ezentind conținutul tematic al artei 
Bushongo, William Fagg desprinde o idee 
generoasă, caracteristică artei acestei zone 
și anume tendința generală a prezentării 
unor personaje legate de viața socială a 
triburilor pe timp de pace, nu de război, 
iar flagelurile sociale majore (identificate 
în măști rituale) sînt uciderea unui om 
și jocurile de noroc. Eroii reprezentați de 
aceste sculpturi sînt eroii civilizatori, 
purtătorii ideii de progres social, luptă
tori pentru ideea de dreptate și pentru 
principiile unei ordini morale stabile. 
Este prezentă, și în arta acestei zone, 
tendința de a decora la maximum fiecare 
loc liber, sculpturile tardive, ale mijlo
cului de secol XIX, fiind caracterizate 
de ' o viziune barocă, de o inventivitate 
excepțională și o folosire la maximum a 
Întregului repertoriu de tip geometric 
policrom. Dintre toate școlile artistice 
tradiționale de pe continent, aici stilul 
„clasic" atinge apogeul în sculptura șco-

Luba, caracterizată printr-un riguros 
respect al reprezentării proporțiilor corpu
lui uman, grația formelor și reproducerea 
foarte decorativă a îmbrăcămintei. Acest 
ultim aspect are o importanță cu totul 
particulară pentru că — altă expresie a 
clasicismului acestor școli tradiționale, 
mai mult ca oriunde în Africa — sculp
tura Luba este una hieratică, de curte, 
desprinzîndu-se de nivelul meșteșugăresc 
al altor triburi prin caracteristici stilis
tice accentuate, proprii. în legătură cu 
arta acestei zone a fost pentru prima 
dată formulată ideea unei individualități 
distincte a sculptorului african. Frans M. 
Olbrechts, unul dintre cei mai mari 
experți în artă africană din lume, re
marcă faptul că, în cazul artei Luba nu 
este vorba despre un simplu sub-stil 
regional, ci despre opera clar definită 

a unui aceluiași artist, sau in orice caz 
a unei aceleiași școli de creație sau a 
unui atelier. Distincte. într^adevăr, sînt 
aceste figurine specifice artei zaireze, cu 
fețele prelungi, cu frunțile bombate, cu 
buze fine și nas ascuțit, foarte delicat 
sculptate in inima unui lemn dur.

In cazul artei congoleze — exprimată, 
la un înalt nivel artistic de producțiile 
statuare ale școlilor Teke sau Kwele — 
se poate vorbi despre instaurarea unui 
stil de extremă puritate stilistică, imagi
nea figurii umane fiind redusă la liniile 
esențiale. In această zonă, ca element 
definitoriu, e de notat apariția unor mul
tiple centre de meșteșugari adevărați 
maeștri in prelucrarea metalelor, lucru 
vizibil în existența unor arme împodobite 
cu bogate motive decorative, a statuete
lor pe care apar bijuterii somptuos și 
complicat încastrate în șiragurile de 
panglici, cochilii și fibre înnodate, sau, 
dimpotrivă, simple, create pentru pura 
frumusețe a formei, de obicei ovale, colo
rată cu o linie în alb, roșu sau negru. 
Ele au — cum se exprima Michel Leiris 
(Afrîque noire, Gallimard, 1967)—marea 
calitate de a fir..mai reale decit realita
tea", atît de esențializate sint.

DESIGUR, arta triburilor bantu
(nume ce înseamnă ..oameni-) re

vin și elementelor general caracte
ristice pentru zona centrului Afri

cii, mai ales referindu-ne la modalitatea 
de realizare a sculpturilor din lemn. Ele 
sînt executate pe un lemn in prealabil 
înnegrit la foc sau vopsit cu o culoare 
vegetală pentru ca motivul sculptat să 
iasă mai bine în relief, sau, invers : pe 
o suprafață deschisă inciziile sînt colorate 
închis, mărindu-se efectul desenului geo
metric. Și aici, domeniul măștilor este 
locul unei competiții neîntrerupte a fan
teziei, respectînd însă trăsătura generală, 
cea de puritate stilistică și de lipsă com
pletă a decorațiunilor inutile. Este foarte 
comun, la măștile kwele, conturul in 
formă de inimă, lipsa oricărui relief In 
afară de nas și buze, pe un fond clar, 
subliniat de conturul foarte închis. Este 
poate modelul de mască cel mai deosebit 
in ideea subtilității și frumuseții la care 
a ajuns tehnica meșterilor populari 
africani.

IN încheiere, in chip de viziune 
sintetică asupra artei africane, re
producem aprecierile pe care cri
ticul de artă John C. Galloway le 

făcea în studiul dedicat sculpturii afri
cane în Dizionario dell’arte (Ed. Mon- 
tadori, 1969) : Arta din țările situate în 
zona centrală a Africii este caracterizată 
prin tendința generală către un echilibru 
geometric al maselor și o finisare foarte 
elaborată a suprafețelor. Măștile triburi
lor din această zonă au -o expresivitate 
dramatică, uneori cu adăugiri bizare sau 
fantastice, fiind în fapt o sinteză majoră 
a ceea ce găsim ca expresie stilistică în 
celelalte zone... Bogăția și valoarea cali
tativă a acestei arte sînt într-un raport 
direct cu societatea care le-a dat naștere. 
Rezultatele artistice ce au derivat de aici 
au primit o recunoaștere amplă în ceea 
ce privește contribuția lor de primă im- 
poranță în cadrul culturii universale.

Documentar de
Cristian Unteanu

AU TRECUT mai mult de cinci 
secole de la nașterea lui Michel
angelo Buonarotti, protagonistul 
cel mai neliniștit al tragediei 

„dell’incompiuto", al dramei nedesăvâr
șirii, al violentului contrast intre idea
lul artistic visat de creator și realizarea 
lui in viața contemporană condiționate 
de forțe adverse.

Ca și Leonardo da Vinci, Michelangelo 
Buonarotti a avut caracteristicile omului 
universal. Sculptorul titanic al bărbă
ției și frumuseții umane in David. Moi- 
ie. Sclavii sau Pietă, pictorul dantesc 
al Judecății Universale, demiurg al lumii 
in Geneza de pe bolta Capelei Sixtine, 
arhitectul celei mai îndrăznețe cupole a 
lumii la Bazilica Sfîntului Petru din 
Roma, a fost și cea mai profundă voce 
poetică a contemporaneității sale.

Intr-un secol de involuție literară, în
tr-un secol în care majoritatea poeților 
petrarchizau, — ii imitau in conținut, 
dar mai ales in formă, pe acela care 
fusese o profundă, sinceră vibrație a 
poeziei, pe sensibilul liric modem, 
Francesco Petrarca —, Michelangelo dă 
dovadă de intensă originalitate artistică. 
Gindirea înaltă, structurala sinceritate 
a sentimentelor și pasiunilor, energia și 
concentrarea stilistică sînt caracteristi
cile principale ale scrisului marelui ar
tist italian. Versurile sale invită la me
ditație totdeauna și fac să vibreze și as
tăzi sensibilitatea oricărui cititor. Unele 
motive ale poeziei sale exaltă inițial 
dintr-un platonism arzător înaltele vir
tuți ale Vittoriei Colonna, poeta înve
cinată in esențele versurilor ei de ideile 
inovatoare ale Reformei, sau pe tînă- 
rul roman Tommaso Cavalieri, simbol al

Michelangelo — autoportret

desăvârșitei concordanțe intre spirit și 
formă, pentru a fi pătrunse, in final, de 
o melancolie evanescentă.

Dar poezia lui Michelangelo oglindeș
te, poliedric, și complexe realități ale 
epocii. Ca și celălalt nemuritor florentin, 
Dante Alighieri, de care poate fi apro
piat și prin impetuozitateta pasiunii sale 
citadine, Michelangelo biciuiește, cu as
pre cuvinte, prostrația in care zace pa
tria iubită și insensibilitatea fiilor ei 
care nu se ridică, unanim, la luptă pen
tru recucerirea libertății pierdute, de- 
nunțind discordiile interne, luptele fra
tricide care au ținut atita vreme Italia 
divizată politic și, deci, pradă ușoară 
pentru străini.

Și tot ca Dante Alighieri creatorul li
teraturii antiecleziaste, Michelangelo 
Buonarotti, artist genial, umilit în 
slujba Curiei Papale, a fost un poet an
ticlerical, considerind nefast amestecul 
înalților prelați ai Bisericii în sfera laică 
a guvernării lumii.

Extraordinara admirație pe care a ma- 
nifestat-o totdeauna pentru Dante i-a 
fost o altă temă a poeziei. Ca o splen
didă afirmare a conștiinței propriei sale 
valori, caracteristice de altfel pentru 
dezvoltarea personalității în Renaștere — 
„epoca descoperirii lumii și a omului" 
—, este și paralela pe care Michelan
gelo o trasează intre el și autorul capo
doperei Divinei Comedii. Doar Dante 
Alighieri reprezintă în literatură acea 
înaltă culme pe care el, Michelangelo 
Buonarotti, o reprezintă în arta plastică, 
Și pentru a fi asemeni divinului poet, 
chiar pe drumurile însingurate și îndu
rerate ale exilului, chiar neînțeles de 
concetățenii ingrați, Michelangelo de
clară că ar da totul pe lume :
Pur fiiss’io tal ! Ch’a simit sorte nato, 
per l’aspro esilio suo con la virtute 
dârei del mondo il piu felice stato !
(Și totuși, dacă aș fi fost eu Dante! / 
Dădeam pe-al său exil și-a sa virtute / 
toăte-ale lumii fericiri gigante !).

O altă temă menită și ea să distrugă 
imaginea falsă a unui Michelangelo 
mizantrop este aceea a iubirii și a prie
teniei. Ca mulți alți artiști și literați ai 
vremii sale, Michelangelo a nutrit o pro
fundă admirație față de Vittoria Colo
nna, acea voce poetică, atit de autentică 
a secolului al XVI-lea italian. Și se pare 
că dintre toți admiratorii grupului care 
gravita in jurul ei, Vittoria Colonna l-a 
ales drept prieten predilect, doar pe el. 
Marele artist i-a închinat un vast ciclu 
de versuri străbătute de idealismul celui 
mai iubit filolog din vremea Renașterii, 
idealistul Platon, căruia, devotați disci
poli ca Marsilio Ficino, puteau să-i înal
țe chiar altare.

AM RELUAT, în rindurile de mai 
sus, unele ginduri însemnate în 
urmă cu ani, reformulate acum, 
în urma lecturii volumului apă

rut recent în Biblioteca pentru toți, 
Michelangelo, Poezii, opera omnia, tra
ducere, prefață, tabel cronologic, note și 
comentarii de C.D. Zeletin. Se îndepli
nește astfel prin tipărirea întregii poezii 
a lui Michelangelo, un important act 
cultural al cărui autor este acela care, 
de mai mult de două decenii, s-a apro
piat cu sensibilitate și har de poezia 
Renașterii italiene.

