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LA
ÎNCEPUT DE AN

SÎNTEM în primele zile ale anului 1988. Sărbătoresc, solemn și grav, momentul trecerii dintr-un an în altul condensează cu o mereu reînnoită vigoare speranțele unanime, instituind un spațiu de amplă și generoasă vibrație colectivă, în cuprinsul căruia se reunesc năzuințele cele mai fierbinți ale întregului nostru popor. Temeiurile. lor, firesc suport al încrederii, se află în ceea ce am săvîrșit, împreună și fiecare, în anul precedent, atît de bogat în semnificații însuflețitoare, în realizări și evenimente deschizătoare de noi perspective.Tradiționalul Mesaj de Anul Nou adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al partidului și statului nostru, constituie un impresionant document al continuității și mobilizării tuturor eforturilor societății românești în vederea înfăptuirii neabătute a planurilor și programelor de dezvoltare stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. „Sînt bine cunoscute de toți oamenii muncii, de întregul popor — arăta secretarul general al partidului în Mesaj — obiectivele noului an. Acum, hotărîtor este să trecem cu fermitate la buna organizare a activității în toate sectoarele, să perfecționăm conducerea și să acționăm cu cea mai înaltă răspundere revoluționară, să întărim ordinea, disciplina, să facem astfel ca fiecare, la locul său de muncă, să facă totul pentru înfăptuirea neabătută a tuturor planurilor și programelor care asigură dezvoltarea generală a patriei, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate".SÎNT îndemnuri și chemări cu o largă și semnificativă rezonanță, menite să asigure o puternică angajare patriotică și revoluționară, o strînsă unitate a poporului în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al cărui nume simbolizează însuși destinul istoric al României socialiste, fiind atribuit, cu deplină îndreptățire, epocii contemporane din viața patriei noastre. Mesajul sintetizează marile direcții de dezvoltare și obiectivele ce trebuie atinse în cel de al treilea an al cincinalului al optulea, așa cum au fost acestea definite la Conferința Națională a Partidului și cu prilejul aniversării a 40 de ani de la proclamarea Republicii moment jubiliar marcat de Cuvîn- tarea tovarășei Elena Ceaușescu. Sînt cuprinse aici, de asemenea, principalele cerințe ale realizării integrale a programelor de organizare și de modernizare a activității în toate domeniile, în primul rînd prin îmbunătățirea muncii în cercetare științifică și de introducere accelerată a progresului tehnic, prin aplicarea în producție a celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnologiei. Este reafirmată necesitatea creșterii și mai puternice a rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate, a intensificării muncii politico- educative, de ridicare continuă a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al societății socialiste multilateral dezvoltate.Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării au primit Mesajul de Anul Nou adresat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-o deplină unitate de gînd și faptă. Prin hotărîrea lor de a transpune în viață mobilizatorul program de muncă și acțiune revoluționară se exprimă plenar sentimentele de profund și vibrant omagiu față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucitul conducător al partidului și statului nostru, care în această primă lună a anului împlinește 70 de ani de viață și peste 55 de ani de glorioasă activitate revoluționară, față de tovarășa Elena Ceaușescu, personalitate politică remarcabilă, om de știință de înalt prestigiu internațional. Sub semnul acestor vibrante angajamente, ce dau glas simțăminte- lor unanime ale întregului nostru popor, începutul noului an se situează ferm într-o continuitate neabătută a voinței de dezvoltare multilaterală a patriei, de realizare a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, de înaintare a României spre culmi tot mai înalte de progres și de civilizație, spre comunism.
„România literara"

In anul 1987 poporul român a obținut, sub conducerea partidului 
nostru comunist, importante realizări în dezvoltarea economico-socială, a 
parcurs, în condiții internaționale grele, o nouă etapă pe drumul ridicării 
patriei noastre pe noi culmi de progres ți-civilizație. A avut loc o creștere 
importantă a producției industriale, agricole, in toate domeniile de acti
vitate. Am realizat, de asemenea, un volum important de investiții. S-au 
dat în folosință noi capacități de producție și așezăminte social-culturale. 
S-au obținut realizări importante în știință, învățămint, în activitatea cui- 
turală — factori importanți in progresul multilateral al patriei noastre.

Conferința Națională a partidului a analizat stadiul actual al dezvol
tării societății socialiste românești ți a elaborat un amplu și măreț program 
de muncă și luptă in vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ți înaintare a României spre comunism.

De asemenea, in acest an, la 30 decembrie, am aniversat împlinirea a 
40 de ani de la înlăturarea monarhiei ți proclamarea Republicii, care a 
marcat lichidarea orinduirii burghezo-moțierești, a dominației imperialiste 
și trecerea la făurirea orinduirii socialiste în România.

...La începutul anului 1988 să ne angajăm solemn că vom acționa cu 
toată răspunderea, în spirit revoluționar, in vederea înfăptuirii neabătute a 
planurilor și programelor de dezvoltare continuă a patriei noastre, că vom 
face astfel incit in anul în care intrăm să obținem cele mai bune rezultate din 
acest cincinal ți să asigurăm înfăptuirea neabătută a obiectivelor strategice 
stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.

Fie ca noul an să aducg poporului român noi ți noi realizări in înain
tarea fermă a patriei noastre pe calea societății socialiste multilateral dez
voltate, spre înaltele piscuri ale civilizației comuniste !

Cu încrederea deplină în justețea politicii noastre interne și internațio
nale, în forța partidului și în capacitatea creatoare a întregii națiuni, la 
începutul noului an vă urez, dragi compatrioți, noi și tot mai mari realizări în 
toate domeniile, multe satisfacții în muncă și viață, împlinirea tuturor năzuin
țelor de mai bine, multă sănătate și fericire I*

NICOLAE CEAUȘESCU 
(Din Mesajul de Anul Nou adresat întregului 
nostru popor, la posturile de radio si televiziune)
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Pentru o lume
mai dreaptă și mai bună

EXPRIMÎND aspirația fierbinte de 
stare și libertate a omului contemporan 
nostiu, a tuturor popoarelor lumii, șefui

pace, bună- 
a poporului 

. .--------- —....... statului ro
man a spus in Mesajul său de la cumpăna anilor 1887 
și 1988, că țara noastră ya continua să-și dezvolte re
lațiile cu toate statele lumii, eă va face totul pentru 
triumful năzuințelor de pace și libertate ale întregii 
omeniri.

Ca și Cuvîntarea rostită cu prilejul primirii, la 30 
decembrie, a șefilor misiunilor diplomatice acreditați 
la București, Mesajul de Anul Nou al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinde o analiză aprofundată a 
principalelor evenimente care au marcat anul inter
național 1987, a tendințelor identificabile in viitorul 
imediat și chiar intr-unui mai îndepărtat. Au fost 
totodată puternic subliniate pozițiile-cheie ale Româ
niei in problemele majore ale epocii contemporane, 
ale acestui sfîrșit de mileniu. S-a dat glas hotărîrii 
neclintite a țării noastre de a milita, cu aceeași fer
mitate ca și pînă acum, in strînsă conlucrare cu cele
lalte state și popoare, pentru un curs politic nou pe 
arena mondială, în conformitate cu interesele dezvol
tării pașnice a tuturor popoarelor.

Bilanțul anului 1987 este complex, îngrijorător, dar 
nu lipsit de elemente pozitive, de natură să alimenteze 
speranțele in mai bine. Evenimente de importanță 
majoră au marcat anul trecut cu evidență că voința 
politică de a da curs dezarmării și destinderii există. 
Dar în același timp, se știe, cursa înarmărilor a con
tinuat, conflictele, departe de a se stinge, s-au men
ținut și chiar au fost agravate, nu s-a renunțat la 
amestecul brutal în treburile interne ale diferitelor 
state, situația economică mondială este preocupantă.

Dar — și aici este marea sursă de lumină, încuraja
torul fascicul de raze ale speranței — s-au intensi
ficat acțiunile forțelor antiimperialiste, democratice, 
realiste, lupta popoarelor de pretutindeni pentru o 
politică nouă, democratică, pentru dezarmare, în pri
mul rînd pentru dezarmarea nucleară, pentru o pace 
trainică, pentru relații de țieplină egalitate și respect 
între toate națiunile lumii. în Cuvîntarea rostită eu 
prilejul primirii șefilor misiunilor diplomatice, pre
ședintele României a spus : „Toți am apreciat sem
narea acordului dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americij privind rachetele cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune. Dar cu toții știm că în lume au 
rămas încă uriașe cantități de arme nucleare care pot 
să distrugă de mai multe ori planeta noastră, însăși 
viața. De aceea, trebuie să acționăm cu și mai multă 
hotărire în direcția semnării, în anul viitor, de noi 
acorduri privind rachetele strategice, încetarea expe
riențelor cu armele nucleare și oprirea acțiunii de 
militarizare a Cosmosului* 1. Arătind că toate popoare
le, Indiferent de orindufrea lor socială, de stadiul de 
dezvoltare in care se află, sini vital interesate în eli
minarea armelor nucleare, in realizarea dezarmării și 
instituirea păcii, șeful statului român a declarat : „Noi

• La consfătuirea cu ce
naclurile literare din județul 
Giurgiu. Ion Potopin și Geor
ge Marinescu Dinizvor.

— România, poporul nostru — sin tem hotărîți să fa
cem totul pentru a participa activ și a ne aduce con
tribuția la soluționarea tuturor acestor probleme".

Ca țară europeană. România a acordat dintotdeăuna 
o importanță primordială rolului Europei in viața in
ternațională. în virtutea acestei constante a politicii 
externe a țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat in Mesajul de Anul Nou necesitatea im
perioasă a multiplicării eforturilor pentru eliberarea 
continentului nu numai de armele nucleare, ci și dc 
cele chimice, ca și pentru reducerea armamentului 
convențional, pentru realizarea unui echilibru al înar
mărilor la un nivel cit mai redus. A fost de asemeni 
relevată din nou importanța încheierii cu rezultate cit 
mai bune a reuniunii gencral-europene de la Viena, 
a creării in Balcani și in alte regiuni din Europa a 
unor zone fără arme nucleare și chimice și fără baze 
militare și trupe străine.

Reamintind că o situație economică precară gene
rează instabilitate, că sărăcia este o bombă cu efect 
Intîrziat, președintele României a insistat, în Cuvîn
tarea rostită la primirea șefilor misiunilor diploma
tice, asupra necesității de a se înțelege bine că si
tuația actuală nu va putea continua mult timp, că 
țărițe in curs de dezvoltare nu vor mai putea suporta 
multă vreme actuala stare de lucruri inechitabilă, 
care duce continuu la înrăutățirea condițiilor de mun
că și de viață a două treimi din populația lumii. 
„Pacea, colaborarea — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — nu se pot realiza deeit asigurînd pro
gresul și dezvoltarea corespunzătoare, condiții de 
viață mai bune pentru toți locuitorii planetei noastre’*.  
In ce-1 privește, a arătat președintele țării noastre, 
poporul român este botărit să facă totul pentru a în
tări solidaritatea țărilor in curs de dezvoltare, pentru 
e se ajunge la tratative reale în vederea soluționării 
foarte gravelor probleme ale subdezvoltării, la reali- 
tarea unei noi ordini economice mondiale. „Știm — 
n subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — că rezul
tatele noastre — ale fiecărei țări —• sint o contribuție 
la dezvoltarea generală și la cauza progresului și pă
cii, inclusiv a dezarmării. De aceea. în strînsă con
cordanță cu politica noastră generală, vom face totul
— atît în politica internă, pit și in politica interna
țională — pentru a contribui la realizarea unor rela
ții mai bune între toate națiunile.lumii. la o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta noastră’*.

- Cronicar

„Eroilor 
neamului"

• în prezența a peste 
cinci mii de tineri, sub aus
piciile Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C. și ale 
Comitetului de cultură și e- 
ducație socialistă, in locali
tatea Țebea s-a desfășurat 
o amplă manifestare literar- 
culturală sub genericul „E- 
roilor neamului**.

La Gorunul lui Horea și 
la mormintul Iancului, ca și 
Ia Gorunul cel tinăr plantat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost organizat 
un recital „de poezie patrio
tică.

După cuvîntul rostit de 
Ioan Simion I’op și loan 
Chindriș, au citit poeme din 
creația proprie membri ai 
Asociației Scriitorilor din 
Timișoara și ai cenaclurilor 
literare prezenți la mani
festare.

„în vers 
și cîntec"

• La Clubul Șantierului 
naval din Oltenița, la clubul 
Tineretului din Călărași, la 
căminele culturale din Dra- 
goș-Vodă, Dichiseni, Mo- 
d81u, Roseți, Borcea, Mi- 
treni, Ulmeni, Curcani, din 
județul Călărași, au avut loc 
manifestări in intimpinarea 
zilei Republicii sub generi
cul „In vers și cintec, slă
vim Republica**.

Membrii cenaclurilor lite
rare din localitățile respec
tive au prezentat montaje 
și recitaluri de versuri pa
triotice omagiale dedicate to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
iar cadrele didactice expu
neri cu privire la literatura 
noastră contemporană.

Concurs literar
• Pe data de 22 decembrie 

1987, la Casa universitarilor 
din București a avut loc 
festivitatea de premiere a 
laureaților concursului de 
creație literară organizat de 
Comitetul sindical al Fa
cultății de Filologie a Uni
versității din București în 
colaborare cu cenaclul li
terar „Tudor Vîanu" în 
cinstea Conferinței Națio
nale a P.C.R. și a celei de-a 
40-a aniversări a proclamă
rii Republicii, concurs la 
care au participat cadre di
dactice și studenții Juriul a 
fost format din prof. dr. 
Ion Dodu Bălan, șeful Ca
tedrei de literatură română, 
îndrumătorul cenaclului, 
Marcel Duță (cercetător la 
Institutul „G. Călinescu**)  
și profesorii Nicolae Con- 
stantinescu, Florin Popescu 
și Domnica Șcrban. Cele 
trei premii ale concursului 
de poezie au fost obținute 
de Monica Pillat, Florentina 
Vișan și Ilic Bădicuț. Cîști- 
gătorii concursului de proză 
scurtă sînt : Lia Mielescu, 
Luminița Cofan. Dinuța Ma
rin și Adrian Nicolae Po
pescu. Constantin Domintc 
a fost distins cu premiul 
special pentru traduceri din 
limbile spaniolă, rusă și es
peranto. Au primit de ase
menea mențiuni pentru 
poezie și proză : Liane Co- 
jocaru, Cătălina Năstase Și 
Sidonia Ariton.

• în cinstea celei de a 
40-a aniversări a procla
mării Republicii, Asociația 
Scriitorilor Cluj a organizat 
la Facultatea de Filologie și 
la Universitatea cultural- 
științifică, întilniri cu citi
torii, la care au participat 
scriitorii : Horia Bădescu,- 
Virgil Bulat, Doina Cetea, 
Mircea Oprită, Ion Pop, A- 
drian Popescu, Valentin 
I'așcu.

• La invitația Clinicii 
Medicale V — din Cluj-Na
poca, care a organizat o ma
nifestare de.plastică și poe
zie, Mariana Bojan și Ion 
Vlad au participat alături 
de pictorul Paul Sima, la 
o înlilnire eu cadrele me
dicale.

• La cenaclul literar „Că
rnii Petrescu" din București, 
Valentin Deșliu.

Viața literara
Salonul literar Dragosloveni

• La Focșani și în jude
țul Vrancea, de curind au 
avut loc manifestările celei 
de a 18-a ediții a ..Salonu
lui literar Dragosloveni**.

Pe lingă simpozionul 
..Spațiul mioritic între tra
diție și modernitate'*  au avut 
loc' expoziții de carte rară, 
de măști, recitaluri de ba
lade. prezentări de noutăți 
editoriale in care au expus 
majoritatea editurilor din 
țară, festivaluri de poezie, 
un pelerinaj Ia casa memo; 
rială „Al Vlahuță" din Dra
gosloveni.

Un juriu prezidat de Mir
cea Ciobanu a desemnat 
premianții concursului de 
literatură al Salonului :

„Colocviile de poezie"
de la Tg. Neamț

• Sub genericul „Actuali
tatea poeziei, poezia actua
lității**  s-a desfășurat a pa
tra ediție a „Colocviilor de 
poezie**  de la Tg. Neamț. Au 
avut loc șezători literare, 
colocvii, întilniri cu iubito
rii de poezie, dezbateri, me
se rotunde.

I-a ediția din acest an, au 
participat : Liviu Antonesei, 
Constantin Acozmei, Vasilc 
Baghiu, Paul Bararu, Geor
ge Calcan, Dumitru Chioaru, 
Daniel Corbu, Gelu Dorian,

„R omanul românesc
contemporan"

• La Zalău s-au organizat, 
sub egida Comitetului de 
cultură și educație socia
listă Sălaj, și a Consi
liului județean al sindicate
lor, manifestări literare, la 
care au participat ca invi
tați redactori ai revistei „Tri
buna**  din Cluj-Napoca : Do- 
mițian Cesereanu, Negoiță 
Irimie, Vasilc Sălăjan, (re
dactor șef) Ion Lungu, Teo- 
har Mihadaș, Tudor Vlad, 
precum și Vasile Avram 
(Sibiu) și Herta Spuhn (re
dactor la Editura Albatros).

Manifestările au debutat 
cu o întîlnire cu publicul 
dedicată „Romanului româ
nesc contemporan**,  la între
prinderea „Anvelope**  din 
Zalău.

Cu acest prilej, a fost pre
zentat romanul „O lacrimă 
pentru Măria Sa“, a scriito
rului sălăjan Florin Horvath, 
apărut la Editura „Albatros".

Concursul „Traian Demetrescu"
• La Casa Armatei, la 

Muzeul de artă și la Liceul 
„Frații Buzești", sub aus
piciile Asociației Scriitorilor 
din Craiova și ale Comite
tului județean de cultură și 
educație socialistă au avut 
loc manifestări în cadrul 
concursului de creație lite
rară „Traian Demetrescu**.  
Pe lingă dezbaterile despre 
poezia clasică și contempo
rană, au fost inițiate și re
citaluri de poezie patrioti
că la care au participat atit 
scriitori din Craiova, cit 
și unii din concurenții veniți 
din județele țării.

La simpozionul „Traian

Întilniri cu cititorii
• La cenaclul literar „Vic

tor Eftimiu" de pe lingă 
Consiliul județean al sindi
catelor Timiș, Sofia Arcan, 
Petru Novac Dolîngă. Adrian 
Dinu Racbieru, Titus Suciu.

• La cenaclul Asociației 
scriitorilor din Timișoara și 
al revistei „Orizont" unde a 
fost prezentată dramatizarea 
romanului „Sara“ de Ștefan 
Agopian sub titlul „Altă lu
mină, alte întimplări", reali
zată de Daniel Vichi, Adria
na Babeți, Livius Ciocirlie, 
Șcrban Foarțâ, Mircea Mihă- 
ieș.

• La clubul minier din 
Ocna de Fier, Al. .lebelcanu 
și Mircea Șerbăneseu.

O La Biblioteca Tineretu
lui din cadrul Bibliotecii 
Municipale din București 
s-au desfășurat „Serbările 
literar-artistice ale elevilor", 
cu tema „Valori și destine 
umane în opera sadove- 
nianâ".