C.D. Zeletin trăiește și el un destin 
paralel cu al marelui artist italian, fi
ind, in simbioză, un om de știință și un 
literat prestigios, sub semnul unei as
pirații spre absolut, spre o convergen
ță spirituală a armoniei. El nu este 
numai traducătorul de poezie echivalent 
prin realizare cu frumusețea expresivă 
a originalului lui Michelangelo ci și un 
subtil exeget în studiul său introductiv, 
demonstrînd străbaterea tuturor zăcă
mintelor de artă ale marelui creator 
italian, pină la esențele de cristal. El a 
putut sublinia cu luciditate corespon
dența dintre sculptor si poet, raportul 
de complementaritate intre creația 
plastică și poezie. El consideră drept 
fundament al creației polivalente a lui 
Michelangelo, sinceritatea în artă și tra
valiul aspru pentru desăvîrsirea expre
siei în marmoră sau în verb: „Cioca- 
nu-mi aspru, grosolana daltă sculptează 
omenească-nfățișare / dar pietrei viată-i 
dă artistul care / mișcat e de-o voință 
mai înaltă".

Aș semnala și strădania lui C.D. Ze
letin de a trasa itinerarul unei fortuna 
letteraria în România a poeziei Iui Mi
chelangelo, din 1864 pînă în 1979, cu 
pomenirea unor prestigioși traducători 
ca Ion Al. George, Tudor Vianu, Ma
ria Banuș, Ștefan Aug. Doinaș. Gheor
ghe Tomozeî, Eta Boeriu, Radu Bo- 
ureanu.

Itinerarul spiritual româno-italian își 
are ultima faptă în această traducere 
integrală a versurilor lui Michelangelo 
dovedind aceleași calități expresive cu 
alte opere de tălmăcire ale lui C.D. 
Zeletin.

El este și om de știintă și artist, fi
ind și analist și sintetizator. Sesizarea 
textului străin, sesizarea sensului pe 
care îl are acest text, este o muncă ana
litică exercitată printr-o metodă știin
țifică. A cunoaște limba, a cunoaște 
tema care stă la baza operei de artă, a 
avea capacitatea de a crea itn nou Text 
literar sint însușirile fundamentale ale 
traducătorului. C.D. Zeletin demonstrea
ză luminos o afirmație pe caro o con
siderăm fundamentală : traducătorul
este un scriitor, iar tradimerea este un 
act de creație literară. Asa como demon
strează studiul introductiv și notele sale, 
el cunoaște temeinic epoca și condițiile în 
care s-a scris opera destinată traducerii.

El demonstrează și o vastă cultură ge
nerală, o cunoaștere profundă a limbii 
din care și în care traduce, cu toate 
subtilitățile și nuanțele lor spirituale, 
echivalînd în limba română, cu fervoa
rea calității de exprimare artistică, 
poezia unui mare creator de artă.

Alexandru Bălăci
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f REUTATEA de a descrie
■ interpreta arta africană prin 

termediul cuvintelor provine
ales din faptul că ea este, in 

esența ei profundă, non-descriptivă, spre 
deosebire, deci, de mare parte din arta 
europeană : realitățile la care se referii 
sint dincolo de cuvinte, iar artistul ex
primă lucruri pe care nici prin gind nu 
i-ar trece să le traducă în cuvinte. Pe 
«curt, „limbajul" artei africane este 
„sculptural" in cel mai deplin sens al 
acestui cuvînt. Sculptura europeană (in- 
cluzind și cele mai recente realizări con
temporane) este, pe de altă parte, doar 
parțial „sculpturală", ea fiind livrescă 
sau cvasi-livrescă atit in scopul cit și in 
mijloacele sale de reprezentare. Doar 
muzica europeană face adesea apel la 
forme muzicale stricte și nu poate fi re
prezentată adecvat prin cuvinte — motiv 
pentru care doar cu muzica — mai mult 
decît cu orice altă artă europeană — 
putem stabili o afinitate cu sculptura, 
deci cu arta africană, care se dispen
sează de intervenția unor concepte 
verbale... Această comunicare extrem de 
directă este fără îndoială facilitată de 
faptul că sculptorul african este de regulă 
mai puțin interesat in a reprezenta per
soane sau lucruri dt conceptele (non- 
verbale) care le simbolizează. Intr-o 
sculptură africană, simple trăsături umane 
pot fi suficiente pentru a remarca faptul 
că este vorba despre variații pe o temă 
umană. Artistul african are această ten
dință spre generalizare, de trecere rapidă 
de la particular la generalul condiției 
umane... Datorită acestei trăsături carac
teristice, arta africană poate fi conside
rată într-un sens foarte strict o artă 
„clasică", deosebită de arta romantică, 
spre exemplu, a secolului al XIX-lea 
european, in care marile idei erau de cele 
mai multe ori reduse la particular prin 
folosirea unor apariții umane extrem de 
naturaliste și individualizate—

h Astfel definește prezența atit de fasd- 
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nantă a artei africane unul dintre cei 
mai erudiți cercetători și istorici de artă 
care s-au ocupat de acest domeniu, Wil
liam Fagg în a sa Sculpture of Africa 
(Ed. Thames and Hudson, London, 1958). 
Este, de fapt, o recunoaștere a unicității 
și valorii extraordinare a universului 
artistic pe care-1 aduce cu sine artistul 
african, creatorul anonim, expresie a 
geniului poporului său. De la începutul 
secolului nostru, impactul artei africane 
asupra conștiinței omului secolului XX a 
fost mereu în creștere, calea fiind des
chisă de admirația ferventă a unor mari 
artiști ca Blaise Cendrars care mărturisea 
eă „arta africană reprezintă chintesența 
tuturor modurilor de expresie ale artei, 
fiind, de fapt, gestul de creație pur și 
Simplu, abstract, suveran în puritatea lui, 
etern în frumusețea sa“. Iar cîteva dintre 
cele mai semnificative realizări care pot 
Ilustra cu strălucire calitatea cu totul 
excepțională a artei africane provin din 
zona — ea însăși fabulos de bogată in 
școli artistice, centre de creație artistică 
și meșteșugari — oe se întinde in partea 
centrală a Africii, pe teritoriul de astăzi 
al statelor, ANGOLA, CONGO și ZAIR. 
Poate printre cele mai bogate, în orice 
caz prezentînd o deosebit de mare varie
tate de material artistic, zona are carac
teristici unitare, de esență, ce particula
rizează un anume mod de a privi lumea, 
de a crea frumusețea artistică prin inter
mediul sculpturilor „utilitare", al măști
lor obiectelor de podoabă și decorațiuni- 
lor pictate. Referindu-se la arta acestei 
zone, același William Fagg (The Dilemma 
which faces african art, în „The Liste
ner", sept. 13, 1951) remarca faptul că

artistul tribal este. în realitate, o perso
nalitate foarte originală și remarcabilă, 
absolut la fel ca un Cellini sau Turner 
sau Ma'isșe. chiar dacă de cele mai 
multe ori nu-1 cunoaștem decit prin in
termediul operelor sale... De fiecare dată 
am rămas fascinat de calitatea și compe
tența profesională, de imensul talent al 
diferiților sculptori tradiționali locali... 
Este foarte adevărat faptul că tradiția 
înseamnă pentru acești artiști o cale 
aproape obligatoriu de urmat în ceea ce 
privește natura generală a muncii lor, 
dar aceste influente sint in realitate baza 
de lucru pe care lucrează și creează orice 
artist Ceea ce creează artistul african 
este Insă la un nivel al purității expre
siei cu totul deosebită, unică — poate — 
tn contextul Întregii lumi. Arta Ngbaka, 
Bab»i. Kenge sau Baluba exprimă un 
dinamism fantastic, de profunzime, oglindă 
a unei credințe intr-o ordine stabilă, 
eternă și magnifică a unui univers în 
care puterea și valoarea ființei umane — 
subliniază Fagg — capătă întreaga lor 
semnificație.

PRINTRE trăsăturile care dau 
originalitate și specific artei afri
cane din această zonă (Angola, 
Zair și Congo) se află și cea pe 

care o subliniază Marie Louise Bastin In 
lucrarea sa de referință asupra artei an
goleze, Ari ăeearalif Ishekwe (Lisboa, 
1961) : nevoia artistului african de a 
sculpta motive decorative, de natură ani
mistă sau nu. pe absolut orice obiect 
susceptibil de a fi decorat. Toate moti

Mască de dans. Artă Bakwele

vele decorative poartă nume abstracte 
sau concrete. Legate de o rețea foarte 
subtilă de idei asociate cu imagini reale, 
aceste motive aveau odată o semnificație 
simbolică dar astăzi folosirea lor este din 
ce In ce mai firească, scopul fiind 
aproape exclusiv estetic. Măștile, statuile, 
nenumăratele accesorii ale vieții de fie
care zi constituie pretextul — în arta 
populațiilor Ovimbundu, Tshokwe și 
Lunda — pentru o decorație intensivă 
care, evident, pleacă de la un repertoriu 
tradițional, dar prezintă variații semni
ficative in funcție de imaginația și starea 
de spirit a fiecăruia dintre miile de meș
teri anonimi care au lucrat la aceste 
obiecte avînd fiecare trăsături distincte, 
inconfundabile. O notă deosebită de ori
ginalitate și frumusețe o au măștile nu
mite generic akishi — lucrate cu mare 
finețe in lemn prețios sau scoarță de 
copac. De fapt, pentru această zonă, 
masca reprezintă un summum al întregii 
activități creatoare artistice, prețuirea 
cea mai mare revenind celor ce știau să 
alcătuiască arhitectura complicată a 
măștilor celor mai prețioase dintre toate, 
cikungu, reprezentind imaginea strămoși
lor Pămintului. folosită numai la ocazii 
din cele mai solemne, lucrată din scoarță 
unsă cu rășină, apoi pictată, ornată cu 
bucăți de țesături în culori foarte vii, 
înaltă și avînd forma unei turle ascuțite.

De remarcat în cazul artei angoleze ca, 
de altfel, in ceea ce privește ansamblul 
continentului african — că aceste școli 
artistice de mare virtuozitate și originali
tate au In spatele lor o îndelungată tra
diție istorică, validată, în ultimul timp,

și prin mărturii arheologice cu totul 
deosebite, precum peșterile pictate din 
regiunea sud-vestică a Angolei, populată 
de triburile de vînători Kwissi, apoi peș
terile săpate în muntele de granit de la 
Citundu-Hulu, in care aflăm o extraor
dinară abundență de motive sculptate 
sau incizate reprezentind teme geometrica 
florale sau chiar picturi ale căror ca
racteristici sint prezente, aproape intacte, 
in tradițiile școlilor contemporane de ar
tizani. Este încă o dovadă a faptului că
— așa cum susține Senghor — cultura 
africană, chiar dacă oferă în primul rind 
un material aproape exclusiv oral în 
materie de literatură sau identificabil 
numai la nivel de școală sau de zonă în 
sculptură, pictură sau ornamentație, ea
— asemeni tuturor civilizațiilor însem
nate ale lumii — are o puternică și via
bilă tradiție de milenii, dovadă a unei 
intense și continue vieți spirituale, so
ciale și economice pe aceste meleaguri.