Au participat Alex. Ștefă- 

Nicolae Badi (Argeș), ma
rele premiu ; Liviu Iorda- 
che (Călărași) premiul I ; 
Angliei Popescu (Dolj) pre
miul II ; Aurel Gane (Bu
zău) și Marieta Kâdoi (Co- 
vasna) premiul III ; Mihai 
Constantin Voicu (Vrancea) 
premiul ziarului’ „Milcovul**.

Au participat scriitorii : 
Sergiu Adam, Mircea Cio
banu, Calisirat Costin, Ion 
Dumitru Denciu, Nicolae 
Iliescu, Ghcorghe Istrate, 
Ion Panait, Florin Muscalu, 
Traian Olteana, Dumitru 
Prieop. Liviu Ion Stoiciu, 
Viorel Știrbu, Sterian Vicol 
Horia Zilieru și criticul de 
artă Radu lonescu.

Aurel Dumitrescu, Dan Da
vid, Radu Florescn, Dan 
Giosu, Const. Ilrcbor, A- 
drian Atui Ghcorghe, Ioan 
lacob, Andrei Maftei, Bian
ca Marcovici, Emil Nicolae, 
Dumitru Pană, Dumitru Pă
curarii, Lucian Răucescu, 
Liviu Ioan Stoiciu, Elena 
Ștefoi, Nicolae Suva, Liviu 
Tiplica, Lucian Slrochi, 
George Vulturescu.

Invitații manifestării au 
fost Marin Mineu și Lau- 
rențiu Ulici.

Au urmat vizitarea monu
mentului de la Treznea, un 
dialog, eu elevii Liceului 
agro-industrial din Șimleul 
Silvaniei și o scară de poe
zie in care au citit din crea
țiile lor : loan Ardelean, Lui
za Zaharin Rodi, Viorica 
Blaj, Ioan Crocian, Horia 
Ciovârnachc, Nciu Covaciu, 
Ioan Augustin Goia, Doru 
E. Goran, Dina Horvath, 
Florin Horvath, Florica Ilieș, 
Emilia Poenaru Moldovan, 
loan Moldovan, Ion Pițoiu, 
Ileana Petrean, Mariana 
Pop. Cornel Sălăjan, Iuliu 
Suciu, Viorel Tăutan și Eu
gen Teglaș.

Totodată, au avut Ioc întîl- 
niri ale elevilor de Ia școala 
nr. 7, școala eu clasele 1— 
VIU nr.4, Liceul industrial 
nr. 1 — Zalău, eu autorul 
romanului O. lacrimă pentru 
Măria Sa.

Demetrescu și contribuția 
Olteniei la dezvoltarea lite
raturii naționale**  au parti
cipat Fiorea Firan, Ovidiu 
Ghidirmic, C. D. Papastate, 
Deliu Petroiu și Ion Pă- 
trașcu.

O expoziție de colaje nu
mită „Șoaptă și foșnet" au 
prezentat tinerele artiste ti
mișorene Virginia Costca 
și Mihacia Popescu.

în încheiere, actori craio- 
veni au oferit momente li
rice din autori contempo
rani. Totodată, scriitorul 
Marian Barbu s-a întilnit 
cu elevi și cadre didactice 
do la liceul „Frații Buzești".

neseu. Mihai Coman. Și-au 
dat conpursul actorii Gheor- 
gbc Cozorici. Valeria Ogă- 
șanu, Sebastian Papaiani.

• Din inițiativa Comite
tului orășenesc de cultură și 
educație 'socialistă, la Cărei 
a fost organizat un simpo
zion, urmat de o seară de 
poezie patriotică la care au 
citit din creațiile lor : 
Ghcorghe Pituț, Elena Dra- 
goș, Ion G. Pană, Mihai 
Gavril, Pan taverna, Pavel 
Saioe, I. Coste», Vasile Ve- 
lișanti, Radu Ulmeanu.

• La cenaclul literar „O- 
rizont". la simpozionul dedi
cat aniversării a patru dece
nii de activitate a cenacluri
lor Asociației scriitorilor din 
Timișoara. Ion Arieșanu, 
Angliei Dumbrăvcanu, secre
tarul Asociației scriitorilor 
din Timișoara, Alexandru 
Jebeleanu, Mandies Gyorgy, 
Marian Odangiu, Neboișa Po- 
poviei, Eduard Schneider. 
Mircea Șerbăneseu, Cornel 
Ungureanu.

SEMNAL
• N. Iorga — PE DRU

MURI DEPĂRTATE. VoJ. 
II și III. Ediție critică în
grijită, selecția textelor, 
studiu, note și comentarii, 
bibliografie de Valeriu 
Râpeanu. (Editura Emi- 
nescu, 448 I 566 p„ 75 lei).
• G. Bacovia — POE

ZII. PROZA — Ediție in 
colecția „Arcade". Post
față și bibliografie de Ion 
Bogdan Lefter. (Editura 
Minerva, 264 p„ 15 Ici).
• A.E. Baconsky — 

FLUXUL MEMORIEI. 
Versuri ; ediție îngrijită, 
prefață și tabel cronolo
gie de Mircea Braga. 
(Editura Minerva, 234 p., 
8 Iei).

• George Serban — 
TURNIRUL. Roman. (E- 
iitura Facla, 282 p„ 15,5# 
lei).
• Dumitru Sandu — 

PE DRUMUL LEHI.IU- 
LUI. Povestiri. (Editura 
Litera, 104 p„ 14,50 lei).
• Nicolae Danciu Pet- 

niccanu — CÎND CAII 
DORM IN PICIOARE. 
Roman. (Editura Facla, 
220 p„ 11 lei).

• Ion Tudor lovian — 
PRESIUNEA LUMINII. 
Versuri. Editura Cartea 
Românească. 112 p„ 10,58 
lei).
• Adrian Alui Gheor- 

ghe — POEME ÎN ALB- 
NEGRU. (Editura Juni
mea, 80 p„ 8,25 lei).
• Adrian Bobii — 

GEORGE ȘTEFANESCU. 
Album în seria „Artiști 
români". (Editura Meri
diane. 38 p„ -| planșe, 
32 lei).

• Corina Victoria Sein
— FATA AMURG. Ro
man. (Editura Facla, 20# 
p„ 6.75 lei).

• Ramtin del Valle-
Inclân — MEMORIILE 

’MARCHIZULUI DE
BRADOMIN. Traducere, 
prefață și tabel cronolo
gic de Elena Bălan 
Osîac. (Editura Univers, 
310 p., 13,50 Iei).
• E.A. Poe — ANNA

BEL LEE ȘI ALTE POE
ME. Versuri. Ediție în
grijită. prefață, cronolo
gie. note și comentarii de 
Liviu Cotrău. (Editura 
Univers. 424 p„ 43 Iei).

• Jules Verne — PRI
CHINDEL. Roman : tra
ducere de Valeriu Mihăi- 
lă în colecția „Biblioteca 
Jules Verne". (Editura 
Ion Creangă, 280 p„ 19,50

O Antoine Golea — 
MUZICA DIN NOAPTEA 
TIMPURILOR PÎNĂ .ÎN 
ZORILE NOI. Traducere 
de T. Igiroșeanu. (Editura 
muzicală, 480 I 496 p„ 
51 Iei).

• Francesco Arcangeli
— GIORGIO MORANDI. 
Monografie în colecția 
„Biblioteca de artă": tra
ducere de Mara și Florin 
Cbiritescu. (Editura Me
ridiane, 372 p„ 23 Ici).
• Gheorghi Semionov 

PALATELE IUBIRII. Se
lecție de povestiri, tradu
ceri și note de Alexandru 
Calais. (Editura Univers, 
468 p„ 24,50 lei).
• Philippe Aubert de

Gaspe —. CANADIENII 
DE ALTADATA. Roma
nul apare in traducerea 
Sandei Anghelescu ; pre
față, tabel cronologic și 
note de Sanda Angbeles- 
cu ; traducerea versurilor 
de Alexandra Băreăeilă. 
(Editura Univers, 338 p..
18,50 lei).
• Denis de Rougemont

— IUBIREA ȘI OCCIDEN
TUL. Volum în colecția 
„Eseuri". Traducere, note 
și indici de Ioana Cân- 
dea-Marinescu ; prefață 
de Virgil Cândea. (Editu
ra Univers, 464 p„ 21,5# 
Iei).
• Beatrice Bednarik

— IGNAT BEDNARIK. 
Album. (Editura Meri
diane, 40 p„ -ț- planșe, 
30 lei).

LECTOR

• Pentru o și mal 
promptă reflectare in ca
drul acestei rubrici a 
ultimelor apariții, rugăm 
editurile și autorii să ne 
trimită exemplare de 
semnal.



Din toată inima
UN AN NOU de viată, de străduințe, 

de încredere în puterile propriei 
noastre ființe naționale Si de spe
ranță în pacea si în liniștea lumii*  

se deschide în acest ianuarie aniversar, un an spre 
care privim cu sentimente de prețuire pentru tot ceea 
ce se arată în bine. în cinste. în adevăr, spre îmbli- 
nirea unor înalte idealuri. Este un an pregătit, la te
meliile căruia stau marile realizări ale poporului ro
mân. este un an asupra căruia au fost îndreptate gîn- 
durile secretarului general al partidului, de la tri
buna Conferinței Naționale, la ceasul sintezei si apre
cierii a ceea ce mărețul program al înfăptuirilor noas
tre însemnează angajare Si consacrare în toate tări- 
murile muncii, unitate în fapta fără seamăn pe care 
tara noastră o poate arăta în înfățișarea așezărilor ei. 
Atît în planul muncii materiale, cît Si în orizontul 
spiritual. în spațiul creației artistice, sentimentul îm
plinirii unei biografii sociale, a unui timp si a unei 
i«-*nrii  exemplare pentru generațiile ce vin. stăruie si 

nmănunchează preocupările, în prețuirea valorilor, 
-unurilor dobîndile. în cunoașterea si iubirea de tot 

ceea ce însemnează dăruire în năzuințele patriei. în 
revoluția care ne definește existenta.

Cu aceste gînduri si lumini ale sufletului întîmpi- 
năm ziua de 1 ianuarie, cînd ne îndreptăm din toată 
inima fata curată a iubirii si a stimei către cea mai 
aleasă fiică a poporului nostru, către tovarășa Elena 
Ceausescu, a cărei viată este o nobilă si neîntreruptă 
consacrare în scopul fericirii si viitorului tării. Acade
mician si savant în recunoașterea celor mai presti
gioase foruri ale științei mondiale, om politic pe trep
tele celor mai înalte responsabilități ale vieții de 
partid si de stat, tovarășa Elena Ceausescu, tovarășă 
de viată a omului care prin clarviziunea sa Conduce 
destinele poporului român. înfățișează în istoria noas- 
v ’ contemporană chipul strălucit al femeii române, 
care In decursul vremurilor si-a dăruit iubirea pînă 
la sacrificiu creșterii fiilor tării, izbîndirii dreptății 
sociale, trimfului revoluției, libertății si independen
tei patriei. în organizarea si în conducerea vastului 
cîmp de activitate si de concepție al stiintei românești 
contemporane, munca tovarășei Elena Ceausescu este 
nu numai o împlinire a unei biografii de excepție, ci 
si o afirmare. în planul conștiinței si în direcționarea 
energiilor cercetării si creației în toate domeniile 
stiintei. un simbol si un argument în ceea ce. din să-' 
Iile laboratoarelor si instituțiilor experimentale, pînă 
în uriașele combinate chimice si uzine ale tării se 
realizează astăzi. Ia o scară impresionantă în com
parație cu tot ce s-a făcut pînă în aceste două dece- 

ii care constituie emblema de aur a biruințelor so-

’ Această identificare a unei vieți cu idealurile parti
dului. încă din anii de luptă antifascistă a tineretului 
comunist dă personalității de astăzi a tovarășei Elena 
Ceaușescu dimensiuni si semnificații ce se constituie 
în dovezile cele mai durabile ale societății noastre, ale 
programului paitidului. ale culturii române. dovezi 
vii. înscrise de la un an la altul în acordul unanirn 
al clasei muncitoare, al întregului nostru popor. în 
ceea ce existăm în planul progresului Si al civilizației. 
Este identificarea cu o pedagogie socială, cu înfrun
tarea marilor încercări ale timpului, cu tot ceea ce 
partidul si secretarul său general configurează în zl- 
zionomia de astăzi a poporului român. Omagiem cu 
sinceritatea sentimentelor noastre Pe acești doi, expo- 
nenti ai clasei muncitoare, ai oamenilor pămintulul. 
care s-au ridicat prin credința lor în mai binele tă
rii prin lupta lor cu forțele amenintatoare din anii 
războiului, cu tot ceea ce a însemnat ta Plan politic 
si social stagnare. înapoiere, egoism, inechitate socia
lă umilire a omului. Iată, putem să ne aratăm fata 
curată, cinstită si adevărată in fata timpului, a gene
rațiilor tinere ce li s-au pregătit uneltele Si asezamin- 
tele împlinirii celor mai îndrăznețe visuri, ne putem 
recunoaște identitatea națională în adevărul istoriei 
noastre, iată, sîntem noi înșine. în tara liberă si bi
ruitoare. înnoitori si uniți ca niciodată, conduși de un 
partid încercat si de un conducător luminat, si pe 
această treaptă a istoriei omagiem, ca drntr-o firească 
datorie morală, pe aceea care se identifică prin cele 
nai alese trăsături cu chipul militantei revoluționare, 
cu chipul mamei si al soției cu iubire de neam, așa 
cum acest chip a fost văzut si cunoscut în grelele 
timpuri Prin care flinta neamului nostru si-a aparat 
dreptul la existentă.

Ț N ACEASTA zi de î ianuarie, si în
* această lună, cînd ne apropiem de 

aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sărbătorirea celei ce-1 însoțește pe condu
cătorul partidului în uriașa muncă de răspundere 
în fata destinelor tării vine să ne proiecteze glndu- 
rile in trecut si în viitor, să ne dea îndemnul de a trăi 
pe toate planurile istoriei neamului nostru, să ne si
tueze în angajările revoluționare ale prezentului în 
spiritul cărora să reflectăm cu responsabilitate revo
luționară la ceea ce tine de propria noastră muncă, 
pentru ca fericirea poporului român, drumul său spre 
culmile socialismului si ale comunismului să fie atri
butele biografiilor pe care le sărbătorim. Stau în fata 
acestui îndemn nu numai imaginile noi la tot pasul. 
In toate unghiurile tării, nu numai realizările inima
ginabile altădată, nu numai potențialul tehnico-eco- 
nomic pe care îl are tara la îndemînă. creație a oa
menilor timpului nostru, nu numai edificiile culturii 
li ale învătămîntului. edificiile orașelor si satelor. 

dar ceva mult mai prețios, mai scump si mai de du
rată. care este conștiința noastră nouă, care este ra
portul dintre om și om în societatea noastră, umanis
mul instaurat si legiferat al democrației si al dreptu
lui fiecăruia la afirmarea personalității sale. Acestea 
sînt adevărurile în numele cărora ne cinstim condu
cătorii. cinstindu-ne Propria noastră existentă, aces
tea însumează bunurile culturale pe care le vedem au- 
reolînd si dînd substanță perenă impozantului cadru 
material creat de mințile si de mîinile poporului ro
mân. Moștenim o bogată zestre spirituală a părinților, 
omenia lor. puterea de a face fată tuturor împrejură
rilor. si îmbogățim această moștenire, o fructificăm 
în luminile de progres ale veacului, situînd imaginea 
tării în fata cerințelor civilizației contemporane. Cu 
aceste daruri ne înfățișăm si noi astăzi, omagiind o 
viată dăruită credinței in împlinirile zilelor noastre:

Ca om de artă, care si-a consacrat viata scenei tea
trului românesc. în întruchipări de eroi si destine 
omenești, adaug omagiului meu și înțelegerea a ceea 
ce prin artă si Prin cultură sufletul omenesc ajunge 
la suprema lui frumusețe Si manifestare. Nu pot să 
nu retrăiesc acele destine care însemnează pentru 
viata unei artiste o istorie de necuprins a ființei, un 
înțeles al destinului, un preț al idealului si al afir
mării lui. Omagiind o viață închinată revoluției, aduc 
din propria mea memorie afectivă epoci de zbucium, 
înfruntări ale sortii, fizionomii proiectate într-o zare 
străfulgerată de îndurări, de speranțe, de încercări ale 
oamenilor. Tovarășa Elena Ceaușescu trece prin spa- 

’ țiul acesta pe care-1 simt în adîncul ființei mele, cu 
o convingere în bine si în adevăr, cu acele virtuti ale 
ființei care în structura unei biografii feminine în
seamnă mult mai mult, ca putere si ca încărcare, din 
toate privințele. Iată de ce. pentru mine, pentru pro
priul meu drum, ca femeie. în afirmarea iubirii de 
artă, aniversarea unui destin politic, a unei vieți care 
a trecut prin mari încercări, umăr la umăr cu un 
bărbat al aceluiași destin, ca să ajungă în orizontul 
istoriei, echivalează cu o profundă filosofie de viată, 
mărturisită acum, cu o emoționantă întîmpinare. la 
răscrucile anilor, a unei femei ideale a pămîntului 
românesc, coborîtoare din munții revoluției. femeia 
din fata vetrelor unde se adună oamenii casei, femeia 
din fata leagănelor, de la războiul de tesut. de pe 
cîmpul cu bucate, femeia învățătoare si muncitoare, cu 
sufletul ei încărcat de duioșie, de bucurie a vieții, de 
speranță, de- îngrijorare, de dispreț pentru tot ceea 
ce umilește și urîțește viata omului, de neprețuitul dar 
al gîndului și al inimii, fără de care viata copiilor si 
ridicarea lor între oameni n-ar fi cu putință.

* POATE acestea sînt argumente mo- 
rale, sînt pagini de timp și de viată 

la care medităm în aceste zile sub semnul lui ianuarie, 
constituite acum în evenimente interioare, în întîmpi- 
narea unei ființe iubite a poporului nostru. Un gind 
pe care i-1 închinăm vine acum dinspre pămîntul țării, 
de la oamenii pentru care soția, mama, sora, iubita, 
fiica sînt comori ale vieții, un sentiment pe care-1 
împodobim vine acum dinspre milioanele de oameni 
ai satelor și orașelor, aî laboratoarelor și ai uzinelor, 
ai grădinițelor, școlilor și universităților, și iată, ca om 
al scenei, le văd chipurile. îi însoțesc. Ie înțeleg gîn- 
durile. Numai în felul acesta, solidară cu toti oame
nii tării, pot configura sub semnul aniversar imagi
nea unei vieți exemplare. Sîntem noi. spunem cu 
mîndrie. trăim o epocă a muncii noastre. întemeiem o 
cultură a oamenilor noi. sîntem aici, acasă, la lucrul 
nostru. în programul fiecărei zile, la bine si la mai 
greu, cu neclintita credință că putem face tot ce tre
buie ca prin anii ce vin să lăsăm copiilor noștri o 
tară mai mîndră si mai frumoasă între toate țările 
lumii. _ . ,

Prin toate acestea, ziua de 7 ianuarie se exprimă 
prin actfe de cultură, simtite pe planul conștiințelor.- 
cum numai valorile culturii se configurează. A prețui 
viata unui om dăruit vieții, a identifica chipul lui cu 
chipuri din istoria neamului, a întruchipa în opere 
de artă aceste imagini ale timpului, a le simboliza pe 
scenele faptelor artistice în momente eroice, toate 
acestea sînt forme specifice ale culturii cu semnifi
cații politice si sociale.