ASTFEL stau lucrurile și în cazul 
Zairului, una dintre zonele cele 
mai bogate în tradiție artistică 
din întreaga Africă, unde exca- 

vațiile efectuate in regiunea orașului Kin
shasa au scos la iveală ceramică pictată.
statuete de mare valoare artistică.
perții apreciază ca semnificativ pentj 
analiza contribuțiilor diverselor școli tr 
diționale din zonă faptul că încă din 1482,
cînd portughezul Diego Căo a ajuna in 
vechiul Regat Congo, au fost aduse din 
această zonă obiecte din fildeș, lemn

Sculptură. Artă Babembe
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Statueta in lemn. Arta Luba

AFRICANĂ
cupru și argint, ce au impresionat 
profund prin finețea lucrului, stilul și 
concepția de elaborare. Hermann Brus- 
sens, autorul capitolului consacrat artei 
acestei zone in Encyclopedia of world 
art (McGraw-Hill Book Company, 1960), 
apreciază in mod cu totul deosebit arta 
Kongo (Bakongo), ca „sculpturi de un 
realism cu totul neobișnuit în reprezen
tarea ființei umane și animalelor, evi- 
aKit mai ales în cazul sculpturilor în 
lemn, poate mai puțin in cazul măștilor. 
Figurile umane, figurine în poziție înge
nuncheată sau așezată, singure sau în 
grupuri, sînt, în chip caracteristic, asime
trice, cu o mină ridicată, cu capul întors 
într-o parte, un picior strîns sub corp 
sau cu bărbia sprijinită pe pumn... Re
marcabile sînt și creațiile Yaka, măști 
policrome folosite in ceremoniile iniția- 
tice sau chiar panouri policrome regăsite 
în construirea interioarelor unor case. 
Măștile sînt foarte complexe, pictate în 
culori vii. impresionante mărturii ale 
unei desăvîrșite măiestrii artistice.

ÎNTR-O analiză tipologică a sculp
turii acestei zone, William Fagg 
susține teza originalității motive
lor semnificative ale școlilor tra

diționale Bakongo, bazîndu-se pe o solidă 
tradiție ce merge !n timp cu mult mai 
devreme de secolul al XV-lea de cind 
portughezii ajung să descopere frumuse- 
tai sculpturilor în fildeș. Mai mult chiar, 
^fezentînd conținutul tematic al artei 
Bushongo, William Fagg desprinde o idee 
generoasă, caracteristică artei acestei zone 
și anume tendința generală a prezentării 
unor personaje legate de viața socială a 
triburilor pe timp de pace, nu de război, 
iar flagelurile sociale majore (identificate 
in măști rituale) sînt uciderea unui om 
și jocurile de noroc. Eroii reprezentați de 
aceste sculpturi sînt eroii civilizatori, 
purtătorii ideii de progres social, luptă
tori pentru ideea de dreptate și pentru 
principiile unei ordini morale stabile. 
Este prezentă, și în arta acestei zone, 
tendința de a decora la maximum fiecare 
loc liber, sculpturile tardive, ale mijlo
cului de secol XIX, fiind caracterizate 
de ‘ o viziune barocă, de o inventivitate 
excepțională și o folosire la maximum a 
Întregului repertoriu de tip geometric 
policrom. Dintre toate școlile artistice 
tradiționale de pe continent, aici stilul 
„clasic" atinge apogeul în sculptura șco- 
8fr-tuba, caracterizată printr-un riguros 
respect al reprezentării proporțiilor corpu
lui uman, grația formelor și reproducerea 
foarte decorativă a îmbrăcămintei. Acest 
ultim aspect are o importanță cu totul 
particulară pentru că — altă expresie a 
clasicismului acestor școli tradiționale, 
ma: mult ca oriunde în Africa — sculp- 

_ ra Luba este una hieratică, de curte, 
: ■ t-..-.-indu-se de nivelul meșteșugăresc 
a. a.:.- triburi prin caracteristici stilis-

- accentuate, proprii. In legătură cu 
arta acestei zone a fost pentru prima 
fata ftrmujată ideea unei individualități 

a s rulptorului african. Frans M. 
3 rrecrti until dintre cei mai mari 
expert în artă africană din lume, re- 

faptul că. in cazul artei Luba nu 
iespre un simplu sub-stil 

.ta. a despre opera clar definită 

a unui aceluiași artist, sau in orice caz 
a unei aceleiași școli de creație sau a 
unui atelier. Distincte, într-adevăr, șînt 
aceste figurine specifice artei zaireze, cu 
fețele prelungi, cu frunțile bombate, cu 
buze fine și nas ascuțit, foarte delicat 
sculptate in inima unui lemn dur.

în cazul artei congoleze — exprimată, 
la un inalt nivel artistic de producțiile 
statuare ale școlilor Teke sau Kwele — 
se poate vorbi despre instaurarea unui 
stil de extremă puritate stilistică, imagi
nea figurii umane fiind redusă la liniile 
esențiale. în această zonă. ca element 
definitoriu, e de notat apariția unor mul
tiple centre de meșteșugari adevărați 
maeștri în prelucrarea metalelor, lucru 
vizibil în existența unor arme împodobite 
cu bogate motive decorative, a statuete
lor pe care apar bijuterii somptuos și 
complicat încastrate în șiragurile de 
panglici, cochilii și fibre înnodate, sau, 
dimpotrivă, simple, create pentru pura 
frumusețe a formei, de obicei ovale, colo
rată cu o linie in alb, roșu sau negru. 
Ele au — cum se exprima Micbel Leiris 
(Afrique noire, Gallimard. 1967) — marea 
calitate de a fi? ..mai reale decit realita
tea", atît de esențializate sint.

DESIGUR, arta triburilor bantu 
(nume ce înseamnă „oameni") re
vin și elementelor general caracte
ristice pentru zona centrului Afri

cii, mai ales referindu-ne la modalitatea 
de realizare a sculpturilor din lemn. Ele 
sînt executate pe un lemn in prealabil 
înnegrit la foc sau vopsit cu o culoare 
vegetală pentru ca motivul sculptat să 
iasă mai bine în relief, sau, invers : pe 
o suprafață deschisă inciziile sint colorate 
Închis, mărindu-se efectul desenului geo
metric. Și aici, domeniul măștilor este 
locul unei competiții neîntrerupte a fan
teziei, respectind însă trăsătura generală, 
cea de puritate stilistică și de lipsă com
pletă a decorațiunilor inutile. Este foarte 
comun, la măștile kwele, conturul In 
formă de inimă, lipsa oricărui relief In 
afară de nas și buze, pe un fond clar, 
subliniat de conturul foarte închis. Este 
poate modelul de mască cel mai deosebit 
In ideea subtilității și frumuseții la care 
a ajuns tehnica meșterilor populari 
africani.

IN încheiere, în chip de viziune 
sintetică asupra artei africane, re
producem aprecierile pe care cri
ticul de artă John C. Galloway le 

făcea în studiul dedicat sculpturii afri
cane în Dizionario dell’arte (Ed. Mon- 
tadori, 1969) : Arta din țările situate în 
zona centrală a Africii este caracterizată 
prin tendința generală către un echilibru 
geometric al maselor și o finisare foarte 
elaborată a suprafețelor. Măștile triburi
lor din această zonă au o expresivitate 
dramatică, uneori cu adăugiri bizare sau 
fantastice, fiind în fapt o sinteză majoră 
a ceea ce găsim ca expresie stilistică în 
celelalte zone... Bogăția și valoarea cali
tativă a acestei arte sînt intr-un raport 
direct cu societatea care le-a dat naștere. 
Rezultatele artistice ce au derivat de aici 
au primit o recunoaștere amplă în ceea 
ce privește contribuția lor de primă im- 
poranță in cadrul culturii universale.

Documentar de
Cristian Unteanu

Poezia lui Michelangelo

AU TRECUT mai mult de cinci 
secole de la nașterea lui Michel
angelo Buonarotti, protagonistul 
cel mai neliniștit al tragediei 

„dell’incompiuto", al dramei nedesăvâr
șirii, al violentului contrast între idea
lul artistic visat de creator și realizarea 
lui in viața contemporană condiționate 
de forțe adverse.

Ca și Leonardo da Vinci, Michelangelo 
Buonarotti a avut caracteristicile omului 
universal. Sculptorul titanic al bărbă
ției și frumuseții umane în David. Miji
te, Sclavii sau Pietă, pictorul dantesc 
al Judecății Universale, demiurg al lumii 
in Geneza de pe bolta Capelei Sixtine. 
arhitectul celei mai îndrăznețe cupole a 
lumii la Bazilica Sfintului Petru din 
Roma, a fost și cea mai profundă voce 
poetică a contemporaneității sale.

Intr-un secol de involuție literară, in
tr-un secol in care majoritatea poeților 
petrarchizau. — il imitau in conținut, 
dar mai ales in formă, pe acela care 
fusese o profundă, sinceră vibrație a 
poeziei, pe sensibilul liric modern, 
Francesco Petrarca —, Michelangelo dă 
dovadă de intensă originalitate artistică. 
Gindirea înaltă, structurala sinceritate 
a sentimentelor și pasiunilor, energia și 
concentrarea stilistică sint caracteristi
cile principale ale scrisului marelui ar
tist italian. Versurile sale invită la me
ditație totdeauna și fac să vibreze și as
tăzi sensibilitatea oricărui cititor. Unele 
motive ale poeziei sale exaltă inițial 
dintr-un platonism arzător înaltele vir
tuți ale Vittorieî Colonna, poeta înve
cinată in esențele versurilor ei de ideile 
inovatoare ale Reformei, sau pe tînă- 
rul roman Tommaso Cavalieri, simbol al

Michelangelo - autoportret

desăvîrșitei concordanțe între spirit și 
formă, pentru a fi pătrunse, in final, de 
o melancolie evanescentă.

Dar poezia lui Michelangelo oglindeș
te, poliedric, și complexe realități aie 
epocii. Ca și celălalt nemuritor florentin, 
Dante Alighieri, de care poate fi apro
piat și prin impetuozitateta pasiunii sale 
citadine, Michelangelo biciuiește, cu as
pre cuvinte, prostrația in care zace pa
tria iubită și insensibilitatea fiilor ei 
care nu se ridică, unanim, la luptă pen
tru recucerirea libertății pierdute, de- 
nunțind discordiile interne, luptele fra
tricide care au ținut atita vreme Italia 
divizată politic și, deci, pradă ușoară 
pentru străini.