O învățătură se desprinde si din mărturisirea aces
tor gînduri : aceea a felului cum se cuvine să ne 
iubim si să ne prețuim adevărurile dovedite prin fap
tele vieții noastre. Cinstind o biografie dăruită revo
luției. progresului, libertății si independentei națiu
nii. trăim o pagină de istorie a părinților si a contem
poranilor noștri, ne recunoaștem în tumultul ei si ne 
pătrundem de mobilurile ei politice si morale. Pentru 
că, este o temeinicie si o dialectică morală, fără în
doială. în tenacitatea unei vieți din care nu s-a clin
tit nici o fărîmă în afara convingerilor revoluționare. 
Sub semnul acestei pilduitoare imagini, ziua tovarășei 
Elena Ceaușescu este o sărbătoare aureolată de ură
rile Anului Nou. în care se cade să spunem - vorbele 
cele mai alese, de sănătate si de viată lungă, de feri
cire șl de iubire pentru tot ceea ce poporul român 
înfăptuiește spre binele său. spre fericirea tării, spre 
pacea lumii, spre lauda timpului nostru.

Din toată inima. îi urăm La multi ani 1

Dina Cocea
Președinte al Asociației Oamenilor de Artă 

din Instituțiile Teatrale si Muzicale 
din Republica Socialistă România

OMAGIU de Natalia Matei Teodorescu

Cinstirea noastră
Cine știe sâ ardă la durere există, 
Timp bogat cheltuit, — ce nădejdi arzătoare 
privesc ochiul vieții, umbra lui tristă 
cu oameni o biruie, - pe senin ți ninsoare.

Revărsările zorilor nici un nor nu le sperie, 
Ginduri proaspete văd trandafirii mirării, 
Apa vie din miezul aur al țării 
cintă cerul albastru in adine de materie.

Mă opresc. Privesc ochiul tău Românie 
in ochiul Femeii, boabă de soare 
e lumina savantului, laudă ție 
româncă biruitoare.

Fiica de țară 
aprinde esențe, pe flăcări desface 
dimineața naturii, - iubire, pace. 
La mulți ani floare vestind primăvara I -

Lumina spiritului e apa măiastră 
Elena Ceaușescu, cinstirea noastră I

Violeta Zamfirescu

Cîntec
Din somnul de țarină al griului-ianuar 
Pecete aurită a iernii-n sărbătoare 

'A șaptea zi inscrisă acum in calendar 
la pretutindeni chipul tăiat in ochi de floare.

. Sintem acum puterea de a cinta pe aceea 
Ce numele-și înscrie in timp cu trudă aleasă, 
Savantul de renume și mama și femeia 
Din țara ce-o numește dintotdeauna casă, 
Din țara care, astăzi, cu piine ți cu sare 
Cu fragede omături ii iese înainte 
Menindu-i virste limpezi ca un adine de mare 
Și așezind lumină in cintec ți cuvinte.

Omagiu
Parcă nu sint cuvintele de-ajuns 
Pentru această zi de sărbătoare 
Cind viitoarea iarnă e-un răspuns 
Luminilor păstrate-n fiecare

Căci sintem toți un gind, un semn, o ființă 
In clipa cind se-nalță către țară 
Prinosul nostru de recunoțtință 
Zvon de zăpezi clădite pe-o vioară

Pentru femeia ce ațeazâ-n carte 
Numele țârii, vrednic, fără moarte 
Și-l poartă-n lume, astăzi, cu credință 
Prin tot ce-nseamnă trudă aspră, țtiințâ.

E clipa cind urarea noastră, poate 
De dincolo de vorbe va străbate 
Precum o floare care se desface 
Viață lungă, sănătate, pace I

Carmen Focșa
v y
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EXISTA, din țoate timpurile, poeți 
dezlănțuiți ca o furtună, există 
poeți cărora le place să fie vă- 
zuți, auziți, temuți’sau aplaudați 

fi admirați cu frenezie.
Există, însă, și poeți liniștiți, discreți 

și modești, retrași in odaia lor de lucru, 
jertfindu-se pe altarul Poeziei. Ei rămin 
demni în sihăstria lor poetică. Iși fac 
datoria de cetățeni onești, ard, in schimb, 
ca o făclie pentru idealurile neamului 
din care s-au ivit, pentru soarta con
fraților și a culturii naționale. Sînt mulți 
asemenea poeți care ne cuceresc prin 
simplitatea și spiritul lor de omenie. 
Primus inter pares este, in epoca noas
tră, Emil Giurgiuca, omul care în pe
rioada anilor 1933—1944 jucase un rol 
esențial in descoperirea talentelor tinere 
și afirmarea literaturii ardelene, atît prin 
propria sa creație, cit și prin activitatea 
sa de nobil și dăruit animator cultural 
care tindea să determine un salt calita
tiv în lirica românească prin înnoirea 
substanțială a marilor tradiții. „Prin ei 
— scria criticul Romulus Demctrescu în 
revista Pagini literare, cu prilejul apari
ției primului volum de versuri al lui 
Emil Giurgiuca, Anotimpuri, din 1938, — 
Ardealul reînnoiește o solie artistică 
după poezia lui Goga și a lui Blaga, adu- 
cînd un dar de care ne bucurăm și ne 
mîndrim a-1 vesti de la această revistă 
și din acest loc : Renașterea poeziei pe 
plaiurile noastre'*.

Emil Giurgiuca a fost, cum observa cu 
același prilej criticul și mentorul ‘ cultu
ral, Ion Chinezu, „un ferment din cei 
mai prețioși ai vieții culturale de din
coace de Carpați", iar G. Călinescu îl 
rînduia, cu unele observații critice ne
drepte, in Istoria literaturii române..., în 
fruntea poeților tineri ardeleni, formată 
din Grigore Popa, Ștefan Popescu, Mihai 
Beniuc, Ion Th. Ilea, I.C. Suceveanu, C, 
Argintaru, V. Copilu-Cheatră, George A. 
Petre — pe care-i considera „niște Ioni 
ai lui Rebreanu in stare, prin cultură, de 
un concept al cosmicului, creatori, lirici 
ca Whitman și Esenin, ai vitalității**.

O melancolie fără leac ii definește 
personalitatea atit de distinctă sub liniș
tea de suprafață, dar cu mari furtuni în 
adîncuri, cu autoclaustrarea în Poezie, ca 
mod de existență, pe care M. Beniuc Ie 
intuiește atît de bine, incă prin anii 1938, 
cînd publică în Pagini literare, de la 
Turda, poezia Melancolie, dedicată lui 
Emil Giurgiuca : „Cine cunoaște tristețea 
/ Lămpii cu petrol în miez de noapte /.../ 
Cine se crede bătrîn la treizeci de ani / 
Și suferă de insomnii / Cu fața la perete. 
/ O. cuvintele, cuvintele / Sînt nave prea 
fragile / Să-i poarte povestea pe apele 
vieții...**.

Emil Giurgiuca e un poet care s-a im
pus singur și prin sine, înnoind poezia 
românească din interiorul tradiției, cău- 
tîndu-și rădăcinile cele mai adînci în 
ființa neamului și elogiindu-i statornicia 
pe aceste plaiuri : „Am coborît in mine 
să găsesc / Izvoarele ce viața mi-o hră
nesc. / Și ca-ntr-o rocă m-am văzut legat 
/ De umărul strămoșului din sat“ (Acum 
vei ști).

Q -A NĂSCUT în satul Diviciorii-- 
Mari din fostul județ Someș, azi 

'Cluj, la 27 decembrie 1906, in casa preo
tului loan Giurgiuca și a soției sale. Pe- 
laghia Butașcu, în care va cunoaște viața, 
istoria, datinile și credințele oamenilor 
de pe aceste meleaguri, suferințele și 
Idealurile lor sociale și naționale.

Casa părintească și satul natal vor ră- 
mîne mereu vii în amintirea poetului, 
care le va evoca intr-o manieră originală, 
eliberată de viziunea coșbuciană sau go- 
giană : „Curți înflorite-n nălbi și româ
nită / între grădini pe drumul Clujului, 
1 Coroana casei despletită-n viță / Ca 
pana soarelui, a jucăușului**  (Chemarea 
copilăriei) 
sau : ■
„Hei. Diviciorilor. voi ați rămas / Tot ti
neri și cu fața către soare**  (Acasă).

Legătura Poetului cu Transilvania a 
fost și a rămas organică. Versurile sale 
cintă din străfundurile sufletului plaiu
rile Ardealului, omul dirz a cărui viață 
aspră se identifică intim cu ele, cu marile 
permanențe ale istoriei noastre : „Mă 
întorceam într-o vară in Ardea) / mai 
demult, pe la Ghimeș, cu trenul / / Bă- 
teau în fereastră poeni, f păduri de brazi,

Emil Giurgiuca —
discreție și poezie

munți domoli / cu plaiuri de brazi. / 
Mi-am spus : aici am să stau / într-o 
casă de lemn. / în alt an la Vidra / în 
Munții Apuseni / același irezistibil în
demn. // La Brad, la Baia de Criș, / pe 
plaiul cu stîni / de Ia Rășinari Ia Pălti
niș: același, același îndemn. // Același 
irezistibil îndemn / m-a întors veri în șir 
la Bușteni / în fața muntelui / în abur 
albastru: / Același dor de înalte poeni**  
(Permanențe).

Una din coordonatele statornice și sem
nificative ale universului liricii lui Emil 
Giurgiuca o constituie chtonismul său, 
senzația acelui tellus mater pe care i-o 
dă pămintul ardelenesc.

Studiile liceale, începute pe vremea 
Imperiului austro-ungar, le termină în 
1925, după marea Unire de la Alba- 
Iulia din 1 Decembrie 1918, des
pre care va scrie peste ani în revista 
Colocvii, al cărei redactor-șef va fi : 
„-Copil al suferinței», aspirind secole 
de-a rîndul la dreapta unire cu țările 
surori, la emanciparea și libertatea na
țională, Ardealul și-a găsit de fiecare 
dată mîngiierea, fie prin lupta neînfri
cată a unor viteji ai neamului, rămași 
înscriși’cu litere de singe pe filele is
toriei.-fie prin glasul nestins și mereu 
răsunător al strunelor ascunse ale poeți
lor și prozatorilor, ale istoricilor și oa
menilor de cultură, ridicați de pe aceste 
meleaguri de dor. neosteniți slujitori ai 
neamului, asemeni tuturor românilor, a- 
semeni tuturor acelora ce au știut că au 
o țară și un nume, dărtiindu-și întreaga 
ființă unor idealuri nobile, spre bună
starea și ridicarea acestui neam care din 
totdeauna a existat pe acest -picior de 
plai», așa cum au spus-o cu multă vreme 
în urmă cronicarii noștri**.  (Emil Giur
giuca, Alba-Iulia, in rev. Colocvii, an. 
II. decembrie 1968).

Deși le mărturisește mai tîrziu, ăces- 
tea erau, de tinăr, sentimentele și gin- 
durile lui Emil Giurgiuca despre Ardeal, 
cu care va pleca la București, in 1925, în- 
scriindu-se la Facultatea de Litere și Fi- 
losofie, absolvită in anul 1929. De pe băn
cile universității va trimite versuri la re
vista Datina, foaie a Societății culturale 
„M. Eminescu**.  care apărea la Turnu- 
Severin, unde se va vedea publicat ală
turi de Aron Cotruș, T. Ulmu, Al. Iaco- 
bescu. Eugen Constant, Marcel Roma- 
nescu, George Boldea. Publică, apoi, în 
Universul literar, condus de Pefpessicius, 
poezia Autumnală, inclusă ulterior în vo
lumul Anotimpuri (1930). La apariția poe
ziei în Universul literar (an. XLII, nr. 
52 din 26 decembrie 1926) poetul mai avea 
doar o zi pină la împlinirea vîrstei de 
20 de ani. Poezia n-are numai semnifi
cația unui debut matur ci și darul de a 
preciza contururile universului liric al 
autenticului poet, prin notele ei bucolice, 
pline de arome cîmpenești și de vibrații 
idilice, strunite-n viziuni modeme, de o 
tulburătoare picturalitate : „Lumină albă 
peste pomi se varsă / Cîntind prin frunze 
molcom ca o ploaie, / Din virfuri roși în 
nimburi se îndoaie / Și-n vint prăvale 
foi de ceară arsă / / Din țarini coborind 
cu boii-n juguri / Porumb de aur rjde 
strîns in care. / Colo cînpenii-n miriști 
prind să are / Și fuge vina brazdei după 
pluguri...**.

Sentimentul viu, acut al naturii, sufletul 
românesc de la țară, revărsat in cadențe 
solemne, plasticitate dinamică și muzica
litate aproape simbolistă, discrete ecouri 
coșbuciene și pillatiene dominate de 
personalitatea distinctă a poetului, anunță 
un debut care echivalează cu o consa
crare. Pe asemenea coordonate se va dez
volta multă vreme poetul Emil Giurgiuca 
a cărui personalitate va cunoaște, insă, 
și alte dimensiuni. Tcrminîndu-și studiile 
universitare in anul 1929. se va întoarce 
în Ardeal, unde va funcționa ca profesor 
la Aiud, Uioara, Sighișoara. Brad. Cluj, 
fiind, totodată, și un neîntrecut fetment 
de viață culturală. „Pretutindeni pe unde 
a trecut — scria Vasile Netea în articolul 
Un rapsod transilvan din Luceafărul, an. 
XX, nr. 5. dec. 1986, p. 6 — pe lingă o 
intensă colaborare la revistele literare 
ale vremii, E. Giurgiuca a inițiat sau a 
participat la acțiuni care au stimulat pu
ternic mediul literar și au făcut ca Ar
dealul să înregistreze cu succes un nou 
Capitol de istorie literară’*,  Astfel, cînd 
la Aiud poetul Ovidiu Hulea, cumnatul 
lui Liviu Rebreanu, soțul Liviei, scoate 
revista România literară, tînărul poet și 
profesor, Emil Giurgiuca, va fi secretar 
de redacție și va scrie cronică literară la 
volume de poezii. Cele patru numere 
care deschiseseră coloanele „tuturor nă
zuințelor curate**  spre „a tălmăci marele 
suflet al națiunii**  vor anticipa revistele : 
Abecedar, de la Brad, Gind românesc de 
la Cluj, condusă de Ion Chinezu. și Pagini 
literare de la Turda, condusă ițe Teodor 
Murășanu. După ce trece prin cenaclul lui 
Victor Papilian. unde se întîlneau tinerii 
scriitori : Pavel Dan. Ion Vlasiu.. G. Popa. 
Olga’Caba, Ion Th. Ilea, Ion’Chinezu, 
Emil Giurgiuca iși continuă activitatea 
didactică la Brad. 1933—1934. unde-1 adu
ce si Pe colegul său de facultate, poetul 
și bunul prieten George Boldea, să pre
dea filosofia. Amîndoi vor face să apară 
Ia Brad revista literară Abecedar, care 
avea formatul Biletelor de papagal a lui 
Tudor Arghezi. Revista va determina un 

adevărat reviriment literar, căci, asa cum 
observa Ion Chinezu. ea „a adus, de fapt, 
o întreagă primăvară îndrăzneală tine
rească. gust, avint. perspectivă’*. Nume
rele de la 1 la 20 vor apărea sub îngri
jirea lui Giurgiuca și Boldea, iar cu nu
mărul 21—22. se vor ocupa de apariția ei 
un grup de tineri scriitori format din 
E. Giurgiuca. G. Boldea.’ Teodor Mură
șanu. Grigore Popa. Pavel Dan și Mihai 
Beniuc. Prin articolele ei programatice, 
revista aprecia de la început că „e vre
mea să înceteze paseismul sentimental 
și moleșitor în care ne complăcem de-a- 
tita vreme. Formele patriarhale de via
ță. frumoase dar inutile acum s-au dus. 
iar literatura care le-a cîntat a căzut în 
desuetudine**  (Altă îndrumare, nr. 3). Cu 
toate aceste declarații teoretice, atit poe
ții cit și prozatorii din grupare vor ră- 
mine, in substanța creației lor, foarte 
intim legați de tradiție și de viață 
satului -ardelean, deși culturaliceste se 
deschiseseră mult către mari spirite ale 
culturii universale. Pe lingă poeziile 
care-i conturează tot mai puternic perso
nalitatea de „poet al purității eflorescente 
— cum îl definea Dragoș Vrînceanu — al 
senzației paradisiace surprinse în lumină 
și miresme vegetale’*,  al naturii și-al setei 
de cunoaștere, pe care o mărturisește răs
picat : „Setea de zări m-a destrămat în 
vînturi / Cu mugurii am băut din infi
nit**  (Poarta), Emil Giurgiuca va scrie 
articole Si cronici de o foarte substanțială 
tinută intelectuală, precum : Detașări de 
imagini. Herald, Amvonul de azur. Poetul 
Radu Bourcanu. Versul lui C.I. Siclovca- 
nu. Inflație de reviste.

Pe lingă colaborarea de la Abecedar, 
poetul va trimite poezii la Gind româ
nesc din Cluj, și la revista Pagini literare.

3 VITA firesc din peisajul natural 
și spiritual al Transilvaniei, 

poezia lui Giurgiuca n-avea nimic 
epigonic față de retorica eroică a 
lui Andrei Mureșanu, de epicitatea 
coșbuciană, sentimentalitatea lui Iosif, 
incitația gogiană sau activismul 
violent descătușat al lui Aron Cotruș. 
El are un mod propriu, distinct, de . în
frățire cu natura, prin ancorarea in 
străfundurile vieții vegetale.

Lirica lui Giurgiuca nu e pastel pur ; 
în cintarea naturii e incorporată o ati
tudine contemplativă, din care se degajă 
un aer -de bogăție și tihnă sufletească, și 
o luxuriantă revărsare de imagini proas
pete, inedite, precum în această evocare
a ploii de peste 
curs pe cîmp 
ramuri atîrna in

noapte : „Atîta cer a 
azi-noapte / Că peste 
zori / Argint din rîul

drumului de lapte / Și stele izvorau pe
cîmp din flori* ’. (Dimineața).

Alte dăți starea ■ contemplativă e mai 
încărcată de gind, mai răscolitoare și mai 
capabilă să determine o integrare organi
că a poetului in elementele naturii, cu o 
manieră lirică intilnită îndeosebi la 
Blaga, V. Voiculescu și Arghezi. Cu în
dreptățire observa l’erpessicius că „Emil 
Giurgiuca estO, înainte de toate, un poet, 
unul din acele suflete predestinate să fie 
părtașe la tainele naturii, un poet care 
nu numai că a trăit în plină natură, dar 
s-a contopit cu ea, și devenind natura 
însăși, ia cunoștință de sine și se expri
mă în vocabularul de imagini și de 
tîlcuri ale naturii. De aceea pe toate 
coordonatele universului liricii sale, poe
tul dialoghează, sub diverse ipostaze, 
cu natura, cu patria, cu apele și pădurea 
satului natal, cum ar dialoga cu niște 
ființe umane care-i sînt neamuri sau prie
teni apropiați. Poetul face parte din na
tură, precum Natura face parte din el“. 
La Giurgiuca natura e îmbibată de isto
rie, de sentimente omenești, în primul 
rînd de cel erotic și de cel al curgerii 
ireversibile a timpului, pe care le întâl
nim și în evocarea anotimpurilor : „Cile 
flori au ieșit / Pe urmele tale 7 Ce 
murmur de limbi au stirnit / Picioarele-ți 
goale*  (Primăvara).

Apariția volumului Anotimpuri (1938) de 
Emil Giurgiuca va fi primită cu viu in
teres, exegeții subliniind faptul că mo
mentul acut 'de criză spirituală a fost de
pășit, prin ivirea unui veritabil poet : 
„Avem in volumul Anotimpuri — scria 
criticul Romulus Demetrescu în revista 
Pagini literare (an., IV, nr. 3/1938, p. 82) 
— chezășia unui fapt indiscutabil : un 
nou poet; un poet de-vădit talent s-a 
ivit aici, în Ardeal**.  Pe lingă opera ori
ginală. publicată și in alte reviste precum 
Țara noastră, Gindirca, Azi, Emil Giur
giuca stăruie în activitatea sa generoasă 
de susținere a poeților generației sale, 
realizînd o admirabilă Antologie a tine
rei poezii ardelene. Venind după Antolo
gia poeților de azi a lui Perpessicius și 
Ion Pillat. după Poezia poeților tineri a 
Iui Zaharia Stancu. după Antologia poeți
lor bucovineni a lui Mircea Streinul, an
tologia lui Emil Giurgiuca se va impune 
în chip deosebit prin gustul critic rafi
nat, prin obiectivitatea și seriozitatea in
formațiilor de istorie literară, prin capa
citatea de definire Și portretizare și prin 
ideea ingenioasă de a publica pentru fie
care poet, imaginea sculpturală realizată 
de talentatul sculptor Ion Vlasiu. Anto
logia Poeții tineri ardeleni, apărută la 
București in Editura Fundațiilor pentru 
Literatură și Artă, e o lucrare

critică, un act cultural care ech 
valează cu o operă originală, de referii 
ță, căci din cei 18 poeți antologa'
aproape nici unul n-a dezmințit intuit 
lui Emil Giurgiuca. Anul 1940 este și an 
odiosului Dictat de la Viena, prin ca 
România pierde Ardealul de Nord. Acu 
îl întîlnim pe Giurgiuca la București r 
dactînd, alături de O. C. Tăslăuanu 
D;țn Botta, revista Dacia, menită să înfi' 
reze răpirea samavolnică a Transilvani 
de către hortiști. Printr-un arbitrariu < 
neconceput, trupul Ardealului era frî 
în două și ca el inimile zdrobite de dun 
re ale patrioților români, printre care 
prenumără. firește, poetul modern 
gliei transilvane. Emil Giurgiuca : „L-a 
întîlnit in zilele acelea — își aminteș 
Dragoș Vrînceanu — pe poetul Err 
Giurgiuca în lacrimi... încă o dată el r 
se dedubla, făcea unul și același trup < 
trupul pâmîntului, din care crescuse, in: 
nalizabil. ca florile și fructele, de ca 
nu se putea distanța, fie și in contempl; 
ția mîniei**  (Dragoș Vrînceanu, Cuvi 
înainte la volumul Poezii de Emil Giu 
giuca, Ed. Tineretului, 1968). Purtînd i 
nume simbolic. Dacia ne trimite. < 
orientare literară, către celebrul progra 
al Daciei literare de la 1840. Primul m 
măr apare la 15 aprile 1941, anunțindu-: 
a fi o publicație bilunară.

în articolul Cuvinte pentru începu 
Emil Giurgiuca. deplin conștient de vl 
loarea unui poet național in vremuri 
de restriște ale unui popor, ne evoi 
chipul exemplar al lui Eminescu. ca îi 
truchipare a destinului nostru istoric 
„Ur.iaș receptacol al durerii rom: ' 
sinteza esențelor noastre originale.
dată prezența lui n-a fost mai necssă.i 
decît în zilele tragice prin care a treci 
biata noastră țară... Mihai Eminescu... 1 
numele lui vă chemăm, scriitori român 
aplecați-vă urechea pe inima țării și a: 
cultați durerea ei...“

Revista încetează după cîteva numer 
La București îl întilnim colaborind și 1 
revista de informație critică, literară 
artistică ■: Viața literară de sub condi 
cerea lui I. Valerian. Lupta începută pri 
revista Dacia va căpăta sensuri și m: 
profunde în holărîrea poetului patriot c 
a alcătui o antologie pe tema Transilvani 
în poezia românească, antologie de c 
cepțională valoare, care va vedea luidin 
tiparului in anul 1943. După mărturisire 
bunului său prieten, poetul Vlaicu Birn. 
„Zile și nopți la rînd poetul -trudise di 
greu, extrăgînd din cărți și broșuri, di 
prăfuitele colecții ale ziarelor și revistele 
vechi, materialul afectat acestui curajr 
act de înfruntare a asupritorilor, de sacr 
alimentare a nădejdilor tuturor**.

Evident antologia aceasta are o profun 
dă semnificație culturală, strîngind în e 
autori din toate provinciile româneșt. 
și una politică și istorică. Acest efort su 
praomenesc de apărare a Transilvanie 
răpite de hortiști, va fi încununat 
volumul de versuri Dincolo de pădu. 
apărut în același an cu antologia, respec 
tiv 1943, al cărui titlu traduce în romă 
nește din latină cuvintele trans-silvanie 

Pe linia liricii protestatare a altor ar 
deleni, precum Andrei Mureșant 
G. Coșbuc, O. Goga, Aron Cotruș ș.a 
poetul se arată a fi un vaticinar. Sen 
timentul dominant, nota esențială a liric 
sale despre Transilvania căzută în robi 
nu e deznădejdea și resemnarea, ci in 
crederea in ziua neamului românesc ș 
în dreptatea istoriei : „Nu plinge. codri 
nu jeli, cîmpie 1 / Azi, mîine rîndul nos 
tru o să vie. / Acuma noaptea nopțilo 
se lasă. / Pămîntu-ntreg e-o dărâmat 
casă. / Dar miine zorile vor umple iar 
Tot plaiul meu de har și de amar. / To 
ce-am pierdut va răsări in soare. / Ș 
cintecele mele vestitoare / Vor bat 
aprinse cerul larg, ca merii, / Numai s 
sune tulnicele verii**.  (Nu plinge, codre)

După 23 August 1944, Emil Giurgiuca si 
va consacra, aproape exclusiv, vreme di 
două decenii, traducerilor, dind cultur 
românești o Culegere din lirica maghiar 
(1947). încununată cu premiul Societăți 
Scriitorilor Români.

Din 1964, paralel cu activitatea de tra 
ducător, poetul și profesorul se va ii 
toarce „la uneltele sale**.  Va fi redac 
tor-șef la revista Colocvii, va fi ui 
profesor dintre cei mai distinși din Capi 
tală și va scrie poezia originală pe can 
o va strînge în volumul Poemele verii, ît 
versurile căruia pulsează ritmurile vieții 
„Așa cum am visat-o împreună / în tine 
rele noastre anotimpuri**  (Baladă).

în perioada următoare, Emil Giurgiuc. 
va face să apară încă trei volume di 
versuri : Cinice de țară (1967). I’oczi 
(1968). in colecția „Cele mai frumoasi 
poezii**,  și Semnul pe scut (1972), cari 
adaugă teritorii noi. moderne uriiversulu 
său liric dar și adîncesc temele mai vech 
ale poeziei sale și ale liricii ardeleneșt 
în genere : sentimentul acut al ruperi 
de satul și regiunea natală. nostalgii 
copilăriei și a casei părintești, cultul pă 
rinților și al străbunilor. încrederea îi 
trăinicia neamului românesc.

După cum se vede, poetul Emil Giur 
ginea a spus multe, din inima neamulu 
său și a scris bine și frumos, poezia lu 
fiind cînd flacără, cînd lacrimă.

ion Dodu Bălan



Intr-o serie istorică și tipologică Confruntări

Ne-am Întrebat de multe ori 
in decursul acestor mai bine de 
două decenii de la apariția ro
manului Plecarea Vlașinilor de 

Ioana Postelnicii, ce ar fi zis E. Lovi- 
nescu, in cazul că ar mai fi putut citi 
această supremă realizare a uneia din 
..favoritele" cenaclului său din ultimii 
ani. (Am putea numi cartea chiar o „is
pravă", dată fiind surpriza pe care tema 
tratată, modalitatea epică și marea forță 
a acțiunii o puteau provoca la vremea 
aceea cuiva care cunoștea- antecedentele 
autoarei, tributare cu totul altui stil.) Și 
răspunsul nostru (dacă ne e îngăduit să 
facem presupuneri pe seama unei perso
nalități critice de talia lui Lovinescu) a 
fost mereu unul singur : ar fi fost en
tuziasmat. Riscăm această afirmație pen
tru că Plecarea Vlașinilor infirmă toate 
previziunile mentorului privitoare la po
sibila evoluție a autoarei, confirmînd 
insa ceea ce era mai de demonstrat : ta
lentul, dar unul de factură exact opusă 
celui revelat in paginile de debut. Ple
carea Vlașinilor, o carte de proză vi
guroasă, scrisă in stilul cel mai tradițio
nal. contrariu celui pe care proza de 
analiză psihologică preconizată de ma
estru il impunea, l-ar fi obligat desigur 
pe acesta la o nouă „revizuire". Dar, 
după cum se știe, nu ar fi fost prima 
dată cind el trebuia să-și amendeze o 
teorie, cedind in fața realității și a ceea 
ce-1 obliga propriul său gust : o făcuse 
intr-un caz similar, salutind cu entu
ziasm apariția lui Ion al lui Liviu Re
breanu.

Poate că operația ar fi fost mai puțin 
lesnicioasă in cazul de față, deoarece 
ideea lovinesciană că romanul trebuie să 
evolueze spre formule de tip intelectua- 
list și psihologic, posibile doar într-o so
cietate urbană, păruse a se confirma 
prin seria de scrieri care au dat nota 
caracteristică ultimelor decenii din viața 
criticului și care s-au ivit în sensul cel 
mai propriu al cuvîntului sub ochii săi : 
H. Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, 
Anton Holban, fără a se omite însă Pă
durea ■ spinzuraților de Rebreanu sau 
măcar două din romanele lui Gib Mihă- 
escu, recunoscute destu] de generos de 
critic in ceea ce aveau mai valabil.

Romanul Ioanei Postelnicu contrazice 
toată această direcție, pe care pășise, cu 
destule speranțe, ea însăși prin cele 
dinții scrieri. El continuă în mod indis
cutabil realismul dur al prozei interbeli
ce. dar mai ales înclinația anumitor pro
zatori ardeleni spre perspectivele sociale 
mai vaste, in fine, spre o viziune a omu
lui conceput într-o lume de determinări 
și legături tradiționale. In același timp, 
suflul epic de mare forță o situa pe 
Ioana Postelnicu printre continuatorii 
epicului pur, nu lipsit de aventuros. în 
locul analizei psihologice și al prezentării 
de „cazuri" interesante, avem de a face 
cu ființe elementare, cu drame puter
nice desfășurate sub semnul destinului 
și al asprelor condiții istorice. Existența 
personajelor e încadrată ferm și se des
fășoară ciclic ; nenorocirile survin mai 
mult din afară și mai puțin din încer
cările lor de a rupe cercul determinări
lor sociale, familiale, obștești. Deși vie
țuiesc intr-un pericol continuu, sînt cu 
totul străine de ceea ce s-ar putea numi 
„aventură", pentru că voința lor nu ac
ționează altminteri decit în îndeplinirea 
rolului lor in cadrul comunității.

Și totuși, în această lume închisă, a 
ciobanilor din munții (și din neamul) 
Vlașinilor se produce o ruptură care 
avea să-i precipite spre cele mai abrupte 
întâmplări, mereu în defavoarea lor. E 
vorba de acțiunea centrifugă a unuia din
tre ei. Nicolae Branga. individ ambițios, 
șiret, minat de instincte de dominație, 
'care încearcă să-și depășească condiția 
prin supunerea și, de fapt, ruinarea ce
lorlalți. El izbutește să se ridice peste 
ceea ce rangul său îi îngăduia, cîștigînd 
un prestigiu in ochii obștei prin spiritul 
său tranzacțional față de autorități, cu 
care izbutește să stabilească unele înțe
legeri. Rină la urmă, ajunge să-și tră
deze consătenii, devenind agentul „dom
nilor" din Cetatea Sibiului, și. pentru 
a-și realiza planurile de îmbogățire, nu 
ezită în /ața crimei, a înlăturării pe toate 
căile a adversarilor săi. chiar cu prețul 
distrugerii propriei sale fiice. în finalul 
cărții, el pune la cale, cu conivența au
torităților, o evadare a Vlașinilor dincolo 
de munți, în Țara Românească, pentru 

*ca eșuarea parțială a acestei acțiuni să 
îngăduie arestarea și apoi executarea 
capilor comunității. Branga triumfă ca 
un geniu rău numai pentru puțin timp, 
deoarece răzbunarea celor seăpați din 
dezastru ii va anihila și pe el însuși, chiar 
in clipa in care cîștigase rolul de căpe
tenie a comunității.

J” N CIUDA ruinei sale finale, ob- 
"*■  serva E. Lovinescu intr-un stu

diu epocal din 1913. Cincuantenarul ro
manului românesc, Dinu Păturică, eroul 
lui N. Filimon, reprezintă adevărata ex
presie a forțelor sociale care vor triumfa 
în cele din urmă. E și situația acestui 
Nicolae Branga, individ conceput mai 
mult decit na,tura, nu numai in ceea ce 
privește statura, calitățile de inteligență 
și voință, dar și prin spiritul de răzbu
nare. tenacitatea in ură, ambițiile ne
măsurate. In comunitatea închisă a Vlg- 
șinilor, el reprezintă, indiferent de pă
cate, elementul dinamic, o inteligență 
frustă, dar reala, care caută soluții de
pășind experiența obștească, incit do
rința lui de parvenire se așează pe o 
linie istorică bine determinată, care ar fi 
trebuit nu numai să-1 favorizeze, cum 
se și intimplă, dar să-l ducă la izbîndă. 

Opțiunii lovinesciene pentru tipul vo
luntar, activ, chiar lipsit de scrupule, atît 
de rar in literatura . noastră epică (deși 
se vede că-i străjuiește începuturile) 
Eugen Simion i-a obiectat pe bună drep
tate că : „E greu insă de dovedit că ro
manul. in genere, biruiește numai in mă
sura in care alege ca obiect energiile 
morale triumfătoare. Sînt exemple la 
indemina oricui, care contrazic orice 
idee de discriminare in acest cîmp. Su
fletele elegiace pot deveni personaje de 
roman, ca oricare altele [...]. învins sau 
biruitor, victimă a istoriei sau forță a 
ei, individul privit in condiția lui de 
existență e eroul posibil al unui mape 
roman social" (E. Lovinescu — scepticul 
niintuil, p. 480). Obiecția e justă și ar 
fi de observat că literaturile americană 
sau germană de la sfîrșitul secolului tre
cut și începutul veacului nostru, adică 
ale unor țări care au cunoscut atunci cea 
mai spectaculoasă dezvoltare a capitalis
mului. a industrialismului și urbanizării, 
nu au celebrat tipul ambițiosului lipsit 
de scrupule, al omului care încalcă nor
mele sociale, al escrocului și speculan
tului financiar, deși indivizi de acest soi 
au avut un rol incontestabil.

Eroul Ioanei Postelnicu se subsumează 
acestui tip și. dîndu-și seama de virtuali- 
tâțile acestei structuri, ea îl „învie" în 
întoarcerea Vlașinilor (1979), continuarea 
romanului precedent, îl face să treacă 
în Țara Românească, să guste din deli
ciile altor posibilități de imbogățire, să 
deschidă o circiumă, să facă tranzacții 
fructuoase cu personaje locale, să ser
vească drept intermediar în schimburi 
comerciale de cu totul altă anvergură. 
Cartea aceasta, dezvoltând logic, consec
vent, un tip uman adecvat situației, ar fi 
putut fi romanul unei deveniri birui
toare, aceasta existînd ca virtualitate 
chiar in sinul societății păstorilor și în
carnate de un personaj excepțional. Spre 
deosebire de toți ceilalți, ale căror exis
tențe urmează cadrele rigide ale unei 
societăți închise, Branga pare a configura 
acel tip „nou" din care s-au dezvoltat 
germenii capitalismului, incit trădarea 
lui. oricit de odioasă, se așează pe cursul 
Inexorabil al istoriei.

întoarcerea Vlașinilor, în ciuda unor 
calități indiscutabile, nu mai are rotunji
mea celuilalt : eroii refugiați in Țară 
trăiesc mai mult peripeții împotriva na
turii lor și a felului lor de a acționa. 
Mediul fanariot e descris fără pregnanța 
celui ardelenesc pastoral, acțiunea mai 
alunecă și spre prezentarea unor hai
duci convenționali, văzuți romanțios ca 
niște cavaleri iubitori ai poporului și 
justițiari, împotriva împilatorilor greci. 
Se pot înregistra și repetiții, ca un simp
tom al căderii tensiunii, in care scena 
biciuirii femeilor Care l-au izgonit din 
biserică pe popa Lascu seamănă prea 
bine cu execuția căpeteniilor vlașine din 
finalul celuilalt roman. Apoi, Branga e 
pus să comită și o crimă pentru a-1 
jefui pe un muribund, ceea ce nu mal 
cadrează cu procedeele de îmbogățire in 
noua situație pe care se vede că și le 
însușise atît de bine. în schimb, t-ămîn 
multe momente bune : atacul lupilor 
asupra stânei din.bălțile Dunării, moartea 
netotului Tănase în mijlocul turmei de 
oi, sfîrșitul baciului Mihăilă, una din 
căpeteniile Vlașine. ca și suflul epic in
discutabil, chiar și în această „prelun
gire".

în spiritul justiției și al restabilirii 
rosturilor firești. Branga ește pedepsit 
crunt în finalul romanului și autoarea 
conchide readueîndu-i pe păstori la locul 
de baștină, în condițiile ceva mai favo
rabile, următoare 'reformelor lui Iosif al 
If-lea. Ciclul se încheie așadar, sub 
amenințarea evenimentelor care aveau să 
zguduie monarhia bicefală, fără a le 
aduce Vlașinilor altceva decit o provi
zorie liniște. A triumfat, deci, simpatia 
autoarei pentru formula etică și socială 
a patriarhalismului ; enunțurile din car
tea sa și partitura destul de complexă 
a eroului principal îndrituiau altă con
cluzie, a ruperii lui Branga de Vlașlni,

ELENA GRECULESI : Istorie

nu a întoarcerii sale pentru a-și satis
face un instinct josnic de dominație in 
vechiul cadru, pe care-1 spărsese, și a 
muri prostește, după ce căzuse din rang 
și iși pierduse averea. Prin tonalitatea 
moralistic^ in care se încheie, romanul se 
apropie indiscutabil de Ciocoii vechi și 
noi.