Și tot ca Dante Alighieri creatorul li
teraturii antiecleziaste, Michelangelo 
Buonarotti, artist genial, umilit in 
slujba Curiei Papale, a fost un poet an
ticlerical, considerind nefast amestecul 
inalților prelați ai Bisericii în sfera laică 
a guvernării lumii.

Extraordinara admirație pe care a ma
nifestat-o totdeauna pentru Dante i-a 
fost o altă temă a poeziei. Ca o splen
didă afirmare a conștiinței propriei sale 
valori, caracteristice de altfel pentru 
dezvoltarea personalității în Renaștere — 
„epoca descoperirii lumii și a omului" 
—. este și paralela pe care Michelan
gelo o trasează intre el și autorul capo
doperei Divinei Comedii. Doar Dante 
Alighieri reprezintă in literatură acea 
înaltă culme pe care el, Michelangelo 
Buonarotti. o reprezintă in arta plastică, 
Și pentru a fi asemeni divinului poet, 
chiar pe drumurile Însingurate și îndu
rerate ale exilului, chiar neînțeles de 
concetățenii ingrați. Michelangelo de
clară că ar da totul pe lume :
Pur fuss’io tal ! Ch'a simit sorte nato, 
per l’aspro esilio suo con la virtute 
dârei del mondo il piu felice stat o !
(Și totuși, dacă aș fi fost eu Dante! / 
Dădeam pe-al său exil și-a sa virtute / 
toate-ale lumii fericiri gigante 1).

O altă temă menită și ea să distrugă 
imaginea falsă a unui Michelangelo 
mizantrop este aceea a iubirii și a prie
teniei. Ca mulți alți artiști și literați ai 
vremii sale, Michelangelo a nutrit o pro
fundă admirație față de Vittoria Colo
nna, acea voce poetică, atit de autentică 
a secolului al XVI-lea italian Și se pare 
că dintre toți admiratorii grupului care 
gravita in jurul ei, Vittoria Colonna l-a 
ales drept prieten predilect, doar pe el. 
Marele artist i-a închinat un vast ciclu 
de versuri străbătute de idealismul celui 
mai iubit filolog din vremea Renașterii, 
idealistul Platon, căruia, devotați disci
poli ca Marsilio Ficino, puteau să-i înal
țe chiar altare.

AM RELUAT, în rîndurile de mai 
sus, unele ginduri însemnate în 
urmă cu ani, reformulate acum, 
in urma lecturii volumului apă

rut recent în Biblioteca pentru toți, 
Michelangelo, Poezii, opera omnia, tra
ducere, prefață, tabel cronologic, note și 
comentarii de C.D. Zeletin. Se îndepli
nește astfel prin tipărirea întregii poezii 
a lui Michelangelo, un important act 
cultural al cărui autor este acela care, 
de mai mult de două decenii, s-a apro
piat cu sensibilitate și har de poezia 
Renașterii italiene.

C.D. Zeletin trăiește și el un destin 
paralel cu al marelui artist italian, fi
ind, în simbioză, un om de știință și un 
literat prestigios, sub semnul unei as
pirații spre absolut, spre o convergen
ță spirituală a armoniei. El nu este 
numai traducătorul de poezie echivalent 
prin realizare cu frumusețea expresivă 
a originalului lui Michelangelo ci șî un 
subtil exeget în studiul său introductiv, 
demonstrînd străbaterea tuturor zăcă
mintelor de artă ale marelui creator 
italian, pînă la esențele de cristal. El a 
putut sublinia cu luciditate corespon
dența dintre sculptor și poet, raportul 
de complementaritate între creația 
plastică și poezie. El consideră drept 
fundament al creației polivalente a lui 
Michelangelo, sinceritatea în artă și tra
valiul aspru pentru desâvîrsirea expre
siei în marmoră sau în verb: „Cioca- 
nu-mi aspru, grosolana daltă / sculptează 
omenească-nfățișare / dar pietrei viață-i 
dă artistul care / mișcat e de-o voință 
mai înaltă".

Aș semnala și strădania lui C.D. Ze
letin de a trasa itinerarul ursei fortuna 
letteraria in România a poeziei lui Mi
chelangelo, din 1864 pînă în 1979, cu 
pomenirea unor prestigioși traducători 
ca Ion Al. George, Tudor Vianu, Ma
ria Banuș, Ștefan Aug. Doinaș. Gheor
ghe Tomozei, Eta Boeriu, Radu Bo- 
ureanu.

Itinerarul spiritual româno-italian își 
are ultima faptă în această traducere 
integrală a versurilor lui Michelangelo 
dovedind aceleași calități expresive cu 
alte opere de tălmăcire ale lui C.D. 
Zeletin.

El este și om de știință și artist, fi
ind și analist și sintetizator. Sesizarea 
textului străin, sesizarea sensului pe 
care il are acest text, este o muncă ana
litică exercitată printr-o metodă știin
țifică. A cunoaște limba, a cunoaște 
tema care stă la baza operei de artă, a 
avea capacitatea de a crea un nou Text 
literar sînt însușirile fundamentale ale 
traducătorului. C.D. Zeletin demonstrea
ză luminos o afirmație pe caro o con
siderăm fundamentală : traducătorul
este un scriitor, iar traduoerea este un 
act de creație literară. Asa cum o demon
strează studiul introductiv si notele sale, 
el cunoaște temeinic epoca și condițiile în 
care s-a sens opera destinată traducerii.

El demonstrează și o vastă cultură ge
nerală, o cunoaștere profundă a limbii 
din care și in caro traduce, cu toate 
subtilitățile și nuanțele lor spirituale, 
echivalind in limba română, cu fervoa
rea calității de exprimare artistică, 
poezia unui mare creator de artă.

Alexandru Bălăci
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Arhitectura secolului XXI

Anu! Leopardi

• S»a anunțat, la To
kyo, crearea unei comisii 
compusă din arhitecți, 
ingineri, biologi, oameni 
de artă și cultură, sub 
egida Agenției japoneze 
pentru știință și tehnolo
gie, care să examineze 
modalitățile in care vor 
putea fi traduse in viață 
proiectele elaborate de 
marele arhitect Kiyohide 
Terai. Acesta a imaginat, 
printre foarte multe al
tele, proiectul — caracte
rizat drept „una dintre 
ideile fabuloase ale omu
lui care, in secolul XX, 
privește către secolul 
XXI“ — al Orașului co
municațiilor oceanice, o 
imensă structură așezată 
pe mare, sprijinită de su
porți metalici telescopici. 
Noutatea absolută a aces
tui tip de construcție este 
faptul că totul este con
trolat de un computer gi
gant care, atunci cînd 
este furtună sau uragan, 
poate ridica sau cobori o 
parte a orașului astfel in
cit valurile să nu poată 
provoca nici un fel de 
pagube. Este un oraș 
conceput a fi aprovizio
nat, aproape în totalitate, 
de fermele marine adia
cente, în care alge de 
toate tipurile sînt culti
vate intensiv pentru a se 
obține concentrate ali

Reconstituirea unei opere
• Sub auspiciile Uniu

nii compozitorilor și mu
zicologilor din R.D. Ger
mană, violonistul Helmut 
Tzschoeckell a reconsti
tuit, pe baza unor frag
mente disparate, partitu
ra operei Pleiadele apar- 
ținînd compozitorului 
Philip Heinrich Erlebach 
(1657—1714). Opera, com
pusă în 1693, a rămas in 

Competiția Oscar

Am citit despre...

Un tată „ficționar"
■ Prozatorul Geoffrey Wolff era pe drept cuvînt 

bucuros: fusese angajat critic literar al ziarului „The 
Washington Post*.  Pe drept cuvint? Tatăl său a fost 
de cu totul altă părere: „Mi-ai înșelat așteptările — 
i-a scris. Te-ai vindut cu rabat*.  Minioasa scrisoare 
în care îi reproșa că a renunțat la ..scris*  pentru ga
zetărie purta ștampila unei închisori și numărul de 
deținut al expeditorului.

• La 30 martie se vor 
decerna premiile Oscar. 
Pînă atunci, filmul Pla
toon, deja premiat la 
festivalul din Berli
nul occidental, a mai 
cumulat o distincție. O- 
liver Stone fiind decla
rat, la Hollywood, cel

Nu știu să existe vreo autobiografie de scriitor 
comparabilă cu Ducele imposturii, de Geoffrey Wolff. 
Cartea are și un subtitlu: Amintiri despre tatăl meu. 
Un tată fără de pereche. „Rău ca om, dar bun ca 
tată*  — apreciază fiul și autorul. Se numea Arthur 
Wolff, dar i s-a spus încă de mic „Duke*  Wolff, 
adică Ducele, ca în Duke Ellington. Avea maniere 
cu adevărat senioriale și apucături de escroc. De escroc, 
la urma urmelor, mărunt, deoarece amănunțita des
criere a vieții lui nu pomenește de nici o afacere 
de anvergură. Cea mai de seamă ispravă din cariera 
lui pare să fi fost angajarea ca inginer aeronautic, 
în 1937, la compania Northrup, apoi la Lockheed și 
în timpul războiului la North American, pe baza unei 
simple autobiografii în care se dădea drept absolvent 
cu diplomă al unor universități prestigioase, între 
care Yale, și își asuma în plus titlul de „licențiat în 
științe*  al „Universității Sorbona din Paris, Franța*,  
fără să se sine hisească de inexistența vreunei secții 
științifice la instituția de învățămînt invocată. Spre 
norocul său, primul lui șef și-a dat șeama de îndată 
că n-are habar de inginerie și apreciindu-i, totuși, 
aptitudinile, l-a sfătuit să ajungă rapid într-un post 
de conducere pentru a fi în situația de a dirija oa
meni în stare să facă proiectele la care el nu se pri
cepea. „In următorii 15 ani — se precizează în carte 
— a fost concediat de companii excedate de dato
riile. de aroganța sau de insubordonarea lui, dar 
n-a fost concediat niciodată pentru incompetență*.

Ajutat de mama lui și de cîteva rude și scoto
cind sumedenie de arhive, Geoffrey Wolff a recon
stituit goana prin viață — mai bine zis cursa cu 
obstacole — a acestui Hopa-Mitică, Un Ostap Ben
der snob, bîlbîit, irezistibil, care avea să moară în 
mizerie după o lungă „baisse*  finală.

mentare de mare randa
ment. „Este o construcție 
organică — explică Terai
— cu o capacitate de 
aproximativ un milion de 
locuitori, deservit, in in
terior, de mașini alimen
tate electric, legat de ex
terior de trenuri cu levi- 
tație magnetică cu o vi
teză de peste 400 km/h*.