EVENIND la Dinu Păturică pe 
v care-1 propunea ca tip dinamic 

exemplar Lovinescu. acum trei sferturi de 
veac, să notăm alăturarea lui de Tănase 
Scatiu și' semnalarea tipului parvenitului 
ca acela de „erou național". Desigur, 
criticul avea in vedere personajul care 
acționează împotriva inerției și nepăsării 
unei clase condamnate de istorie, indi
ferent că era aceea a paraziților profi
tori sau a „sufletelor duioase". Noua 
societate, pe care Lovinescu o văzuse 
născindu-se, presupunea și oameni cu 
alte calități. Dar cei doi „eroi" sînt, în 
ceea ce privește procesul parvenirii, 
destul de diferiți : primul izbîndește doar 
Prin intrigi, servicii ancilare, relații fruc
tuoase cu femei ; el triumfă „pe seama" 
unui tip uman care nu-i e în esență di
ferit. In schimb, Tănase Scatiu este 
agentul unei clase noi, care se ridică pe 
seama alteia. Nicolae. Branga aparține 
acestei din urmă familii, dar procesul 
ascensiunii sale e mult mai interesant 
și mai larg desfășurat în timp, individul 
aducind un plus de complexitate, de 
forță. El se impune în adversitate, tră- 
gind foloase din fixismul social al con
sătenilor lui, din inadaptarca lor la alte 
condiții istorice, dar și datorită unei ex
cepționale abilități și energii. încadrabil 
intr-o serie, el este destul de rar in com
parație cu alții, incit Istoria parvenitis
mului in, literatura română, (pe care E. 
Lovinescu 11 pune in linia progresului 
social absolut firesc) trebuie să acorde 
un loc important eroului Ioanei Postel
nicu.

în seria considerațiilor noastre asupra 
valabilității enunțurilor lovinesciene, mai 
mult sau mai puțin verificabile, ne-am 
putea întreba acum ce s-ar fi întâmplat 
dacă marele critic ar fi apucat să ci
tească Sfârșit de veac in București (1944) 
de Ion Marin Sadoveanu sau Flăcările 
de Radu Tudoran (1945), în care tipul 
acesta uman și social se vede reluat in 
două variante deopotrivă interesante. 
I’rimul și-a eîștigat o destul de largă re
cunoaștere in critica literară, ba chiar și 
un spațiu în puținele tablouri istorice ; 
Iancu Urmatecu a intrat in galeria per
sonajelor reprezentative de acest tip, iar 
descendența romanului din Ciocoii vechi 
și noi a fost destul de repetat subli
niată, Celălalt, mult mai puțin cunoscut, 
este Coleiul, sau pe numele Iui adevărat, 
Sloîan, din romanul amintit al lui Radu 
Tudoran, un personaj care prin pură și 
consecventă slugărnicie (cotei insemnînd. 
in limbaj subcarpatic, cîine jigărit, 
javră) ajunge să se substituie stăpînu- 
lui său Chivu Bocanu, un multimilionar 
stupid și grosolan, dar foarte ferm în 
apărarea averii și autorității sale în fond 

neclintite. Nu e vorba de o înlăturare, ci 
de o înlocuire de persoane, prin ciști- 
garea încrederii, apoi prin înrudire, pen
tru ca pină la urmă moartea violentă a 
bătrînului să-1 facă să devină stăpînul 
uriașei sale averi. Nici in cazul eroului 
lui Radu Tudoran nu avem a face cu 
vreo adversitate pe calea parvenirii, nici 
de ajutorul, forțelor istorice care ar lucra 
în favoarea să. ci doar de perseverență 
în atingerea scopului, răbdarea de a su
porta condiția josnică a unei slugi in
teresate.

Nicolae Branga și toată aventura lui 
nefericită șe integrează unei întregi ti
pologii, (in care n-ar trebui omis pentru 
multe motive Iosit Rodean, împătimitul 
îmbogățirii din Arhanghelii lui Ion Agâr- 
biceanu) dar el izbutește să se particu
larizeze intr-un mod care ne avertizează 
asupra originalității sale indiscutabile. 
L-am pus în raport cu confrații săi din 
atâtea romane românești, incercînd să 
răspundem problemei pc care Lovinescu 
abia o întrevedea — aceasta doar pentru 
ca ea s-a dovedit de o surprinzătoare 
recurență și complexitate in deceniile 
care au urmat, iar acum, la aproape trei 
sferturi de veac de la apariția articolului 
în „Flacăra", vedem că ea străbate în- 

.treaga istorie a romanului românesc. A 
devenit, de asemenea, limpede că, indi
ferent de judecata noastră morală, „tipul" 
observat de el se impune prin însuși 
dinamismul societății românești In timp, 
care a oferit ambițioșilor soluții de afir
mare nu o dată abrupte.

Problema ar putea fi dezbătută și adin- 
cită intr-un cadru mult mai larg ; noi 
ne-am limitat să o semnalăm in două 
romane aproape trecute eu vederea de 
critică : Plecarea Vlașinilor de Ioana 
Postelnicu și Flăcările de Radu Tudoran, 
două capodopere românești care ar me
rita și pentru motivul invocat de noi să 
fie examinate mai atent, măcar intr-un 
cadru istoric. Ne gindim anume la acei 
critici care fac să apară volume ample 
de cronici și recenzii despre scriitori 
contemporani. salutate apoi cu multă 
bunăvoință drept adevărate istorii lite
rare și care nesocotesc aceste cărți în 
modul cel mai culpabil. în fine, în sin
gura istorie a literaturii române, intitu
lată chiar astfel, aceea a lui Ion Rotaru, 
în cele citeva rînduri închinate Plecării 
Vlașinilor. se vorbește in mod surprinză
tor de o „idilică refugiere in trecutul 
veac al XVIII-lea" (p. 580). Să presupu
nem oare că autorul „Istoriei" nu a citit 
acest concentrat de scene crude, de des
tine dramatice, de morți violente, de 
disperări și răzbunări feroce, pe lingă 
care tabloul întrucitva contemporan din 
Crăișorul Horia al lui Rebreanu pare o 
palidă acuarelă ? în tot cazul, intre cri*  
ticii care vorbesc despre Plecarea Vla
șinilor fără să fi citit-o și cei care o 
ignoră cu toată seninătatea, pu e aici 
locul și nici chemarea noastră să sta
bilim grade de culpabilitate.

Alexandru George
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/ ;
Urare românească

In cartea de istorie a neamului acest 
înscris va fi un nume ce este ți-o rămîne 
Elena Ceaușescu - Om și savant și mamă, 
O vie-ntruchipare-a femeilor române...

UMAolU de Zamfir Dumitrescu

O lume ii cunoaște ți fapta ți visarea ; 
E-o flacără ce arde necontenit în noi, 
lluminind o vrere, idei ce-or zidi țara ' 
In care-au fost din vremuri ți sînt mereu eroi.

Slujind cu dăruire partidul și poporul 
EA a făcut din ginduri livezi scăldate-n floare, 
Și-a pus pe orizonturi hulubii albi de nea, 
Să ducă liberi pacea, mesaj intre popoare... I

Alături de Bărbatul viteaz și înțelept, 
Cu gingășia mamei izvor de dulci candori, 
EA a-nălțat spre-nalt știința românească, 
Punînd in vise seve, din arbori și din flori.

In pragul ei vin azi Carpații-nveșmîntați, 
Cu albii crini ai iernii, cu freamătul din griu,
O țară de păduri, de cîmpuri și izvoare, 
Flăcăi și Cosînzene ce fac din cîntec brîu.

La cumpăna de ani venim cu toți să-i spunem 
Urarea noastră simplă, dar caldă, românească : 
Să ducă florile spre rod și împlinire 
Pentru partid și țară : ani mulți să ne trâiascâ I

Constantin Clisu

în limba româna
S-aude țara, pămîntului vorbind adine 
In marile intilniri cu poporul ;
Conducătorul Ceaușescu discutînd
Cu patria, cu munca, discutînd cu frunțile, 
El vorbește făuritor cu viitorul.

Toate cuvintele sale sînt raze vii 
Care devin lanuri de griu, combinate 
siderurgice, și baraje, salbe de hidrocentrale ;
Toate cuvintele marelui ctitor
Devin orașe, cetăți de lumină, 
Devin, zilnic, popor, făurindu-se pe sine 
Liber și unit in jurul luminii partidului, 
Țară unită, planetă întemeiată 
Ești cea mai luminoasă primăvară 
Pe cerul istoriei noastre!

Sus, In Limba Română -
E mereu primăvară, ești tu I 
Aici, înfloresc toate cuvintele
Și devin patrie nouă, -
Rostite de vocile muncii,
Ele sint ridicate pe culmile viitorului
De eroul păcii din România,
Erou al demnității ți luminii noastre
Nicolae Ceauțescu
El insuți popor
Și partid
Și pace, el insuți viitor ți lumină.

Sus, in Limba română e mereu viitor,
Aici, înfloresc toate frunțile patriei,
Aici, se rostesc 
Verbele plurale din imnurile muncii, 
Toate cuvintele
Sint raze, sînt pace ți revoluție, 
Devenind zilnic 
Patrie tinără ți lumină.

Sus, in limba Română
Se făurește cea mai inaltă epopee,
Lumină din lumină și Românie din Românie I 
Cind cel ce-i in frunte creează
Toată țara creează.

Ion Cringuleanu k_______________ _______________

Grădina cu trandafiri
tovarășei ELENA CEAUȘESCU

In grădina cu trandafiri a răsărit o Stea 
să vă ilumineze viața pe drumul anilor inainte, 
Răsăritul zilei de iarnă il priviți 
în zarea trecutului românesc plutind intr-un dor, 
Prezentul citadin il intilniți 
pe pâmintul strămoșesc să rămină inchis în cuvinte, 
Timpul comunist il aveți în ochi desfășurat 
inspre oamenii români sub poarta unui mare viitor,

Sub cupola istoriei române în zi de sărbătoare 
cîntă melodii pentru dumneavoastră orchestra de viori, 
Vă aflați în inima noastră pe cimpia griului 
pe șantierele patriei în casă sub fereastră, 
La masa vieții vă citim opera scrisă 
pentru eternitate sub razele soarelui in trei culori, 
La Mulți Ani ii dorim omului savant 
să trăiască în lumina ce vine dinspre Dunărea albastra.

Emil Perșa

Urare •
lată, solemn, la ceas de sărbătoare 
răsună imnul dragostei eterne 
belșug rostind ți roade viitoare 
cind din văzduh omătul se ațterne

O inimă e patria, adincâ 
recunoștință aduce intreaga națiune 
Elenei Ceauțescu - mamă blinda 
aureolată de înțelepciune.

Din inimă flori dalbe am cules 
In miez de iarnă cu ninsoare lină 
pentru al țării fiu de noi ales 
să ne vegheze drumul prin lumină.

Tovarășei de viață, credință și iubire 
innobilind știința, cultura-n libertate 
spre-a fi senin prezentul i-aducem mulțumire 
Elenei Ceaușescu, mulți ani și sănătate I

Mâdălina Varga

Partid, prin tine
Partid, acest discernămint 
al omului politic ia 
din forța ta orice cuvint 
cu șansa de a lumina

și-l dăruie iubirii sale 
de libertate și-l aduce 
în patrie, ca-n miezul dulce 
al fructului cel copt ți moale,

să se-mplinească, să devină, 
asemeni pruncilor crescuți 
intre părinți din rădăcină, 
un lucru pentru care nu-ți 

mai freaniâtă a indoială 
ființa. Tot acest elan 
muncitoresc ți suveran, 
cu-o matrice fundamentală, 

partid, prin tine iți salută 
cu demnitate viitorul 
ți cu mindria absolută 
de a-ți urma Conducătorul.

Ion Popescu

Stema cu soare
Republica mea, patrie iubită, 
în tine trăim demni ți fericiți ; 
de norii negri să nu iii umbrită, 
Carpații rămînă-ți mereu însoriți.

Gorun drept in grădina minunată 
de partid sădit in anii viforoți, 
crețti ți-nflorești cu patria odată 
pe pâmintul darnic din strămoți.

Sub tricolorul țării ne ețti dragă, 
Republică, noian de bucurii I 

Ci noi te vom iubi viața-ntreagă — .
Stemă cu soare — a mîndrei Românii.

Radu Felecan

O bucurie
un chip de stea
sonor 
ca o mireasmă 
contemplă 
azi sublimul 

o voce
umple verbul
ce scutură minuni
din starea 
firii Ei de-a fi

savant ți mamă
descifrind
priviri de aștri
ți copii

un rai de suflet
o inundă
o bucurie fără nori
ți-o pace 
de curcubeu

deasupra lumii...
Ion Vergu-Dumitrescu

Pâmînt românesc
lețit-am in cimp înaintea soarelui :
oloiul de pe miinile mele

abia tescuit
ca rouă florilor roții albe tutelare 
adincite in miinile fecioarelor vestale de pace 
aprinde in aurul inimii 

lâmpațul increderii.

Cu Floarea soarelui pe brațe
prin văile vulturului de purpură in sobor 
iețit-am cu tot simțămintul fericirii 

in calea ta :
strălucirea ei legitimă ca o Stea fixă 

atoatebiruitoare
e chiar strălucirea acestui milenar 

pămint românesc 
unde intrebârile noastre de zi cu zi 
(oh, ca valurile din valuri ivite, incendiază marea 
pinâ Ia desferecarea semințelor I) 
inchină cupele adevărului : 
mieiea ți-aroma mețtețugitelor < 

piini.

Victor Nistea



Breviar

Despre Jurnalul"

Iui Titu Maiorescu

AJUNSA la al vn-lea volum1), 
lucrarea cuprinde materialele ca 
și la celelalte, astfel repartizate : 
„Jurnal (text în limba română) ;

*) Ibid., Aprilie 1871, pag. 51.
5) Loc liber. Nu cumva Lorelei ?
6) Cu mențiunea, în paranteză : „(po

lemică contra tatălui meu)."
7) Germ. Verruckte Lyrik.
’) Scrisoare datată „Iași, 15/27 februarie

’72."

Epistolar (text în limba română) ; 
Jurnal (text în limbă străină) ; 
Epistolar (text în limbi străine)".

Intr-adevăr, Titu Maiorescu și-a scris 
direct în limba germană, cu care era fa
miliarizat, atît Politisehes Tagebuch (Jur
nal politic), cît și intimul său Epistolar, 
în mare parte chiar către unii prieteni 
politici, cînd nu întrebuința limba fran
ceză sau română. Astfel, vechiului său 
prieten, Theodor Rosetti, i se adresa în 
acești termeni, la 8 mai 1871 : „Lieber 
Hauptstadtjunker", tradus „Iubite lati
fundiar din capitală", iar peste o lună, 
„Lieber Alter", tălmăcit „Dragă bătrine" 
(apelație obișnuită și între buni prieteni 
de alte vîrste !). Intr-o vreme, il consi
dera cel mai bun prieten al său. în acest 
Jurnal, în ianuarie 1872, se plîngea însă 
astfel : „Dc-aș avea un prieten cu min
tea pătrunzătoare, spre a mă sfătui cu 
el !“.

Plîngîndu-i-se aceluiași Th. Rosetti de 
comportarea, într-o împrejurare, a comi- 
litonilor săi, P.P. Carp și V. Pogor, cînd 
i-a sărit în ajutor, pe neașteptate, beiza
deaua Gr. M. Sturdza, pomenește de 
adagiul francez :

„II n’y a pas d’amis en politique, il 
n’y a que des amis politiques" 2).

Amintim că din adolescență, din anii 
strălucitelor studii medii la Theresianum 
din Viena, Titu Maiorescu tînjea dupăun 
prieten adevărat, de nădejde, căruia să-și 
deschidă ihima și de la care să primească

*) Titu Maiorescu, Jurnal, VII (18 apri
lie 1870 — 28 aprilie 1872), Ediție îngrijită 
de Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Editura 
„Minerva", București, 1987.

2) Nu există prieteni în politică, exista 
numai prieteni politici.

Limba noastră ----------------------

Etimologia și limba romană
■ ACESTA este titlul unei cărți de acad. 

Ion Coteanu și Marius Sala, publicată de 
curind de Editura Academiei R.S.R.

De fapt, titlul nu e potrivit, pentru că 
concluziile pot servi și altor limbi decît 
a noastră, chiar dacă exemplele sînt de 
cele mai multe ori din linaba română.

Se știe că. încă de cînd s-a creat istoria 
limbii, s-a constatat că toate cuvintele 
comportă două elemente : fond șl formă. 
Primul este constituit de înțeles, iar al 
doilea din sunete și în cele mai multe 
cazuri nu e nici o legătură între ele 
(în afară de onomatopee și de cuvintele 
derivate cu sufixe sau cu prefixe), de 
aceea, cînd se constată că în două limbi 
se zice la fel unui lucru se trage con
cluzia sau că e împrumutat de una din 
alta, sau că ambele l-au împrumutat din- 
tr-o a treia. Bineînțeles, cu excepția 
cînd o limbă provine din alta.

In ce privește afirmațiile care țin de 
lingvistică generală, sînt de acord cu au
torii cărții. Lucrarea e scrisă simplu, ca 
să fie la dispoziția începătorilor (la p. 
13 se explică semnele < și ) între
buințate de lingviști cu sensul „provine“ 
și „devine").Sînt de acord cu autorii și în privin

mărturii intime. Nu era deloc, așa cum 
l-a portretizat N. Iorga, un om rece, fără 
inimă. Dimpotrivă, o avea prea sensibilă 
și tumultuoasă, dar își făcuse o disciplină 
întru stăpinirea ei.

Avut-a Maiorescu o autentică vocație 
politicei ? întrebarea poate părea curioasă, 
dacă avem în vedere treptele vieții pu
blice, cîștigate încă din tinerețe, ministe- 
aiatele lui, președinția consiliului de mi
niștri la vîrsta de peste 70 de ani și 
exemplara sa atitudine, spre deosebire 
de Carp, în timpul ocupației inamice 
(1917—1918), denotînd pe lingă un cald 
patriotism, tact politic. In 1870, se bucu
rase de victoria Prusiei împotriva Fran
ței imperiale, iar la izbucnirea războiu
lui care avea să se extindă planetar, se 
declarase pentru neutralitate, din aceeași 
prudență, de a nu juca pe aceeași carte, 
care ar fi putut fi păguboasă. La între
barea de mai sus, el însuși a răspuns 
o dată negativ, in scrisoarea către Carp, 
din Iași, la 7 mai 1870 (cînd se ventila 
ideea colaborării fruntașilor Junimei, o 
intrare în guvern) : „Nu uita totuși că 
eu nu sînt cîtuși de puțin un om politic 
ca tine ; sint un simplu participant căruia 
avocatura, și scrisul ii umplu îndeajuns 
sfera de activitate".

îl credem de totală bună credință în 
această mărturie, dar dacă viitorul n-a 
întîrziat să-1 dezmintă în faptă, aceasta 
s-a datorat marelui său talent oratoric, 
care l-a impus incă din martie 1872, cu 
ocazia dezbaterii asupra bugetului instruc
țiunii. A „vorbit o oră și jumătate (...] 
într-o tăcere absolută", obținind „la urmă 
aplauze nesfîrșite", felicitat fiind și de 
membri ai băncii ministeriale, deși ata
case proiectul guvernamental. Credem că 
talentul oratoric, care a lăsat mai ales 
neșterse amintiri celor ce-i audiaseră pre
legerile universitare, se manifestase cu 
același brio și de la tribuna Camerei. De 
altfel, în gruparea politică junimistă, 
afară de Carp, care avea autoritate în 
același înalt for, ceilalți junimiști, afară 
de Maiorescu, și anume Th. Rosetti și 
V. Pogor, nu erau buni vorbitori.