Nu este nicidecum vor
ba despre imagini luate 
din lucrări science-fiction, 
argumentează cei care 
comentează favorabil și 
susțin proiectele extraor
dinar de îndrăznețe ale 
arhitectului japonez. Este 
doar o încercare de a 
modela imaginea viitoru
lui in lumina datelor de 
ultimă oră oferite de ști
ință. prin posibilitățile in
credibil de mari pe care 
ni le pun la lndemină 
tehnologiile de ultimă 
oră. „Asemenea proiecte 
demonstrează puterea ge
niului uman, capacitatea 
sa de a-și adapta mediul 
înconjurător în modalități 
cu totul și cu totul noi, 
fără precedent. Dincolo 
de frumusețea lor îndrăz
neață, acest tip de pro
iecte — Imaginea lumii în 
care vor trăi copiii noștri
— întăresc încrederea în 
capacitatea nelimitată a 
minții umane*.

Cr. U.

manuscris, acesta arzînd 
parțial cu ocazia unui 
mare incendiu, in 1735, 
violonistul german con
temporan avînd însă un 
material vast de studiu 
deoarece Erlebach este 
autorul a 10 opere, 400 de 
cantate și 200 de compo
ziții pentru muzică de 
cameră.

mai bun regizor al anu
lui, la Intîlnirea anuală a 
regizorilor de film din 
S.U.A. In competiție, 
pentru Oscar, se mai află 
Woody Allen, James I- 
vory, Randa Haines și 
Rob Reiner.

• Se împlinesc, la 14 
iunie, 150 de ani de la 
moartea poetului Giaco
mo Leopardi. Manifestă
rile dedicate acestui eve
niment au fost inaugurate 
cu un seminar găzduit de 
Universitatea din Napoli, 
la care au participat pro

Hemingway într-un serial TV

• Actorul american 
Victor Garber (în imagi
ne) va interpreta rolul 
scriitorului Ernest He
mingway in serialul TV 
Hem pe care îl pregătește 
regizorul Jose Maria San
chez. „Proiectul datează 
din 1981 — a declarat 
Sanchez. Ideea mi-a ve
nit discutînd cu Luis 
Castillo Puche, prieten cu 
Hemingway, pe care l-a

Suspendarea 
unei vînzări

• Datorită succesului 
cinematografic al transpu
nerii romanului lui Um
berto Eco, Numele tranda
firului, colecția Livre de 
poche a suspendat provi
zoriu vînzarea (26,30 
franci), ca să permită e- 
diturii pariziene Grasset 
o nouă editare în format 
normal, cu prețul de 120 
franci—

Memorii 
de Anouilh

• La șaptezeci și șapte 
de ani, Jean Anouilh iși 
publică memoriile pline de 
savoare și ironie, intitu
late Vi contesa de Cristal 
n-a căpătai mătura me
canică. Memoriile au și 
un subtitlu : „amintirile 
unui tinăr*.  

De-a lungul și de-a latul Americii, pînă în Anglia 
și înapoi, a lăsat o dîră groasă de datorii fantastice. 
Se îmbrăca pe credit la croitori de lux, închiria sai 
cumpăra case fabuloase și toate obiectele prețioase 
care li plăceau, schimba automobile unicat cu altele 
și mai și, iar cînd era pe punctul de a fi prins cu 
mița-n sac, o ștergea englezește. Fiul lui ajunsese 
să creadă că e normal să te lăfăiești in apartamen
tul nupțial al unui hotel high-life. să-1 părăsești pe 
furiș noaptea, să te aciuiezi într-o baracă nenorocită, 
apoi să ocupi o casă superbă și să cumperi pentru ea 
intreg mobilierul unei expoziții-model, pentru ca mo
bilele să fie ridicate ulterior una cite una de firma 
furnizoare, să umbli nomad din școală în școală, să 
ai la fiecare cîteva zile altă mașină și alt statut so
cial. suind dintr-un salt și coborînd de-a berbeleacul 
iar șl iar scara dintre sărăcie și bogăție. Era mîn- 
dru de tatăl său care — nu-i așa? — studiase la Gro
ton și Yale, fusese pilot de încercare, se căsătorise 
cu fiica unui contra-amiral, începuse războiul ca vo
luntar in Royal Air Force, fusese recrutat apoi de 
O.S.S. și luptase in Rezistență atît în Iugoslavia cît 
și în Franța. Ce carieră distinsă! Acest tată nobil, 
minunat, îi făcea toate gusturile, îi cumpăra bărci cu 
motor, automobile sport, l-a învățat să înoate, să joace 
baseball, dar, mai ales, să nu mintă! Să fie om de 
onoare !

Tîrziu. foarte tîrziu, avea să-și dea seama Geoffrey 
că. în afară de dragostea pentru fiul său, totul era 
la Duke fals, făcătură, minciună. Iși renegase originea 
reală, nu vorbea niciodată despre familia tatălui 
său (dealtfel medic renumit și o personalitate remar
cabilă, care își dezavuase fiul nedemn) și își născo
cise o biografie în care fiecare element era fictiv: 
si școlile de el’tă (fusese alungat din școală în școa
lă și nu terminase nici una) și eroismul în război 
(fusese reformat din cauza vederii slabe și a dinți
lor stricați) și celelalte.

Cînd și-a dat seama că tatăl său este un „ficționar*  
(cuvînț inexistent în dicționare, dar considerat de 
autor ca exprimînd cel mai exact esența comporta
mentului său bizar), Geoffrey Wolff a început s-o 
ia razna, să semneze polițe pe care știa că nu poate 
să le achite să trăiască pe muchea dintre legalitate 
și delincventă. Cum și-a revenit, cum a ajuns scri
itor este altă poveste sau poate tot aceeași poveste 
deoarece tatăl lui pare să-1 fi împins cu tot dinadin
sul spre literatură în speranța că incredibilele lu> 
peripeții vor fi puse cîndva pe hirtie.

Felicia Antip

fesori universitari, critici, 
editori șl cercetători ai o- 
perei leopardiene. In a- 
cest cadru s-a anunțat 
pregătirea unei ample ex
poziții documentare șl 
bibliografice, care se va 
deschide la Biblioteca 
Națională din Napoli. 
Prestigioasa instituție de
ține cele mai importante 
scrieri autografe ale lui 
Leopardi : versurile, ca
ietele de însemnări, scrie
rile filologice, corespon
dența etc. Vor fi prezen
tate, pentru prima oară 
publicului, cîteva poeme 
celebre (A Silvia, II sa- 
bato del villaggio, II pas- 
sero solitario etc.), în di
ferite variante, de la pri
mele ciorne pînă la redac
tarea finală.

cunoscut în anii '50 șl 
despre care a scris volu
mul biografic Cu moartea 
în spate. Filmul nu va 
urmări cronologic viața 
marelui scriitor, ci va 
prezenta mai degrabă o 
«biografie sentimentală» a 
acestuia. Un Hemingway 
surprins la 40 de ani. în
tr-o călătorie imaginară, 
in care povestește, prin 
lungi flash-back-uri via
ța lui de copil în Michi
gan și Illinois, apoi anii 
de armată etc. Filmările 
vor începe la sfîrșitul lu
nii martie și se vor des
fășura în Cuba, Iugosla
via. Franța, Italia. Spania. 
Pelicula va fi difuzată în 
?rimăvara anului viitor, 
n distribuție mai figu

rează : John Hurt, Gena 
Rowlands, Annie Giarar- 
dot, Dominique Sanda, 
Antonio Gades, Harvey 
Keitel etc*.

Kokoschka
• La Centrul Pompi

dou de la Paris, a fost 
deschisă, pînă la 22 mar
tie, o expoziție de grafică 
a pictorului Oskar Ko
koschka (născut la 1 
martie 1886). Expoziția 
a cuprins numai lucrările 
pe hirtie ale artistului : 
cărbune, acuarele, lito
grafii, plumb, pasteluri.

Enki Bilal
• Enki Bilal a primit, 

la ultimul festival inter
național BD. marele pre
miu al orașului Angoulă- 
me. Desenatorul a decla
rat cu acest prilej : „Mi 
se pare ciudată atribuirea 
acestei recompense mie, 
înainte de a o căpăta 
Hugo Pratt*,  adăugind: 
„mi se pare tot atît de 
ciudat că alții au avut-o 
înaintea mea!*.

Desenele lui Scola
• La Florența a fost 

deschisă o expoziție cu 
desene și schițe realizate 
de Ettore Scola. Ele re
prezintă fața nevăzută a 
filmelor sale. „Sînt notițe 
de lucru, o modalitate de 
a imortaliza imagini

Impresiile laureaților

• In imagini — Oliver 
Stone și Gian Maria Vo- 
lonte, doi dintre laureații 
recentului Festival inter
național de film din Ber
linul occidental. Primul — 
distins pentru cea mai 
bună regie (filmul Pla
toon), al doilea. pentru 
cel mai bun interpret al 
unui rol masculin (Cazul 
Moro). „Cred că este ne
voie de filme inspirate de 
evenimente reale, precum 
Platoon, socotit cel mai 
«dur» film despre Viet

„Cu spontaneitate"
• Astfel caracterizează 

Levi-Strauss cele patru 
volume de Avant Memoire 
scrise de Jean Delay, 
apărute la Gallimard. Por
nind de la o scrisoare a 
bunicii sale, autorul refa
ce documentele familiei, 
stabilind genealogia din 
partea mamei Dar is
toric, Delay nu analizea
ză numai raporturile din
tre rude, el reconstituie 
epoca, și asta cu o artă 
deosebită, care pare citi
torului plină de sponta
neitate. Cartea lui Delay 
se desfășoară inceoind de 
la 1555, data primului do
cument descoperit, pină la 
1907. anul nașterii auto
rului. parcurgind eveni
mente cu repercusiunile 
lor. atît pe plan general 
cit și pe plan mai re- 
strîns. al unui oraș, al 
unei comunități. Sub 

- N. IONITA-----
,,Verba volant..."?

„A friend's eve is a good looking-glass”. 
(Proverb englez)

care-mi trec prin minte 
pentru rezolvarea unor 
scene din film*  — măr
turisește regizorul. Ir 
imagini — schițele celoi 
două personaje principale 
Jasiello și Traven, dir 
filmul Maccheroni.

nam. pentru ca lumea s 
nu uite ce s-a întîmpla 
Și trebuie să precizeiMfli 
în realitate, războiul" 
fost mult mai «dur 
decît am arătat e 
in film*  — a declara 
Oliver Stone. „Mă emo 
ționează această distinc 
ție*  — a declarat, la rîn 
dul său. actorul italia 
Gian Maria Volonte. Per 
sonal. socotesc că filmr 
II Caso Moro este de faț 
un film despre dreptul I 
viață*.

ochii cititorului reînv 
meșteșuguri. obiceiuri, ri 
lății sociale. „Evoluț 
destinului colectiv. di 
Avant Memoire este d< 
scrisă de autor — remai 
că Claude Lăvi-Strauss n 
cu o artă deosebită, făi 
a se întrevedea mun< 
metodică, aplicată, cons 
derabilă pe care aceas' 
carte se bazează*.  In im: 
gine. Jean Delay.