Este adevărat însă că P.P. Carp li se 
impusese ca șef, mai ales după ce, în 
1871, la Berlin, fusese primit de Bismarck, 
„cancelarul de fier", care-i făcuse decla
rații politice foarte răspicate despre dom
nitorul Principatelor Unite, pe care nu 
era dispus să-1 sprijine, deși regele Pru
siei era de altă părere, precum și despre 
o eventuală desfacere a Unirii Principa
telor3). Este în volum partea de sensa
tional în materie de politică externă, la 
care Carp i-o luase înainte lui Maio
rescu. Deși bine văzuți, acesta cît și so
ția lui, născută Clara Kremnitz, de către 
familia domnitoare, mai ales cu ocazia 
vizitei ei la Iași, Jurnalul se arată scep-

3) Jurnalul notează convorbirea „Iași
28 martie ’72“ (pag. 74—75).

ța derivatelor : unde e atestat un deri
vat în latinește și în românește, se poate 
crede că a fost format în românește, cu • 
condiția să fie format cu un prefix sau 
cu un sufix viu în românește.

„Metafora pare singura posibilitate de 
explicare a evoluției de sens" (p. 54). A- 
ceasta dacă n-ar fi alte figuri de stil și 
dacă n-ar exista posibilitatea de a se 
„molipsi" sensul cuvintelor de Ia cele 
cu care sînt în permanent contact. Un 
exemplu va fi dat imediat.

Rahat vine din turcește, unde acest 
cuvînt înseamnă „confort". „Rahat" se 
spune pe turcește lokum. S-a zis rahat 
lokum, adică „rahat confortabil". încetul 
cu încetul, rahat a luat locul lui lokum 
(numai în românește).

Urmează în ordinea paginilor observa
ții : p. 83 : copilitî (se) : în sîrbește e 
se citește ț (prin urmare, trebuia ko- 
piliti), p. 135 : belciug nu vine din un
gurește ; belșug, da.

Cu aceasta, am isprăvit criticile ; nu e 
mare lucru.

E minunat să avem asemenea lucrare.

Al. Graur

Trapez
CCXLIV

1 105. Pasărea in zbor este mai puțin liberă decit închipui
rea, dar aripa ei este reală. *-

1 106. Are pe cineva, cunoaște pe cineva... Așa se explică 
misterul multor vieți, chiar dacă nu însuși misterul vieții.•

1 107. Un zero, urmat de alte treizeci, după care abia vine 
un 1, arată in ce proporție dracul nu e negru. Dar oamenilor 
le place să se legene în iluzii.

1 108. Nu știu dacă marea mai putea să vuiască în scoica 
plină cu mucuri de țigări.

Geo Bogza

<—________ J
tic asupra perspectivelor imediate : „Pe 
vorbăria lui m-am dezobișnuit de mult 
să mai pun vreun preț. Mă lasă rece" ’).

Mai interesante însă decît notele po
litice sînt desigur cele ce se referă la ma
rea pasiune a lui Titu Maiorescu : cea 
literară. Omul de cultură citea enorm și 
reținea mai ales versurile care-i plăceau, 
din literatura germană, ce-i era mai bine 
cunoscută.

La 29 august 1871 nota : „Știute pe de 
rost : Goethe 1) Orfische daimon, 2) Sân
ger, 3) Ein Blumenglockhen, 4) Sânger 
und Hafis (Ellenbogen). Heine : 5) Leise 
Klingt, 6) Ein Fjchtenbaum, 7) Die 
sehlănke Wasserlilie, 8) Am Kreuzweg 
wird, 9) * 5), Kunzek, Was denn glauben 
Sie, Madame,- Lenau Auf dem Teich".

Nu ne-ar mira, la apariția volumelor 
viitoare, să aflăm că știa pe dinafară 
și cîteva din poeziile lui Eminescu ! La 
acea dată însă, poetul nu dăduse „Con
vorbirilor literare" decît patru sau cinci 
poezii, dar în anul următor, redactind stu
diul său capital, Direcția nouă, l-a trecut 
pe Eminescu îndată după Vasile Alec- 
sandri, în ochii și ai celui de mai sus. 
„regele poeziei".

Ll’OARTE interesantă este și o lungă 
listă de cărți în limba germană, 

In franceză și engleză, alcătuită 
după anunțuri din „Ausburger Allge- 
meine Zeitung" și alte ziare germane. II 
interesau, pe lingă literatura germană 
contemporană, monografii și traduceri 
din clasicii greci și latini, cărți juridice, 
economice, istorice (RSsler I) 6 7 *), din știin
țele naturii, muzicale, etnografice etc. 
Robert Browning, poetul englez con
temporan, îl interesa în original, iar 
Swinburne, în traducere, Lirică demen
țială ’). Așadar, Titu Maiorescu nu se dă
dea îndărăt de la lecturi ermetice ! N-a 
fost el singurul care a luat apărarea Săr
manului Dionis, la lectura nuvelei ce lă
sase o impresie confuză auditorilor ieșeni 
de la Junimea ?

11 interesa în muzică mai ales Beetho
ven, o carte despre studierea pianului, 
iar el însuși, din adolescență, cultiva 
flautul. Lucrase intens, în februarie 1872, 
în cele „18 zile" de „nemaivăzut ger", 
traducând din Aforismele lui Schopen
hauer, ținîndu-și prima prelegere popu
lară „de esttimp" (sic.) în sala Universi
tății. incepind lucrul la Istria, cerceta
rea lui Ion Maiorescu, în vederea publi*-  
cării, urmărind ..cu mai multă atenție 
studii juridice la Codul Civil" și, pentru 
destindere, făcînd și muzică. ..cu multă 
plăcere, trio de Beethoven și Mozart, cu 
Clara, la pian și «alde Buicliu» la vioară". 
Nu e de mirare că surmenajul îl nîndea 
de pe urma multiplelor activități. în așa 
măsură incit putea scrie, la aceeași dată : 
„In genere, am impresia că îmbătrîncșc, 
că scad, cred chiar că-mi slăbește memo
ria".

Din fericire, fenomenul nu s-a produs 
nici la vîrsta de 77 de ani, cînd inima, 
sau mai bine zis cordul, l-a lăsat. Cît 
despre inimă, era în acești doi ani dă
ruită integral familiei : lui Cliirchen a 
lui și celor doi copii (băiatul a murit ne- 
vîrstnic, n-a trăit decît prima născută. 
Livia, mai tîrziu căsătorită Dym'za). Se 
simțea atît de atașat soției, încit într-o 
scrisoare adresată tînărului cumnat Wil
helm, viitorul soț al Mitei, născută von 
Bardelebon. își anunța aptitudini speciale 
de ginecolog (l).

Intr-o scrisoare către sora lui, desigur 
și intr-un moment de umoare neagră. își 
definea astfel viața : „Eu constau numai 
din șopîrle cu cozile rupte, iar cînd mă 
întreb ce este existența, aceasta îmi apare 
mai degrabă sub imaginea unei roți de 

locomobilă de metal Înnegrit de funin
gine. Un lucru este gîndit Îndelung, este 
mereu și realizat, iar cînd mai există și 
simțire, ea apare numai sub forma unui 
început de rugină pe suprafața de fier a 
faptei" 9).

De ce simțire putea fi vorba, nu ne 
dăm seama.

Umoristul fin, pe muchie de cuțit, 
„compătimește" la dragostea lui Wilhelm 
pentru Mite, dar cu această notă șăgal
nică : „Bineînțeles, atenția principală 
pentru Mite, dar, așa, o ochire furișă și 
pentru restul creației Domnului".

Se vede că de pe atunci vorbea din 
proprie experiență oculară. .

Era, de altfel, ca om cu intensă viață 
spirituală, și bun obseiwator al semenilor, • 
cu aprecieri crude chiar relativ la unii 
„prieteni" apropiați, dar și cu necruță
toare privire lăuntrică. Vederea cu ochii 
proprii o numește într-un loc autopsie *»).

Ca viitor ministru al învățămîntului, 
lntr-o lungă listă de partizani „plasabili" 
îl întîlnim pe Creangă, pe care avea să-1 
numească în consiliul permanent, alături 
de somități recunoscute, precum și pe 
Eminescu și Caragiale (mai tîrziu, pe cel 
dinții il va numi revizor școlar pe două 
județe, cu salariu dublu).

O notă credem necunoscută de emines- 
cologi în lucrările lor biografice este 
vizita pe care, după actul comemorator 
de la Putna, din vara anului 1871, i-au 
făcut-o A.D. Xenopol, dimpreună cu 
Eminescu. Căutindu-1, pe cînd lipsea de 
acasă, Titu Maiorescu se grăbește să 
scrie celui dinții, la 12 / 21 septembrie 
1871 : „Presupun că ai fost ieri cu 
d. Eminescu pe la mine. Iți poți închipui 
cît de ihult doresc să fim odată toți îm
preună și de aceea te rog să vii la mine 
la prînz astăzi sau mîine lș 5 ore **),  și 
să poftești in numele meu și pe d. Emi
nescu și Vârgolici, a căror locuință nu 
o cunosc. Fii bun, răspunde-mi dacă poți 
veni și dacă veniți astăzi sau mîne".

Cu puțină imaginație putem presupune 
că Maiorescu s-a servit de un curier, ca 
să-și arate sincera dorință de a-1 revedea 
pe Xenopol și de a-1 cunoaște de aproape 
pe Eminescu.

Ii plăcea să ofere o masă bună tine
rilor prieteni. Gusta și vinurile de cali
tate. Cumnatului său, Hermann Krem- ' 
nitz, îi mărturisea, la 4 septembrie 1872, 
cu umor : „Intre timp, am să-ți raportez 
despre mine că, in decăderea moravurilor 
mele, am devenit un băutor de vin și 
știu prea bine să apreciez buchetul unei 
butelii de Hochheimer sau Château 
Yquem *2). E posibil ca de Crăciun să 
facem un voiaj la Berlin. Atunci o să 
bem împreună deci, după cum înțelegi și 
din această scrisoare, ca (doi) băieți cu 
judecată, prima butelie Yquem".

Urmează un considerent sceptic despre 
lume, „un darac turbat", în care „noi 
mocnim" etc.

Se vede că asta era și părerea lui Ho- 
rațiu și a altor iluștri înțelepți, care dă
duseră naștere zicalei :

In vino veritas !
Bețivii calificați nu s-au ridicat așa de 

sus *3).
Excelent aparatul critic !

Șerban Cioculescu

’) Scrisoare către sora lui, Emilia Hum- 
pel, 15 iulie 1871.

,0) Scrisoare către P.P. Carp, 3 mai / 21 
aprilie 1870, pag. 27 și n. 7.

“) La masa de seară, așadar ! Se vede 
că Xenopol lăsase cartea sa de vizită, sau 
un bilet, menționind că era împreună cu 
Eminescu.

12) în text, greșit : Jkem. Este vorba de 
celebrul vin alb din regiunea Bordeaux.

,3) Patruzeci la sută din corespondență 
este afectată relațiilor avocatului cu 
clienții săi. îndepărtat abuziv din învăță- 
mînt, Titu Maiorescu și-a găsit astfel 
mijlocul de existență, nefiind nici moșier, 
ca alți junimiști, nici fericit moștenitor 1



„Crudul" simț al realului
DE la Creangă la Zaharia Stancu, 

prozatorii români au evocat copi
lăria cu felurite mijloace, în tona
lități diverse, proprii fie umoru

lui și lirismului, fie realismului dur sau 
procedărilor moderniste ; nici unul însă 
n-a făcut-o pe cale de analiză psiholo
gică. Nici unul in vreo carte dintre cele 
înregistrate de istoria literaturii. Intr-o 
scriere ce urmează a fi înregistrată — 
da. E vorba de un volum editat anul 
acesta, dar conținînd texte din deceniul 
al IV-lea și din prima jumătate a celui 
armator. Intitulat Arabescul amintirii, el 
» apărut în colecția „Capricorn", dirijată 
de Nicolae Florescu, ca al treilea supli
ment anual al „Revistei de istorie și teo
rie literară". Prozele pe care le însumtca- 
ră aparțin însăși întemeietoarei romanu
lui modern de analiză psihologică in lite
ratura noastră, Hortensia Papadat-Bcn- 
gescu, și ele au devenit carte prin Diffii- 
trie Stamatiadi, care, adunindu-le de 
prin reviste sau lipărindu-le după ma
nuscrise, le-a corelat astfel incit să com
pună o operă coerentă Datorită muncii 
sale devotate și pricepute, bibliografia 
scriitoarei, și, implicit, proza românească, 
se îmbogățește cu un nou roman. '

Intenția de a-1 scrie a fost destăinuită 
de către autoare, publib, în 1935, intr-un 
interviu din „Vremea", dar ea exista — 
după cum aflăm din prefața editorului 
— dinainte de primul război mondial. 
Împărtășită fiind, în 1914, lui Ibrăi- 
leanu. Mai mult decît atit, inten
ția începuse la acea dată chiar a se 
materializa, și, indată ce publicarea 
unor „fragmente" avea să devină posi
bilă, acestea aveau să apară — în 1920 și 
respectiv 1922 : unul in „Sburătorul" 
(Fetița), altul în „Viața Românească" 
(Sîngele). Ambele vor fi incluse in volu
mul Romanță provincială (1925). Motiv 
pentru Dimitrie Stamatiadi de a nu le 
reproduce în Arabescul amintirii ! Acest 
volum reunește doar acele proze avînd 
ca personaj .central Fetița, cp nu figurea
ză în nici o carte anterioară și care, 
scrise, după toate indiciile, mai tîrziu de
cît cele din Romanță provincială, formea
ză un tot a cărui unitate ar fi fost preju
diciată prin introducerea și a menționa
telor fragmente, statornicite in conștiința 
literară ca piese autonome.

Existente și în Fetița și Sîngele, meti- 
* culozitatea și obiectivitatea sint duse în 

Arabescul amintirii. întocmai ca în roma
nele din ciclul Hallipa, ca în Logodnicul 
și Rădăcini, Ia ultima consecință. „Ade
vărul se cercetează la lupă și la micro
scop", pentru ca astfel să apară „toți 
porii obiectului examinat", susținea scri
itoarea, în 1926, intr-un interviu. Mai 
tîrziu, în 1935, la apariția Logodnicului, 
menționa că acest roman e făcut — ase
menea precedentelor — „din amănunte, 
din mii de pietricele (...] care nu pot fi 
despărțite unele de altele". Analog sînt 
construite și prozele recent editate. Ro
manciera se slujește de lună și de micro
scop pentru înregistrarea fie a actelor și 
experienței simțurilor Fetiței, fie a acti
vității psihicului ei. Existența copilei 
fiind nu doar „lipsită de evenimente", 
cum naratoarea specifică, textual, dar 
scurgindu-se și fără întâmplări cît de cit 
memorabile (cu excepția uneia, amuzan
te : semănarea „banilor galbeni", de aur, 
ca să crească mai mulți, și a altor două- 
trei, încordate, însă mai mult pentru 
edulți decît pțntru ea), obiectul exame
nului romanesc il fac. in șaisprezece din 
cele douăzeci de capitole, situații cu totul 
cotidiene și, pe întreaga suprafață a 
scrierii, stările de conștiință ale eroinei : 
„fire meditativă", potrivit însăși carac
terizării auctoriale, cuminte peste măsu
ră, astupîndu-și urechile, cind se rostesc 
cuvinte pe care nu trebuie să le audă, 
iubitoare de singurătate, sfioasă, neatrasă 

de jocurile cu alți copii, speriată la ser
bările școlare, cind aie de interpretat 
ceva, interiorizată. Cu asemenea materie 
creează scriitoarea în general. „îmi pare 
că în faptele cele mai obișnuite se poate 
găsi mult caracter, și mult relief în ca
racterele cele mai uzuale", declara Hor
tensia Papadat-Bengescu în citatul inter
viu din 1926. Propensiunea spre obișnuit, 
spre realul imediat definește și spiritul 
Fetiței. Fetița nu agreează basmele, pen
tru că — dezvăluie naratoarea — „i se 
părea basm traiul, el i se părea necunos
cut, plin de grădini feerice și de păduri 
sinistre, de întuneric și de lumină orbi
toare". Mărind cu lupa orice obiect al ob
servației, cele mai banale componente ale 
existenței iau proporții neverosimile și 
realul e transportat parcă in fabulos. 
Tehnica întrebuințată de romancieră, și 
pe care și-a croat-o singură, derealizeazâ 
cumva lumea obiectivă, umplînd spațiul 
epic — s-ar putea spune împrumutind 
sugestiva formulare paradoxală a lui 
M, Blecher — cu „întîmplări din ireali
tatea imediată".

Acest tip de transfigurare artistică se 
operează, în Arabescul, amintirii, cu ne
cesitate. Oglindă măritoare, conștiința 
Fetiței decupează imaginile captate din 
contextul preexistent, integrîndu-le pro
priului univers și, astfel, mitizindu-Ie. 
Prin simplă reflectare a existenței într-o 
conștiință, prozatoarea supune realul unor 
operații transformatoare analoge celor 
efectuate în vis. Totul, în scrierile sale, 
este întocmai ca în realitate, dar nu ca 
în realitatea diurnă. Totul se petrece in
tr-un spațiu parcă imaterial : ca pe un 
ecran de cinematograf sau în oglinda 
unei ape. Realul e prins intr-un cerc de 
vrajă. Tot ce e fixat în țesătura Arabes
cului : spații ambiante, peisaje, situații, 
oameni — a existat odată aevea cu cer
titudine, însă ceea ce există actualmente 
în planul imaginarului, ceea ce se creea
ză în durata lecturii este produsul activi
tății restructurante a spiritului Fe
tiței, âctivitate reconstituită de ro
mancieră cu un simt al veracității 
psihologice desăvîrșit. O scară de lemn 
cu vreo zece trepte e pentru copi
la de trei-patru ani — „munte". îl urcă 
sprijinită pe genunchi și ajutîndu-se cu 
miinile. Ca să ajungă pină în pisc — 
acesta fiind un balcon — trebuie să de
pună eforturi sisifice. Marea ei grijă e 
„de a urca scara pină în vîrf, fără catas
trofa rușinoasă de a cădea". Sus, pe bal

ION GRIGORE : Peisaj

con, mama ei ascultă sporovăială unor 
cucoane. De ce nu-i vine în ajutor ? 
Cum de nu-i este teamă că are să cadă ? 
Nerămînîndu-i decît să-și continue aven
tura exclusiv cu propriile puteri, „Fetița 
urca așa cum nu e frumos — de-a bușele 
— cu multă grijă și trudă, multă muncă 
in adevăr, dar spre scopul final de a 
ajunge lingă Mama". Asemănarea tehni
cii romancierei cu mecanismele onirice 
este integrală în frazele ce prefac o vagă 
intuiție în imagine. Bănuind ceva scabros 
în vorbele neînțelese ale uneia dintre fe
meile de pe balcon. Fetița are senzația 
de a privi un vierme, adică ceva respin
gător, văzut o singură dată Înainte : 
„Acum, iată, un vierme era acolo, nu-1 
vedea, deci nu cuteza să strige pe mama 
ca să-l omoare, nu-1 vedea și totuși era, 
era viermele".

I- N ACELAȘI MOD, subiectivitatea 
integrează, la diferite vîrste, în 
propriu-i orizont, cu adaptările 
necesare, casele în care Fetița lo

cuiește. succesiv, in funcție de transferu-- 
rile tatălui ofițer, cadrul fizic și atmosfera 
orașelor în care se găseau acele case, în 
unele cazuri și ale regiunii înconjură
toare, ambianța și climatul de pension 
bucureștean, oameni cunoscuți in cursul 
anilor, începînd cu trinitatea tutelară : 
Tata, Mama și Mama Tica, diverse scene 
și mici întîmplări, — într-un cuvînt : tot 
ceea ce conștiința personajului poate 
cuprinde. Factorul generativ al tuturor 
priveliștilor e memoria afectivă : provo
cată (observă prefațatorul) nu de senzații 
actuale, ca la Proust, ci de senzații avute 
în trecut, redeșteptate de relatări ale 
adulților : „De la locuri nu păstra dese
nul precis, ci atitudinea lor către puncte 
de reper secrete, rămase în ea ca lumini, 
ca umbre, ca linii curbe sau unghiulare, 
întretăiate și proiectate pe un orizont a 
cărui cifră stabilă era cifra ei din acel 
moment [...]". Permanent, autoarea Ara
bescului amintirii luminează, cu - efecte 
transfiguratoare, ca mai tîrziu Nathalie 
Sarraut, „micul fapt adevărat", pe care îl 
depistează cu perseverența depusă de 
mama Fetiței în Identificarea prafului, 
pe care, notează romanciera, „il urmărea 
eu meticulozitate pînă la ultimul său 
atom".

Meticulozitatea include, evident, pasiu
nea pentru obiect, și Hortensia Papadat- 
Bengescu o are, mărturisit. „Nu pot crea 
nimic — se confesa prozatoarea, în men-

ționatul interviu din 1935 — pînă ce o 
stare de maximă, de dureroasă sensibili
tate nu mă copleșește. Trebuie ca. înain
te de-a transpune pe hîrtie destinul eroi
lor mei, să-i plîng, să-i deplîng și să mi-1 
zmulg din trup ca pe niște fragmente de 
ființă". Numaidecît adăuga însă : „Dar 
cind iau tocul în mină, nu pot părtini pe 
nici un erou, [...] deoarece un simț crud 
al realului, o cumplită neputință de a 
vedea realitatea decît așa cum e mă seacă 
de subiectivism". Secate de orice subiecti
vitate manifestă sint și evocările din 
Arabescul amintirii. Cu toate că romanul 
este nedisimulat autobiografic, Fetița 
fiind Hortensia Papadat-Bengescu cea 
din copilărie și pubertate, și acest perso
naj și toate celelalte suportă privirea im
parțială, perfect obiectivă, caracteristică 
opticii auctoriale în întreaga literatură a 
prozatoarei. De aici și recurgerea la per
soana a treia. Naratoarea se detașează 
de personaj in aceeași măsură în care se 
autozugrăvește în el. Dezvăluind doar 
ceea ce face sau înregistrează Fetița, fără 
nici un comentar, fără vreo efuziune, ea 
nu ascunde că știe, de fiecare dată, mai 
mult decît eroina, însă nici o clipă nu 
adoptă față de aceasta o atitudine con
descendentă, duios amuzată, tandru în
găduitoare — și nici vreo altă atitudine : 
notează doar — uneori — sumar și per
fect neutru, că Fetița avea să afle sau să 
înțeleagă mai tîrziu ceva ce deocamdată 
o depășește. Procedeul frecvent, semna
lat de prefațator, e resuscitarea in memo
ria copilei, la o anumită etate, a unor si
tuații din vîrste anterioare. E ca și cum 
personajul, ureînd în timp, și-ar privi de 
la un anume palier etape depășite ale ur
cușului. Cu maximă eficacitate, acest pro
cedeu funcționează In capitolul A murit 
tanti lulia, cel mai substanțial, mai inte
resant din întreaga carte, capitol de inci
sivă analiză psihologică avînd drept obi
ect remușcările Fetiței, la vîrste diferite, 
pentru faptul de a nu-și fi reprimat sau 
măcar disimulat repulsia față de defunc
ta mătușă, urîtă la chip, dar minte alea
să. suflet distins.

Menționînd, în Istoria literaturii româ
ne contemporane, Fetița și Sîngele, Lovi- 
nescu vedea în ele „două fragmente ad
mirabile ale unei autobiografii psiholo
gice, pe care o așteptăm", lată acea „au
tobiografie", în sfîrșit, apărută ! Par
curgerea ei permite pătrunderea în ceea 
ce George Pdulet numește eogilo-ul unui 
scriitor, confirmînd, de pildă, interpreta
rea psihanalitică a unor situații din liter 
ratura Hortensiei Papadat-Bengescu pro
pusă de Ov. S. Crohmălniceanu, în volu
mul Cinci prozatori in cinci feluri de 
lectură. Caracterul de document sufletesc 
e de altminteri ceea ce conferă Arabes
cului amintirii mai mult interes decît ca
litatea strict artistică. Unele capitole 
însă, ale acestui roman postum — A 
murit tanti lulia în special, dar și Fetița 
intre lupi. Pas de chance — suportă com
parația cu cele mai rezistente pagini din 
opera antumă a prozatoarei.

Dumitru Micu

Peisaj
O CARTE mai specială. (Geaman

dura. Editura Sport Turism). 1985, 
penultima, aduna între aceleași 
coperți : reportaje, povestiri, un 

interviu cu Fănuș Neagu. poeme de largă 
respirație și chiar eseuri (inclusiv cu note 
de erudiție și informație), devenind o 
bună referință despre disponibilitățile li
terare ale lui N. Grigore Mărășanu. Vo
lumul nu a fost receptat ca o concretiza
re a „deschiderii", a probabilităților efec
tive în aceeași unicitate stilistică a unui 
multi-talent. ci ca relevantă eclectică. 
Poemele din Geamandura, de amplă res
pirație. se dedicau si evocau publicistic 
Si polifonic Ardealul si Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, dar toate textele, indife
rent de factura lor. orbitau in același te
ritoriu răsăritean al tării : Dobrogea. del
ta si ținutul fantastic al Brăilei dintre 
Dunăre și Bărăgan.

Socotim emblematic acest volum pen
tru că el secționează oarecum traiectoria 
poetică a lui N. Grigore Mărășanu. care 
Si-a modificat la nivel de nuanță, de trei 
ori. formula lirică.

Poezia din primele patru volume : 
Insula (poeme), Editura Albatros. 1973, 
Corabia de fosfor (poeme). Editura Emi- 
nescu. 1976. Umbra fluviului, (poeme). 
Editura Eminescu. 1979, Enisala, Editura 
Albatros. 1980 în peisagistica mitologică 
* unui topos lacustru și agrest Se ge
nera din peisajul fictional al prozei lui 
Panait Istrati. cu rafinarea expresivă a-

cu nuferi și
dusă de Fănuș Neagu. Autenticitatea și 
vigoarea poeziei nu se diminuează ca 
realitate de gradul al treilea, al reflec
tării prin livresc, dimpotrivă, epurată de 
descriptivism, de balastul retorizării. na
tura are patina unei antichități de înde
lungată referință literară. De obicei tex
tele configurează o parabolă cu vigoare 
telurică si rădăcini folclorice, de mare 
gravitate, amintind de poezia unor poeți 
mai tineri (George Alboiu sau Gheorghe 
Isțrate) care debutaseră insă- anterior. 
Autorul Se iluzionează — si o spune chiar 
în text — că scrie o lirică bolovănoasă, 
plină de asperități dar. cită vreme aceas
tă distincție sau aparentă e rodul elabo- 
rațici. o receptăm ca artificiu și rafina
ment calofil. Disponibilitățile de candoa
re alternate cu izbucniri de mare vehe
mentă determină, de altfel, ca. succesiv, 
plantele simbolic-emblematice să fie nu
fărul si spinul. Iată un război prin fluviu 
(în volumul Umbra fluviului) : „Se-aude 
unchiul meu. prin fluviu vine / din moar
tea lui de glonte către mine, / somon ră
nit de un Neptun cu zale. 1 cu arcuri și 
otrăvuri în pocale ! // Văduva Iui suavă 
ca o Lethe / prin rouă casei plînge să-i 
desfete / absenta — tristă iederă suind.// 
colindător tîrziu fără colind. // Dar el. lu
nară undă se însuma / pe drumul jertfei 
— marea dînd în spumă — H Cît între 
maluri își mai înalță rostru. / din naște
re. pămîntul — chip al nostru !“

Intr-o măsură tot mai evidentă, inda-

ciulini
torat publicisticii, vocației de reporter a 
autorului, volumul Distanta dintre mine 
și un iepure are o pronunțată tonalitate 
incendiară, de satiră profetizantă ce dă 
verdicte cu valoare socială într-o lume, 
nici frumoasă, nici prietenoasă. Mulți
mea de elemente paraliterare (motto-uri. 
dedicații, (auto)citate. inserții biografice) 
accentuează caracterul de fabulă, de pam
flet în cel mai simplu caz. caricatura), 
moralizator, dacă nu demascator, vitrio
lant. Poetul și-a pierdut realitatea și ca 
atare își disprețuiește și identitatea de ce
tățean în Megalopolisul în care abia s-a 
integrat. Efectul dezrădăcinării nu este 
lamentația, ci agresivitatea grotescă si 
efortul de a ieși din rutina citadină : „Să 
nu mi se usuce brațul — / îmi iau fierăs
trăul / și tai lemne prin vecini, fl Și as
cult „gura lumii" — / versul meu să aibă 
/ mereu cu ce se hrăni". (Condiția fizică 
a poetului). în superbul lui prozaism poe
mul e adevărat pentru noua idee de poe
zie a autorului.

Dar urmează descătușarea si cea de a 
treia etapă a liricii lui N. Grigore Mără- 
șanu se individualizează perfect în vo
lumul recent apărut. Multe eufonii ale 
duioșiei si suavității umane însoțite de o 
detașare gravă si de o morală implicită 
spun că poetul s-a înseninat, totuși, iar 
omul, devenit un înțelept. își interiori
zează etapele. își întemeiază, nu un nou 
..modus vivendi". ci alte ritmuri existen
țiale. în vechiul său teritoriu imaginar. 

ca si în adopțiunea orașului tentacular, 
confesiunea a devenit mai directă, semn 
că s-a întîmplat împăcarea cu lumea si a 
căpătat semnificația înaltă a înțelegerii. 
Dar sub ocrotirea tandră a zeului Don 
Quijote (auto)ironia face să mai scadă 
din tensiunea lirică : ... (II) „Tu iubești 
doar / himere f dulcinee / Si cai verzi > 
pe pereți ? / Tu. ce crezi că prin vîrful 
lăncii de crin / imparti nădeidi si drepta
te morilor de vînt ? I Eu. călăreț vaga
bond. / stea rătăcitoare. / nu mă pros
tern. în fata adoratului meu chip / pen
tru a-i cere. / ci fiindcă-1 prețuiesc. / cred 
în el f Iar morala puiului de cuc / știu și 
eu pînă unde poate fi invocată. // (111) 
Seara > cind în uitarea de sine îmi ros
tesc litania ' către adoratul meu chip, i 
un hohot de rîs aud la fereastră. / nălu
ca lui Don Quijote f îsi turtește nasul de 
geam / și se strimbă la mine... / Eu 11 
privesc si spun t ! sărmanul cavaler de 
la Mancha..." (Incurabilul Don Quijote).

Cert este că în prezent (cum o dove
dește si un ciclu foarte consistent publi
cat în „Luceafărul"), poetul pare să se 
reîntoarcă la primul său univers dar fără 
convulsiunile. clamările si reprezentările 
abstracte din primele trei volume.

La cincizeci de ani. trecind din timpul 
trăirii în timpul mărturisirii, cu un spor 
de meșteșug și acuratețe. N. Grigore Mă
rășanu îsi recuperează spațiul faoulos al 
liricii debutului, descoperit a fi coinci
dent — fără sinonimii sau identificări • 
cu locurile natale si cu unul din topos- 
urile fundamentale ale prozei românești.

Aureliu Gocî



Eseuri (literare și nu numai...)

C '

ICI nu scriu bine titlul recenziei 
mele la splendida carte a Ilenei 
Mălăncioiu (Călătorie spre mine 
insămi, Cartea Românească, 1987) 

-mi dau seama că trebuie să-1 explic, 
întru cititorul de astăzi din România 
eul este o specie a criticii și se opune 
principiu studiului savant. (Am arătat 

tădată cum : ii lipsește nu doar apara- 
11, dar chiar spiritul științific ; e o scriere 
s speculație intelectuală, nu una de in- 
îstigare metodică ; în loc să fie riguros 

didactic, e liber și inventiv ; în fine, 
1 vrea să răspundă la întrebări, ci doar 
i le provoace.) Dar n-a fost totdeauna 
:a, iar dacă luăm în considerare bogata 
i tradiție, e de mirare cum s-a produs 
etamorfoza. In secolul trecut, de la Ne- 
uzzi la Odobescu și de la Russo la 
hica, eseul era o specie a literaturii 
ropriu-zise, înrudit cu proza (cu epistola 
•i cu memorialistica), și apariția lui s-a 
îtorat dezvoltării presei, a publicisticii, 
așoptiștii și-au făcut cunoscute ideile 
ai ales prin eseurile lor, amestec de 
>irlt critic și de imaginație, de analiză, 

avurilor și de ficțiune, de jurnalis- 
„la zi" și de savuroasă portretistică 

e tip clasic. Mai tîrziu, cînd romanul a 
mfiscat proza, critica a confiscat eseul, 
ezultatul este că astăzi la noi prin eseu 
3 înțelege o scriere ontică, filosofică ori 
lorală, și mai puțin una literară în sens 
bișnuit. De aici și dificultatea de a clasa 
olume de felul aceluia al Ilenei Mălăn- 
<oiu și, înaintea lui, al atîtor altora, sem- 
ate de Alexandru Paleblogu, Ana Blan- 
iana, Alexandru George etc., care, deși 
mțin și articole critice, sînt în fond hi- 
■ide, . variate, neocolind amintirile, pâ
inile de jurnal întim, notele de călăto- 
e, evocările ocazionale, narațiunile fic- 
v și fantastice sau tableta de ziar.
Cu aceasta am prezentat în linii mari 
sumarul Călătoriei spre mine însămi, 

seurile strict critice se află grupate în 
acțiunea mediană și, cînd se referă la 
utori străini, în cea finală a volumului, 
i vreme ce întreagă prima parte culege 
roze din cele mai diverse, pe subiecte 
ersonale, unele putînd fi puse în relație 
a poeziile autoarei, dar învederînd cam 
jate pretextul ori punctul de pornire al 
nei lecturi. Relația dintre lectură și ex- 
eriența așa zicînd nemijlocită este cea 
tai semnificativă. La fel cum eseul critc 
'pinge uneori considerațiile tehnice 
ipra operelor spre zona incertă a im- 

.esiilor care formează ambianța subiec- 
vă a cititului și deopotrivă a scrisului, 
it așa eseul literar se întimplă să plece 
e ia o circumstanță biografică, sufle-

Ileana Mălăncioiu, Călătorie spre mine 
tisămi, Editura Cartea Românească, 1937 

tească, spre a ajunge la o ipoteză de lec
tură. In orice caz, unde este eseu, este 
neapărat această complicitate mărturisită 
dintre viață și lectură, această tratare a 
existenței — banale sau excepționale — 
ca un text menit a fi citit Și descifrat, și 
totodată această considerare a lecturii ca 
un pretext pentru mărturisire ori chiar 
pentru fantazare liberă. G. Călinescu 
spunea, se știe, că, in Pseudokynegetikos, 
Odobescu „bate cîmpii cu grație" : uita 
să adauge că e vorba, în același timp, de 
cîmpii artei și de cei ai vieții. De aceea 
tonul unui eseu este chiar mai ușor de 
recunoscut decît formula ori tematica lui : 
fiindcă (numai) tonul face eseul. Scriind 
eseu, nu vrem șă rezolvăm, nimic, ci doar 
să ne verificăm capacitatea de a face față 
unor probleme intelectuale sau morale pe 
care le suscită contactul nostru cu viața. 
Incercînd, ne încercăm. Eseurile noastre 
sîntem noi : eseul este omul.

Mă întorc, totuși, la eseurile Ilenei Mă
lăncioiu, după acest excurs care e, sper, 
la urma urmei, eseistic și nu didactic, ca 
să spun că sînt printre cele mai profunde 
și mai emoționante din cite am citit în 
ultima vreme. îmi vine să adaug, în ace
lași stil familiar pe care eseul îl implică : 
citiți-le și vă veți convinge.

Cele mai apropiate de literatură sînt 
cîteva poeme onirice (Călătorie cu sora 
mea, La Marea Nordului, Urcarea mun
telui, O femeie foarte, foarte distrusă, 
Coșmarul, Doi metri de cale ferată etc.), 
din specia, fantasticului moral, în care 
exactitatea minuțioasă face casă bună cu 
invenția misterioasă. La capătul celă
lalt al firului este o mică bijuterie a 
acestui gen de proză, care ar merita să 
nu lipsească de aici înainte din nici o an
tologie a fantasticului românesc. Accen
tul propriu autoarei este acela thanatic. 
Pretutindeni, în. filigran, se desenează fi
gura morții. Obsesia și coșmarul, cu o 
notă de demonism și de morbiditate, ar 
fi, literar, intolerabile, dacă autoarea n-ar 
avea intuiția singurei maniere accepta
bile și anume coerența calmă, ordonată 
și limpede. Nimic delirant, neconsistent, 
„liric", în aceste fantasmagorii etice; 
totul strîns, construit perfect, ca în niște 
demonstrații logice ale iraționalului sau 
misteriosului din lucruri. Un remarcabil 
simț poetic se sprijină mereu pe rigoa
rea formală cea mai pură.

In vecinătate, se situează două-trel 
bucăți de memorialistică, ineîntătoare 
deopotrivă prin perspicacitate psiholo
gică și prin fabulos moral. Autoarea face 
într-o zi o vizită lui Emil Botta, îm
preună cu un regizor, și totul la marele 
poet și actor, de la camera unde sînt pri
miți pînă la modul însuși al primirii, 
poartă pecetea straniului. Puține exegeze 
ale liricii genial-cabotine a lui Botta sînt 

mai convingătoare decît acest text con
cis și uluitor. Pe Eugen Ionescu, în altă 
bucată. în casa pariziană a căruia este 
invitată, îl surprinde vorbind singur în 
cuvintele unei cunoscute schițe a lui Ca- 
ragiale. E greu de spus ce e în acestea 
adevărat și ce e fantezie, dar scena și 
personajele sînt absolut verosimile.