• Editura vest-germa- 
nă „S. Fischer" a publi
cat de curind volumul 
Stefan Zweig : Corespon
dența eu Hermann Bahr, 
Sigmund Freud, Rainer 
Maria Rilke și Arthur 
Schnitzler. Volumul cu
prinde 450 de pagini în

Modelul lui David Declarațiile unui editor
• Profesorul F. Hart, 

de la Universitatea statu
lui Virginia, a anunțat 
descoperirea unei statuete 
înalte de 20 cm reprezen- 
tînd torsul unui tînăr, 
care, probabil, a fost mo
delul celebrei statui ă lui 
Michelangelo, David — 
după cum informează 
„Times". Expertul ameri
can a precizat că statueta 
a fost realizată de Mi
chelangelo însuși, înainte 
de a începe modelarea lui 
David. Aceasta a fost des
coperită într-o colecție 
particulară în Elveția, 
după ce a aparținut ru
delor compozitorului el
vețian Arthur Honnegger.

Ismail Kadare
• La editura Fayard a 

apărut o nouă traducere 
din literatura albaneză : 
Cine l-a readus pe Do- 
runtin, aparținînd cunos
cutului scriitor Ismail 
Kadare. primită cu inte
res de public si de cri
tică. De un mare succes 
ț-a bucurat cu ani în 
urmă o altă carte a ace
luiași scriitor. Generalul 
armatei moarte. după 
care a fost realizat un 
fi'.m cu Mastroianni și 
Piccoli.

Am pierdut ceva...

• „Am pierdut ceva 
acr ind că am avut avan- 
ta:e materiale de pe urma 
scrisului meu. Am pier
dut o anumită prospeți
me. Ceea ce mi-a dat to
tuși o oarecare prospeți
me — dacă am avut-o — 
a fost nesiguranța". — 
declara Jean Genet, nu
îult înainte de a muri, 
șa cum a trăit, singur, 

Intr-o cameră de hotel. 

. care sînt prezentate scri
sorile schimbate in tine
rețea sa intre scriitorul 
austriac Stefan Zweig și 
mari personalități ale 
timpului său. In imagini, 
corespondenții din vo
lumul recent și Stefan 
Zweig (ultima din dreap
ta).

• De la 1 ianuarie, cu
noscutul editor Robert 
Laffont (în imagine) nu 
mai este președintele e- 
diturii care îi poartă nu
mele. continuînd să con
ducă numai comitetul de 
lectură. întrebat dacă se 
retrage, Laffont a răs
puns : „Niciodată. Am fă
cut bilanțul activității 
mele ca șef de instituție, 
nu ca editor. Sînt două 
lucruri deosebite, afaceri
le și creația. Le-am expli
cat că bilanțul meu este 
bun ; la capătul a patru
zeci și cinci de ani de ac
tivitate nu neg nimic, 
fiind convins că am fost 
un bun conducător ; am 
avut și momente grele, 
pe care le-am depășit ; 
las. instituția intr-o si
tuație bună, fiind încîntat 
să mă ocup in continuare 
de cărți... In viața mea 
de editor n-am avut nici 
un moment de liniște. 
Am avut întotdeauna un 
teanc de manuscrise... 
intîrziate. Consiliul de

Lexicon
• Editura .,Metzler" 

din Stuttgart a publicat 
de curind Lexiconul Au
torilor. Scriitorii de lim
bă germană din Evul Me
diu pină in zilele noastre 
(Autoren Lexikon. Deut- 
schesprachige Dichter 
und Schriftsteller vom 
Mittelalter bis zur Ge- 
genwart), cuprinzînd pes
te 300 de personalități din 
domeniul scrisului. Lu
crarea a fost elaborată de 
un vast colectiv de spe
cialiști, coosdonat de 
Heidi Ossman, Christel 
Pfliiger și Susanne 
Wimmer și editat de 
Bernd Lutz. Fiecare arti
col debutează cu cite o 
fotografie sau o reprodu
cere, care îl înfățișează 
pe scriitor, textul care îi 
este dedicat fiind „potri
vit fiecărei personalități 
în parte", cum subliniază

administrație mi-a răs
puns amabil : atit cit sin- 
tem aici, dumneavoastră 
sinteți instituția..., asta 
fiindcă m-am plins de 
■ingurătate de-a lungul a- 
cestui drum de patruzeci 
și cinci de ani, nevăzin- 
du-mi prea des acționa
rii alături de mine".

de autori
editorul în Prefață. Bio
grafiile îmbină originali
tatea constructivă cu 
prospețimea expresiei 
(unele inoep prin citate 
de apreciere ale altor au
tori, altele prin amănunte 
biografice ori sociologice 
relevante etc.), majorita
tea reușind însă să son
deze pătrunzător „atelie
rul de creație" și gîndire 
al creatorilor incluși în 
volum.

Lexiconul reprezintă o 
incursiune succintă și 
fascinantă în viata și ope
ra celor cîteva sute de 
autori de limbă germană, 
fiind in același timp „nu 
numai un instrument 
care se oferă necesității 
de informare rapidă, ci 
îndeosebi un stimulent 
pentru -citirea ulterioa
ră». pentru preocuparea 
ulterioară cu problema 
spinoasă a literaturii".

Ritual de echinox
■ CIND eram mică, îmi plăcea să umanizez enunțurile teoretice Învă

țate la școală, traducîndu-le intr-un limbaj mai intim și mai senzorial, 
dîndu-le o înfățișare mai apropiată de înțelegerea și de simpatia mea. Ast
fel. nu numai întimplările istoriei luau cu ușurință înfățișarea unor mici și 
aproape domestice scenete, în care personajele își expuneau faptele și pă
rerile, colorate de propriile mele adeziuni și antipatii, dar și adevărurile 
matematice se concretizau în ființe și obiecte puse pe vorbă și justificîndu-și 
pe înțelesul meu conduita. Conducători de oști dușmane duceau înainte de 
a porni la luptă (care se petrecea întotdeauna în culise și nu mă interesa 
in mod deosebit) lungi discuții în care își argumentau dreptatea, iar ipote
nuzele și catetele, cercurile și elipsele conversau expunindu-și relațiile. 
Evident, acest animism care transforma teoriile într-un bal mascat, unde 
abstracțiunile deveneau de nerecunoscut, m-a ținut departe de spiritul ma
tematicii și chiar și de cel al filosofiei, dar m-a făcut să lunec de la sine 
pe toboganul literaturii.

Dar nu asta voiam să povestesc. Mi-am amintit de acest obicei pentru că 
mi-a venit în gînd — așa cum mi se întîmplă în fiecare primăvară — o 
situație pe care nu eram în stare să mi-o imaginez și asupra căreia, tocmai 
de aceea reveneam mereu. împiedicîndu-mă s-o uit. Era vorba de transfor
marea, omului primitiv din culegător în agricultor. Puteam, desigur, să-mi 
închipui femeile culegînd fructe și punînd sîmburii celor mai bune și dulci 
In pămint pentru a crește pomi noi, dar refuzam de fiecare dată să continui 
filmul imaginar pînă la descoperirea griului. A bănui în boabele minuscule 
și-n spicele decorative principala sursă de hrană mi se părea nu numai peste 
puterea de înțelegere a omului primitiv, dar și peste propria mea putere 
de înțelegere. Și asta pentru că nici gustul, nici înfățișarea acelei semințe 
nu te poartă cu gîndul la ceea ce, în urma unui întreg proces tehnologic, 
va deveni piinea și va transforma neînsemnatul grăunte într-o monadă și 
într-un simbol al supraviețuirii. Și pentru că nu eram în stare să-mi explic 
acel moment al domesticirii unui simbol, aveam tendința să-i acord expli
cații superioare, magice. Abia cînd, crescînd, am descoperit că mei egipte
nii, nici grecii nu făcuseră la timpul lor altfel decit mine, m-am speriat, 
impresionată și intimidată, de înaltul pedigri al bobului de grîu. Emblemă 
a morții și învierii lui Ossiris, spicul de grîu era și elementul cheie al mis
terelor eleusine. în care el apărea ca rod al unirii mistice dintre Zeus și 
Demeter și ca semn al reînvierii prin moarte. Tot astfel, cînd presărau 
boabe de grîu peste capetele animalelor înainte de a le jertfi, romanii nu 
făceau decit să le dăruiască sămînța nemuririi și promisiunea reînvierii 
într-o altă lume.

De cite ori trec primăvara pe lingă un cîmp desfăcut din zăpadă, din 
culcușul negru al căruia se trezesc, miraculoase, dar încă neglijabile, puncte 
verzi, îmi vine în minte neputința din copilărie de a-mi imagina originea 
griului, și chiar incapacitatea mea de acum de a explica, altfel decît magic, 
viitoarea Iui apoteoză solară, de Apollo al plantelor. Și trăiesc de fiecare 
dată acest moment al rememorării și al recunoașterii, ca pe un mic ritual 
închinat, cu recunoștință și bucurie, echinoxului.

Ana Blandiana
k___________________  J

• A apărut de curind 
în Franța numărul spe
cial, triplu, al revistei 
Caietele Panait Istrati, 
care conține totalitatea

Un eveniment : publicarea corespondenței 
Panait Istrati — Romain Rolland

corespondenței dintre au
torul Chirei Chiralina și 
Romain Rolland. Editată 
de Asociația „Prietenii lui 
Panait Istrati", cu spriji
nul Academiei Franceze, 
al Centrului Național de 
Literatură și al Consiliu
lui General al departa
mentului Drome, revista 
se deschide cu un scurt 
cuvint înainte aparținînd 
lui Christian Golfetto, di
rectorul publicației (șl, de 
curind, noul președinte al 
Asociației), urmat de un 
eseu introductiv (Preface. 
Passion et politique) sem
nat de Roger Dadoun. 
Cele aproape 450 de pagini 
ale acestui volum impre
sionant ca ținută grafică, 
admirabil ilustrat și con- 
ținind un bogat aparat

ATLAS

critic, la elaborarea căru
ia și-a adus o contribuție 
însemnată Alexandru Ta- 
lex, constituie un docu
ment literar de o valoare 
morală și o ținută artis
tică de natură să contri
buie hotărîtor la actuala 
relansare a operei și per
sonalității lui Panait Is
trati în spațiul cultural 
european, în aceeași or
dine fiind de amintit con
tinuarea cu succes a edi
ției de opere complete în 
limba germană scoasă la 
Frankfurt am Main sub 
îngrijirea lui Heinrich 
Stiehler (recent s-a pu
blicat volumul 5) și apro
piata nouă reeditare, la 
Gallimard, a volumului 
Vers l’autre flarame.

M. L

Sophia și
o insulă grecească

INCURSIUNE senzuală într-o stră
veche legendă grecească, filmul 
Băiatul călare pe un delfin (Boy 
on a Dolphin) își propunea să ur- 

— ■.-•-2 = că diferitele ipostaze ale senti- 
c.er.:u?ai de dragoste — dragostea pen- 
• *-  oani, dragostea pentru operele de 
*—_â_ dragostea pentru patrie și, desigur, 
dragostea dintre un bărbat și o femeie 
tr-moasă.

•) Personajul hipnotizorului din roma
nul Trilby al lui George de Maurier.

Am traversat oceanul cu avionul, cu 
Destinația Paris. Misiunea mea era să 
•Cer rolul principal Ginei Lollobrigida 
care turna acolo in Cocoșului de Ia Notre 
Dame, în compania lui Anthony Quinn. 
C-.--a a făcut insă nazuri, tratativele do- 

't--=e mai complicate decît mă aș- 
„Anul acesta mi-am propus să 

h: _- copil și nu un nou film", mi-a ex- 
ea. Pină la urmă însă, după o sea- 

ri P-e-trecotă la un faimos restaurant unde 
• invitasem la cină și unde s-a nimerit 
•ă ne intiinim cu Sam Goldwyn, care 
—..-a dat și el o mină de ajutor, s-a lăsat 
convinsă să amine propriul ei copil de

Jean NEGULESCU

Amintiri (lxvii)
dragul Băiatului călare pe un Delfin și a 
semnat contractul. Partener urma să-i fie 
Carry Grant. Numai că a doua zi ne-am 
pomenit pe cap cu impresarul acestuia 
venit să ne anunțe că „Grant este de 
acord să joace în film dar nu cu Gina ci 
numai cu Sophia Loren".

Legătura lor sentimentală, înfiripată pe 
cînd Sophia turnase Mindria și Patima 
(The Pride and the Passion), primul ei 
film produs de o firmă hollywoodiană, 
era de notorietate internațională. Vîlvă- 
taia amorului lor, dezlănțuit în afara pla- 
tourilor de filmare, pirjolise austerul pei
saj al Spaniei, „fără mîndrie dar cu pa
timă" (oho !) și cu o abundentă și bine 
plasată publicitate.

Cei de la „20 th Century Fox" au avut 
destul de mult de furcă pînă să anuleze 
contractul Lollobrigidei. dar, ca întotdea
una, au sfîrșit prin a se descurca.

Au fost angajați așadar Sophia Loren și 
Carry Grant. In aceeași seară mi-a fost 
înmînat de urgență un telex din partea 
lui Carlo Ponti. Svengali *)-ul,  Sophiei : 
„Promit să vă fac o primire princiară la 
Roma, cu condiția să îmi aduceți un sce
nariu senzațional. Telegrafiați data și ora 
exactă a sosirii. Cu afecțiune. Carto".

La sfirșitul săptămînii, făceam cunoș- 

tir.ță cu Sophia, la Roma. Se înfățișase la 
prima întrevedere cu echipa noastră punc
tuală și., singură. Fără Carlo Ponti, fără 
impresar, fără paparazzi. Era frumoasă : 
înaltă, cu ochi mari, nas mare, gură căr- 
noasă, forme generoase. O adevărată 
Mama Gea, în deplină splendoare. Nu a 
acordat vreo atenție deosebită nici unuia 
dintre noi. Vorbea cu glas destul de timid 
dar cu un timbru cald, plăcut și cu un 
accent îneîntător. Nimic la ea din agresi
vitatea divelor italiene. îmi luase piuitul.

„Ei, cum e ?“ m-a întrebat Dusty, de 
cum am apărut la hotel, ca să o iau la 
masă.

„Cine ?“
„Cum cine ? Sophia !“
„Oh... Sophia... da... este... Sophia !“
Dusty m-a privit așteptînd continuarea, 

după care a spus : „Am înțeles. Te-a fă
cut praf."

„Mai mult decît praf. M-a uluit, m-a 
zăpăcit, m-a copleșit".

„Atunci hai să mîncăm" mi-a curmat 
Dusty entuziasmul.

Eram în culmea bucuriei. Carry Grant, 
o poveste romantică și o frumusețe italia
nă — aveam ingredientele ideale pentru 
un film clasa întii. Plin de optimism, am 
pleoat la Atena.

PAMlNTUL Greciei țîșnește din mare 
iar lumina revărsată din înaltul cerului 
asupra lui este atît de unică și de intensă 
Incit sărăcia și urîțenia devin invizibile.

Arta Greciei rămîne veșnică și inegala
bilă. In schimb Atena este un oraș încă 
bolnav de melancolia unui trecut glorios 
și profund dezorientat de prefacerile e- 
pocii moderne.

Am semnat un contract cu trupa de 
dansuri populare „Panegyris" a Dorei 
Straton, am angajat pe post de consilier 
tehnic pentru decoruri (exterioare și inte
rioare) un pictor de origine română, Ghi
ca, am comandat de la Roma automobilul 
Ferrari care avea să fie utilizat în film 
— un Sport Farina 375, de culoare meta
lizat cenușie, cu 12 cilindri și 340 cai pu
tere.

Cea mai mare parte a pregătirilor 
pentru filmările de la Atena se Încheiase. 
Nu ne mai rămînea decit să dibuim 
o insulă, o insulă mică și liniștită, unde 
să ne putem instala timp de opt săptă- 
mîni sau poate chiar mai mult. Pictorul 
Ghica a promis că ne găsește el una. Zis 
și făcut.

Hydra — „portul măgarilor" — este un 
orășel din insula cu același nume. în
ghesuite în jurul golfului în formă de 
amfiteatru, casele clădite direct pe stîncă 
se aliniază în rînduri albe și ălbastre, ca 
intr-un peisaj cubist. Pavajul străzilor lui 
întortocheate este aproape zilnic dat cu 
var. Locuitorii orașului sînt, în marea lor 
majoritate, culegători de bureți de mare 
sau marinari aprigi și semeți ce nu se 
rușinează cu trecutele lor nebunii pira
terești.

Hydra ne oferea un decor de o sălba
tică puritate. O stîncă sacră populată de 
eroi temerari și de aventurieri trăsniți, 
cu mii de trepte suind și coborînd printre 
căsuțe și troițe. La circiuma din port, 
așezați la mese de lemn aranjate simetric 
pe cite două rînduri, pescarii beau în 
tihnă coniac Metaxa, ouzo și vinul locu
rilor, rezina. Un loc ideal pentru filmarea 
exterioarelor.

„20 th Century Fox" și producătorul 
Spyros Skouras au hotărit să dea în onoa
rea Sophiei o petrecere de „bun venit în 
Grecia", invitînd toată lumea bună a Ate
nei. într-un interminabil și plicticos dis
curs despre filmul nostru. Un bărbat călare 
pe un delfin, Spyros s-a încurcat de-a- 
binelea cînd s-a hazardat să explice au
ditoriului virtuțile noului procedeu al Ci- 
nemascop-ului. în criză de idei, s-a apu
cat să repete, de astă dată în limba lui 
maternă, tot ceea ce spusese pînă atunci. 
Ghica s-a aplecat spre mine și mi-a șop
tit : „N-o să-ți vină să crezi, dar pe gre
cește se exprimă încă și mai prost".

în românește de
Manuela Cernat
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Rochester

„PE ȚĂRMUL ALBASTRULUI ONTARIO"

Cultură și istorie românească
M aflat că voi traversa Atlanticul, cu direcția 

de cunoscută a „Statuii Libertății", intr-o 
zi de toamnă tirzie, ducindu-mă cu gindul la vara indiană, acel 
„anotimp" ezoteric declanșat de o ultimă tresărire a soarelui ina- 
inte de căderea iernii. îmi imaginasem — cu mult inainte de a 
ajunge să mă pierd in mulțimea pestriță ce însuflețește uriașa 
stincă a Manhattanului — țărmul pe care continuăm să-l numim 
Lumea Nouă, chiar dacă intre timp alte „lumi" au fost desco
perite și care ar fi poate îndreptățite să-și aroge prioritatea asu
pra atributului noutății. Totuși, vestea marelui zbor m-a surprins. 
Știam că voi rămine acolo, departe, citeva anotimpuri și că pre
rogativele învestiturii pe care trebuia să mi-o însușesc nu se 
limitau la o simplă prezență sau la un experiment rutinar. Con
fruntat cu aceste ginduri, am luat volumul Fire de iarbă, des- 
chizîndu-1, din întimplare ori nu, la poezia Pe țărmul albastrului 
Ontario. Am încercat să mi-1 închipui, răsfoind în continuare car
tea lui Whitman și revenind asupra unui vers care mi se părea 
• fl un refren știut dintotdeauna : Aud cum cintă America, ii 
ascult feluritele cintări— i

Fără a realiza imediat, același stih aveam să-1 repet !ntr-o 
seară de început de primăvară, în martie 1984, cînd, abia instalat 
Intr-un hotel din „Dupont Circle", nu departe de Casa Albă, în
drăzneam să mă avlnt pentru citeva clipe pe străzile Washing
tonului. Am rămas acolo, in metropola de pe Potomac, pentru o 
așa-zisă acomodare, care, de fapt, mi-a amplificat inerentele in
certitudini, citeva zile. Timp in care, mai întîi, mi-am perfectat 
formalitățile reclamate de ipostaza de lector, conferită de Council 
for International Exchange of Scholars (C.I.E.S.), instituție cunos
cută indeobște sub numele de Fundația „Fulbright". Fusesem se
lectat, în baza acordurilor științifice și culturale româno-ameri- 
cane, printre cei ce urmau să predea la o universitate din S.U.A. 
cursuri de istorie și civilizație a Sud-Estului european. După o 
vizită protocolară la Ambasada României și după o identificare 
preliminară a citorva obiective turistice ale cetății „magnificelor 
intenții" (Dickens), abia așteptam confruntarea cu Rochesterul, 
orașul unde fusesem solicitat. Necunoscutul și mai ales curiozi
tatea începuseră a-mi asalta toate gindurile, făcîndu-mă să-mi 
pun, în fiece clipă, o altă întrebare, fără a-i găsi Întotdeauna 
și un răspuns. După încă un zbor, de o oră insă, mă aflam deja 
in punctul terminus al ineditului meu periplu.

Aflasem că voi ajunge la Rochester, așezat chiar pe țărmul 
albastrului Ontario, doar cu puțin timp înaintea plecării din țară. 
Știam că e recunoscut ca ..oraș a! florilor", că-i situat intr-o zonă 
climatică asemănătoare cu cea de acasă și că nu e departe de 
Cascada Niagara. Mai știam că voi funcționa la „St. John Fisher 
College", pentru un interval de patru semestre. Citadela ce pare 
să străjuiască din nord Statul New York este un oraș tipic ame
rican. Cu un ..downtown" a cărui fizionomie este europeană, con
struit de cei care nu uitaseră încă de unde au plecat, centrul pro- 
priu-zis al acestei urbe, unde au apărut nelipsiții zgîrie-nori, 
pare în prezent abandonat in favoarea cartierelor periferice, croite 
după alte planuri și mai ales alte gusturi. Așa se face că fiecare 
cartier, care nu-i altceva dedt un oraș-satelit, o oază de liniște 
și confort familial, se deosebește st-uctural de partea veche a 
orașului. Rochesterul. la fel ca majoritatea centrelor urbane ame
ricane, a crescut într-un ritm specific si intr-o direcție proprie 
burgurilor dintre Atlantic și Pacific. Istoria lui se confundă cu 
istoria Americii. fapt recunoscut de altfel atunci cind cei care-: 
urmăresc devenirea precizează, cu o nedisimulatâ mindne. că 
.Astăzi, noi ne reflectăm patria, ca un oraș total american, unul 
dintre cele zece desemnare astfel de Liga Municipală Națională". 
Menționată documentar în 1834; localitatea ființa desigur pe la 
Începutul secolului XIX, Intr-o zonă stăoinită cir.dva de indienii 
Iroquois și ocupată de albi către sfirșitul veacului XVIL Este, 
asemeni mai multor burguri din Nord-Estul Amer—o creație 
a Canalului Erie care unește fluviul Hudson cu statele din cen
trul Uniunii. Această cetate, ce domină ca un fort granița cu Ca
nada, la adăpostul primului din salba Marilor Lacuri, este tra
versată de fluviul Genesee, care, simțind parcă chemarea ta iniei 
a Ontario-ului, își rostogolește apele către îmbrățișarea cu tala
zurile lacului, unde ajunge după ce se strecoasă pe sub 13 poduri 
dantelate, plonjînd cu dezinvoltură de la înălțimea a trei casca
de, ce conferă modernului city un farmec aparte. Centru indus
trial și cultural, deopotrivă, așezarea ce-si oglindește chipul in 
undele calme ale Golfului Irondequoit a prosperat continuu in 
ultimele deceni. numărindu-se astăzi printre conglomeratele urba
ne ou un înalt standard de viață. Orașul florilor este întretăiat 
de bulevarde impresionante, adăpostind intre zidurile mai vechi 
sau mai noi interesante muzee, școli de tot felul, întreprinderi 
gigant, tuturor adăugîndu-li-se 129 de parcuri, dintre care se 
detașează faimosul Highland Parc, cu cea mai mare colecție de

liliac din lume. îmbinînd armonios trecutul cu ritmurile înain
tării actuale, rochesterienii nu fac altceva decît să continue o tra
diție, conferind astfel strălucire și valoare cetății lor.

ZX COLO, pe Ontario, istoria și cultura româ- 
nească nu numai că nu sînt străine, dar, așa 

cum s-a remarcat adesea, ele vin să demonstreze, prin nenumă
rate forme de manifestare, universalismul lor axiomatic. La Uni
versitatea din Rochester, de pildă, profesorul Charles M. Carlton 
predă de mai ntulți ani un curs de limbă română și un altul de 
cultură și civilizație românească. Din 1977, același reputat româ- 
nist, împreună cu dr. Norman T. Simms, de la Universitatea Wai
kato (Hamilton, Noua Zeelandă), editează ,,Miorița. A Journal of 
Romanian Studies", revistă ajunsă la al X-lea tom, despre care 
Mircea Eliade afirma că „este excelentă și singură revistă engle
zească din Statele Unite cu adevărat bună, dedicată României". 
Universitatea din Rochester a organizat apoi, începînd cu 1974, 
mai multe simpozioane românești, reunind specialiști proveniți de 
pe diverse meridiane ale globului, pentru care studierea istoriei 
și a culturii noastre a dobîndit demult valoarea unei adevărate 
profesiuni de credință, ce nu cunoaște nici un fel de granițe. La 
aceeași Alma Mater au conferențiat, de-a lungul anilor, Mircea 
Malița, Virgil Cândea, Dan Grigorescu, Hadrian Daicovi- 
ciu, fiecare adăugind ceva durabil unui centru de roma
nistică, al cărei prestigiu este astăzi unanim recunoscut. In sfir- 
șit, in amfiteatrele aceleiași universități au predat (ca profesori 
„Fulbright") cursuri de limbă română, de lingvistică și folclor ro
mânesc Theodor Hristea, Virgiliu Florea și M. Zdrenghea.

începînd cu anii 1984, Universității din Rochester, ale cărei 
propensiuni pentru românistică au devenit deja emblematice pen
tru un distinct spațiu cultural american, 1 s-a alăturat „St. John 
Fisher College", o cunoscută și prestigioasă instituție de învățămînt 
superior. Fondată in 1948, această nouă unitate independentă și 
coeducațională de învățămînt a reușit să se afirme imediat, ofe
rind astăzi studenților care o frecventează 26 dintre cele mai 
importante arii academice de specializare. Cei care vorbesc des
pre „St. John Fisher College" evidențiază faptul că acesta este 
un amestec de vechi și nou, de specializare și integrare, care și-a 
subsumat rostul unei nobile și generoase devize : bonitatem et 
disciplinam et scientiam doce me.- în toamna anului 1983, in ca
drul acestui Colegiu a fost fondat un Departament de Studii In
ternaționale, a cărui primă rațiune, așa cum mărturisea profe
soara Florence M. Weinberg, directoarea acestuia, era aceea de 
,a educa studenții în spiritul încrederii și al ințelegerii altor zone 
ale lumii, de a-i introduce in realitățile politico-diplomatice in
ternaționale". în acest sens, s-a convenit să se apeleze la un spe
cialist dlntr-o țară europeană, cunoscător al istoriei și al civili
zației din zona sud-estică a Lumii Vechi. Cînd preferințele una
nime s-au oprit asupra României, s-au avut in vedere, declara 
profesoral H. Wendell Howard, prorector al Colegiului, prestigiul 
internațional al culturii românești, precum și pilduitorul trecut al 
unei țări care a înaintat in istorie cu convingerea dreptății ca-trei 
sale, Întruchipată in îdeea de independență și colaborare univer
sală.

Treptat, la „St. John Fisher College" a luat ființă un nucleu 
de romanistică, cu un lectorat de istorie și civilizație româneas
că. eu o bibliotecă adecvată și eu preocupări științifice legate de 
studierea trecutului și a culturii țării noastre. în anii academici 
1964—1965 și 1965—1966. au fost predate, in cadrul Departamen
tului de Studii Internaționale, cursuri de istorie a Europei de 
Sud-Est. precum și de istorie a României urmărite cu un deo
sebit interes de acei studenți care vor deveni, fără îndoială, spe
cialiști ai istoriei relațiilor internaționale. Conferințele ocazionale 
și comunicările științifice privitoare la trecutul și prezentul Româ
niei. precum și diversele manifestări culturale organizate în ul
timii doi ani de către „St John Fisher College" au impus un nou 
centru de studiere a istoriei și a culturii românești în S.U.A.

Ț A sfirșitul experienței mele americane, a cărei 
■* “* dimensiune fundamentală a constituit-o dialo

gul, lăsam la „St. John Fisher College" o mulțime de prieteni ai 
României, dintre care unii, mă refer la studenți, sînt deciși a con
tinua să ne studieze istoria și cultura, iar alții, precum profesorii 
Weinberg și Donald E. Bain, pot fi considerați deja specialiști in 
aceste domenii. încheindu-mi prepotența de „Fulbright Scholar", 
fructuoasă și unică din multe puncte de vedere, și privind încă 
o dată către Rochester, pol inefabil de unde am scrutat vreme de 
zece anotimpuri America, mi-am amintit iarăși de Whitman și 
de toți cei care, astăzi, acolo, pe țărmul albăstruiul Ontario, În
vață istoria României, descoperindu-ne pe noi și relevîndu-și, in 
același timp, amplitudinea și sensul propriei lor deveniri istorice.

Gh. I. Florescu

PREZENȚE

ROMÂNEȘTI

„AL TREILEA OCHI"

• în urmă cu aproape 60 de 
ani poetul Emil Zegadlowicz 
publica la Poznan o microanto- 
logie de poezie românească, pri
mul florilegiu de acest gen care 
apărea în Polonia renăscută în 
1918. Se deschidea atunci dru
mul cunoașterii liricii românești 
pe Odra și Vistula, cîțiva poeți 
din generația lui Zegadlowicz 
sau ceva mai tineri ca el vor 
lăsa transpuneri de ținută din 
poezia românească : Wlodzi- 
mierz Lewik, Tadeusz Hollen- 
der, Kazimiera Illakowiczăwna 
și alții.

în perioada postbelică, Emi
nescu, Arghezi, Blaga, Nichita 
Stănescu, Sorescu, Blandiana și 
mulți poeți români au ajuns să 
fie tot mai bine cunoscuți în 
Polonia prietenă prin inter
mediul volumelor de ținută a- 
părute sau din prezențele în 
paginile presei literare din Var
șovia, Cracovia, Poznan, Byd
goszcz sau Lodz.

Atras, în primul rînd, de mu
zicalitatea liricii românești, 
poetul Aleksander z Nawrocki a 
încercat să transpună mai re
cent în polonă o seamă Be poe
me reprezentative. Astfel, cu 
sprijinul Uniunii Literaților Po
lonezi, în cadrul căreia înde
plinește funcția de secretar, cit 
și al Clubului literar „Narew" 
din Ostroleka, Aleksander Na- 
wrocki „scoate din sertare tra
ducerile sale" pe care le gru
pează și publică în volumul Al 
treilea ochi, lucrare pe care o 
consideră drept „o mini-anto- 
logie de poezie românească".

Acest urmaș al lui Zegadlo
wicz subliniază in prefața volu
mului că „a tradus numai acele 
versuri cu care s-a identificat 
pe planul creației și i-au îmbo
gățit imaginația". Iată unele 
poeme cu care s-a putut identi
fica acest creator din generația

mijlocie de poeți polonezi și 
care se înalță pe firmamentul 
literar din această țară : Miori
ța. Dintre sute de catarge de 
Mihai Eminescu (..poezie pe 
care mai tirziu am luat-o drept 
motto pentru propria-mi creație" 
— afirmă Aleksander Nawrocki), 
Liceu de George Bacovia, Rugă 
de seară de Tudor Arghezi, 
Somn de Tiberiu Utan. Muzeu, 
Final de spectacol și Evantai de 
Corneliu Sturzu, Soldatul -și 
pasărea. Confesiunea răului vi
sător de Nichita Stănescu, Foaie 
verde. Ne cunoaștem și Sfinții 
de Marin Sorescu.

înminindu-mi volumul cu o 
dedicație cordială. Aleksander 
Nawrocki a ținut să-mi spună : 
„Cu această cărticică am vrut 
să urnesc din loc niște inerții 
și să declanșez apariția unei 
mari antologii de poezie româ
nească pe care o doresc din 
toată inima și-o aștept de ani 
de zile".

Nicolae MARES
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