P EGĂTURA dintre lectură și viață 
se vede cel mai bine în alte cîteva 

bucăți din volum. O anticipare amuzan
tă, dar și sugestivă, găsim de pildă in 
Mi-ar fi părut rău să nu-i spun nicio
dată, o evocare a intuiției cu care profe
sorul de română al autoarei din clasa a 
VIII-a B de la Liceul de fete din Cimpu- 
lung Muscel a dibuit în eleva lui abia ve
nită de la țară, stîngace și nesigură de ea, 
vocația literaturii. Această intuiție se ba
zează în fond pe o apreciere eronată : 
profesorul notează pe marginea Unei lu
crări că este rodul unor lecturi atente, 
cînd, de fapt, recunoaște acum fosta elevă, 
ea era la acea dată cititoarea unei sin
gure cărți. Pasajul care urmează mărtu
risirii este revelator pentru natura spe
cială a relației lectură-experiență : „Citi
sem, nu mai știu prin ce întîmplare fe
ricită, Pădurea spînzuraților. Atît. In rest 
umblasem pe cîmp și pe prund și prin 
păduri. Ajutasem la tot ce pot fi ajutați 
niște părinți care muncesc de cum se lu
minează și pînă cînd se întunecă. Avu
sesem ca toți copiii din sat de vîrsta mea 
nostalgia urcării pe munte, la răvășit, și 
a plecării în Vlașca, după porumb. Vă
zusem miei năseîndu-se și miei înjun- 
ghiați de Paște. Văzusem cai frîngîndu-și 
picioarele în pădure sub copacii pe care 
erau puși să-i tragă din rădăcini. Tot în 
pădure văzusem un om spinzurat. Văzu
sem o femeie căzînd în prăpastie. Văzu
sem galerii prăbușite și bărbați striviți în 
mină. Văzusem un bărbat beat tăind în 
ajunul Crăciunului o singură bucată din 
porcul care trebuia ținut să mai crească. 
Văzusem de toate, că nu se-ntîmpla ni
mic pe vremea aceea la care să nu apă
rem și noi copiii, fugiți de oriunde am fi 
fost trimiși de părinți, spre a fi la fața 
locului, uitați de Dumnezeu de la-ncepu- 
tul și pîpă la sfîrșitul dramei". Din aceste 
inefabile experiențe de viață, ca dintr-un 
humus primar se naște sensibilitatea care 
va descoperi apoi cărțile, lectura. Dar 
între unele șl cealaltă va subzista o soli
daritate organică, o reciprocă răsfrîngere, 
care va îmbogăți viața de splendorile li
teraturii și va da literaturii ceva din. au
tenticitatea greu de contrafăcut a vieții. 
Exemplul epatant al acestui du-te-vino 
din realitate morală în ficțiune mi-1 
oferă textul intitulat Eu, Niculae al lui 
Moromete : „Lui Marin Preda îmi venea 
uneori să-i spun «Bună ziua» fără să-l 

cunosc, așa cum își spun între ei oamenii 
din satele de la munte. Mai îmi venea 
să îl opresc o dată și să mă plîng : știți, 
eu sînt Niculae al lui Moromete, de ce 
m-ați făcut băiat, și pe Bisisica de ce ați 
făcut-o oaia năzdrăvană a turmei lui ? 
Vă jur că oaia aceea năzdrăvană era, de 
fapt, un berbec și că berbecul acela nu 
m-a călcat, e drept, pe picioare, dar m-a 
împuns și mi-a lăsat un semn adînc în 
frunte, și, dacă nu mă credeți, vă arăt 
semnul. Și mi-aș fi dat părul la o parte 
și i-aș fi arătat acel semn din partea 
stingă, pentru că încă se mai vede". Iden
tificarea cu Niculae Moromete e, și mal 
departe, spirituală și permite o dublă lec
tură : a romanului lui Preda prin inter
mediul experienței proprii a fetei de ță
ran și-a experienței acestei fete prin ro
manul lui Preda. Savuros, textul are ceva 
din cadența Amintirilor din copilărie ale 
lui Ion Creangă : „Nunțile erau tot ca 
la Polina și la Birică. Aveam și noi pe 
Bălosu al nostru și pe Guica noastră. 
Aveam și noi un morar al satului pe care 
trebuia să ne facem că nu-1 vedem cînd 
ne trage din mălai. Ne întrebam și noi 
cum stăm cu socoteala ciobanului și, 
după multă chibzuință, hotărâm că nu 
este încă încheiată. Dar mai ales cînd 
stăm la masă eram la fel cu Moromeții. 
Locul meu era cel de lingă ușă, ca să 
pot ieși cînd mă supăram. Și mă supăram 
cum îmi zicea cineva ceva și, slavă Dom
nului, de zis îmi ziceau cu toții". Senti
mentale și crude, nostalgice și senine, 
aceste pagini de o mare frumusețe ne 
arată la Ileana Mălăncioiu o dispoziție 
sufletească foarte diferită de aceea din 
poemele onirice, înrudită nu știu cum cu 
a celor doi prozatori pe care abia i-am 
pomenit.

De altfel, acest „mimetism", care e 
semnul cel mai bun al familiarizării cu 
atmosfera unei opere, apare și în prozele 
inspirate de Caragiale, între care O plim
bare la Căldărușani este, pe cît de in
genioasă, pe atît de plină de haz. O parte 
din articolele critice (îndeosebi cele 
despre Bacovia și Botta. poeții tutelari, 
dar și cele despre Velea sau Buzura, din
tre contemporani) posedă, dincolo de stilul 
tehnic necesar, aceeași capacitate de a pa
razita creator (dacă nu mi se ia în nume 
de rău expresia) operele analizate. Nu
mai criticii fără talent rămîn im
pasibili la stilul scriitorilor pe care-i 
comentează. Critica adevărată, cum e și 
a Ilenei Mălăncioiu, are neapărat însu
șiri de simbioză cu literatura. Ar merita 
să fie măcar semnalate paginile despre 
La „Țigănci" de Eliade și virtuozitatea 
unor „lecturi paralele", cam în felul 
celor ale lui Ion Vartic. Ce s-o mai lun
gesc, cartea nu se poate lăsa din mină.

Nicolae Manolescu

’romoția 70

Reviste literare
■ DACA pentru valoarea literară a 

inei promoții mărturie mereu reiterabilă 
epun cărțile scrise de componenții ei, 
entru climatul în care promoția s-a for- 
lat și pentru aventura edificărilor mul- 
_je proprii creșterii intelectuale și mo

aie a personalității scriitoricești, cele mai 
.une, în sensul exactității, probe de miș- 
are le găsim în revistele la care au cola- 
iorat mai mult decît ocazional autorii 
romoției. Cititorul de oricînd poate găsi 
ișor în bibliotecile cele mai modeste căr- 
ile unuia sau altuia din scriitorii impor- 
anți ai oricăreia din cele cincisprezece 
romoții ale literaturii române moderna 
după 1840) dar ii va fi infinit mai greu 
i în destule cazuri de-a dreptul imposibil 
ă consulte revistele din vremi mai înde- 
ărtate și chiar din epoci mai apropiate 
entru a-și face o idee despre climatul 11- 
erar al formării și afirmării cutărei pro- 
îoții ori despre abaterile evoluțiilor in- 
ividuale. Revistele vechi se găsesc în 
uține biblioteci publice, unele, poate nu 
ele de primă importanță, nu se găsesc 
icăieri, revistele relativ noi, din urmă cu 
ece-douăzeci de ani, nu sînt nici ele cu 
îult mai accesibile iar .cele propriu-zis 
oi, deși se găsesc mai ușor, nu intere- 
ează, îndeobște, pe cititor dincolo de 
lipa apariției iar cînd interesează au de- 
enit de-acum vechi și nu se mai găsesc. 
Iu destinul lor de efemeridă, revistele ies 
in atenția cititorului la sfîrșitul lectu

rii pentru a nu mal reveni niciodată (ex- 
ceptîndu-i pe istoricii literari și pe cei 
pasionați de arhivistică literară). Ele sînt 
ale Clipei și rar de tot izbutesc să-i su
praviețuiască. Și totuși, cum spuneam, 
fără consultarea lor (un fel de recitire) e 
puțin probabil ca un cercetător speciali
zat al literaturii, necum un cititor fără 
pretenții, să poată spune ceva valabil și 
acoperit documentar despre ceea ce nu 
se află în cărți dar care motivează într-o 
anumită măsură apariția cărților : clima
tul și circumstanțele istorice și estetice ale 
demersului scriitoricesc. De aceea socot 
că, pentru un istoric literar cel puțin, re
vistele au o însemnătate perfect compati
bilă cu a cărților în definirea stării lite
raturii la un moment anume, cum ar fi 
momentul unei promoții ori, mai larg, al 
unei generații sau, încă mai încăpător, al 
unei perioade istorice de peste o genera
ție. Cu atît mai-mult cu cît marile orien
tări estetice din literatura noastră (ca 
dealtfel din majoritatea literaturilor lu
mii) sînt legate de numele unor reviste 
care ne apar astăzi, din perspectivă isto
rică, drept centre de iradiere literară, ve
ritabil athanor al literarității. Lucrurile, 
in această privință, sînt suficient de lim
pezi pentru a nu mai pretinde argumente 
suplimentare iar, în ce privește literatura 
română de pînă la al doilea război mon
dial, au și fost tratate cum se cuvine.

Intr-un fel întrucîtva aparte se pune

?roblema pentru literatura contemporană, 
ntr-o primă etapă (1947—1957) rolul re

vistelor literare a scăzut pînă la absență ; 
nu numai că numărul lor era mic în ra
port cu perioada interbelică de pildă dar 
athanorul care ar fi trebuit să fie era . 
mai curînd de găsit în paginile cîtorva 
ziare politice, revistele nefăcînd altceva 
decît să preia și să se conformeze ilustra
tiv orientărilor exprimate de acestea. 
Practic, promoția 50 este, în cea mai mare 
parte a ei, o promoție formată în jurul 
unor ziare, „Scînteia" și „Scînteia tinere
tului" în primul rînd. In anii următori 
acestui interval revistele literare își reca
pătă funcțiile proprii și, cu toate că nu
meric continuă să fie puține, influența lor 
literară crește simțitor, astfel că promo
ția 60 s-a afirmat, dacă nu s-a și format, 
în preajma și prin intermediul lor. E 
vorba, mai cu seamă, de „Steaua" — 
prima dintre revistele postbelice care re
intră în rol —, de „Gazeta literară", de 
„Luceafărul" și de „Contemporanul", a- 
cesta din urmă, deși de profil politic-so
cial-cultural, impunîndu-se prin paginile 
de critică și în peisajul literar. La sfîrși
tul primului lustru al anilor șaizeci, apa
riția unor reviste noi în localități cu mare 
tradiție literară precum șl a cîtorva re
viste studențești de profil literar în prin
cipalele centre universitare a lărgit consi
derabil spațiul posibilităților de afirmare 
scriitoricească, promoția 70 fiind în între

gime formată în climatul emulativ impus 
de prezența acestor reviste : „Amfiteatru", 
„Luceafărul", „Contemporanul" (mai 
puțin, totuși, „Gazeta literară" care a stă
ruit în mod special asupra promoției 60) 
— în București, „Echinox", „Steaua", 
„Tribuna" în Cluj, „Dialog", „Convorbiri 
literare" în Iași, „Orizont" în Timișoara, 
epoi „Ateneu", „Ramuri", „Vatra", „Fami
lia", „Astra" și „Argeș" sînt cele pe lîngă 
și în care scriitorii promoției 70 s-au for
mat și s-au exprimat la debut, continuînd 
să rămînă în apropierea lor (a unora, pen
tru că între timp cîteva din ele au pier
dut pasul) pînă la maturitatea deplină 
Intre toate cele numite, trei : „Amfitea- 
tru“-, „Echinox" și „Dialog" (atunci „Alma 
mater") au reușit să grupeze în jurul lo» 
pe cei mai mulțl dintre scriitorii afirmați 
între 1965—66 și 1971—72, drept pentru 
care se poate spune că promoția 70 este, 
majoritar, o promoție formată în revistele 
studențești, mai mult decît în cele de
mult consacrate ca reviste literare. Fap
tul e de natură să explice anumite catac- 
teristici ale promoției asupra cărora am 
insistat altădată. Ceea ce ar mai fi da 
subliniat acum e că prezența revistelo» 
studențești în deceniul 66—76 a avut, pe 
lîngă funcția de grupare a virtualitățiloi 
scriitoricești de la acea dată, și un rol da 
orientare estetică a literaturii ținerilor da 
atunci. „Amfiteatru", „Echinox" și „Dia
log" au reușit în respectivul interval să 
ducă mai departe ceea ce, cu un deceniu 
înainte, începuse revista clujeană 
„Steaua", anume să repună 'în tradiție 
acest instrument de propagare șl dinami
zare a literaturii care este revista literară.

Laurențiu Ulici



Demnitatea cercetării literare

IfMlW®
Edhura Enihicsai

IN TIMP ce unii teoreticieni (chiar 
dintre cei mai notorii) cîntă cam 
demult prohodul istoriei literare, 
în forma ei consacrată, aceasta, 

ccl puțin Ia noi, trăiește adevărate vre
muri de prosperitate. Un bilanț cuprin
zător (și cel din 1984. Istoriografia lite
rară românească, 1944—1984. care nu-i 
exhaustiv, este grăitor) ar da la iveală 
o realitate spectaculoasă. Mă refer, cum 
spun, la istoria literară în accepția ei 
tradițională, cu o sferă semantică destul 
de încăpătoare, de la „umilul" docu
ment de arhivă, pînă la introducerea în 
cirupul cercetării istoriografiei a unor 
foarte proaspete și ingenioase ipoteze 
critico-teoretice. Căci — trebuie repetat 
iarăși și iarăși — între cele trei domenii 
de cercetare literară, oricite particulari
tăți ar deține fiecare in parte, există o 
strînsă legătură, pînă la neputința per
ceperii granițelor. De aceea peisajul is
toriei literare ni se înfățișează fermecă
tor prin varietatea lui — intre ademeni
rile speologice și cele alpine...

Unul dintre harnicii slujitori ai isto
riei literare. în înțelesul ei cel mai îndă
tinat, — acribie informativă, scotocire de 
arhive șl hașurare a porțiunilor albe — 
este Teodor Vârgolici. autor, acum, al 
cărții cu numărul douăzeci, dacă nu mă 
înșel : Idei și idealuri literare*).  Pasiu
nea primă a acestui vrednic investigator 
rămîne documentul inedit, pe care îl 

*) Teodor Vârgolici. Idei și idealuri li
terare, Editura Eminescu, 1987. ,

vinează cu o sagacitate ieșită din comun, 
acolo unde nici nu te aștepți că s-ar 
mai putea găsi așa ceva. E drept, ori- 
cind am vrea să răsară documentul re
velatoriu, dar și mai interesantă apare 
strădania revalorificărilor și sintezelor. 
Pe acest traseu ostenește Teodor Vâr
golici de multi ani. ba punind în cir
culație noi date cu privire la Eminescu, 
Caragiale, Arghezi. ba reactualizind scrii
tori mai slab receptați (Galaction, Gir- 
leanu. I.A. Basarqbescu. Zarifopol, Ma- 
teiu Carag'iale etc.), ba întocmind studii 
substanțiale și monografii (Dimitrie Bo- 
lintineanu, Alecu Russo, Heliade Radu
lescu. Alecsandri. Bolliac. Dimitrie An
gliei, Octavian Goga. M. Sadoveanu, Per- 
pessicius, Panait Istrati). O preferință 
specială nutrește pentru temele „gene
roase" ale literaturii române, superior 
didactice : Ecourile literare ale cuceririi 
independenței naționale. Epopeea .națio
nală in literatura română, mai înainte, 
iar acum, in noul volum : Scriitorii ro
mâni și idealul unității naționale, Pagini 
din epopeea dezrobirii și reintegrării na
ționale, Mircea cel Mare in conștiința li
terară românească, Ideca de pace Ia cla
sicii noștri. Ecourile literare ale Iui 1907 
etc. Cu tot aerul lor conjunctural, pro
blemele dezbătute in aceste studii- și ar
ticole sînt etern valabile, dacă ele au în 
vedere independența, unitatea națională, 
eroi naționali, pacea, ideea de republică 
etc. Un „luminism" perpetuu, deloc ana
cronic sau „neliterar". Dacă adăugăm la 
aceasta informația vastă, pină aproape 
de epuizarea surselor, avem imaginea 
unei cărți românești de învățătură, ade
vărat manual-ghid în materie. Și dacă se 
strecoară cumva vreo nemulțumire in ce 
privește greutatea estetică pusă in cîn- 
tar, vom fi cu siguranță răsplătiți de 
cantitatea de informație (vehiculată) și 
de puterea ei coagulantă. Studiile sînt, 
într-adevăr. compacte, animate de ceea 
ce la prima vedere pare inert și static : 
aceste miraculoase documente al căror 
suflu vibrează in concurență cu scrierile 
de imaginație.

Punctele de rezistență ale acestui nou 
volum îl constituie cele două întinse cer
cetări consacrate lui Dimitrie Bolinti- 
neanu, o pasiune constantă a lui Teodor 
Vârgolici. Călătoriile lui Dimitrie Bolin
tineanu debutează cu un excurs despre 
memorialele de călătorie din cultura 
noastră — de la jurnalul de călătorie în 
China al Spătarului Milescu, pină către 

sfîrșitul veacului trecut. Neașteptat de 
mult se călătorea pe vremea diligentei și 
în aeeeași măsură se consemnau voiaju
rile. Teodor Vârgolici trece in revistă 
mai tot ce s-a scris la noi. in perioada 
pomenită, pe această temă, neomițind să 
puncteze anumite situații, cum ar fi cele 
evocate de Paul Hazard cu privire Ia 
„sedentarismul" clasicilor, în contrast cu 
ahtierea luminiștilor și mai ales a ro
manticilor pentru voiajuri și pentru „li
teratura" inspirată de ele. Intre momen
tele de virf ale memorialisticii românești 
(Dinicu Golescu. Ion Codru Drăgușanu, 
Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, 
Ion Heliade Rădulescu. Teodor Codrescu, 
Dimitrie Ralet) Bolintineanu ar ocupa 
locul cel mai important sub aspect can
titativ. Performanța aceasta ar avea două 
cauze : una este condiția lui de pașoptist 
exilat, silit să peregrineze prin țări străi
ne, alta este înrîurirea romantică a epo
cii : „Spirit romantic, D. Bolintineanu 
era și el devorat de neliniști, era stăpinit 
de Voluptatea plecărilor, de chemarea 
nostalgică spre alte orizonturi, de dorin
ța de a rătăci pe țărmuri necunoscute, 
de a cunoaște vestigiile unor civilizații 
apuse". Cred că această pasiune am moș
tenit-o și noi, modernii, de la romantici. 

, Interesant (ca să nu zic ciudat) e faptul 
că. deși poetul „nu dispunea de posibili
tăți materiale", călătorește enorm. Căci, 
cu adevărat, devine aproape un mister că 
a putut, cu mijloacele de transport de 
atunci și cu acele slabe „posibilități ma
teriale" să colinde prin Bulgaria. Con- 
stantinopol. Paris. Asia Mică. Egipt, 
Locurile Sfinte. Grecia etc., să stea boie
rește zece luni in insula Samos unde 
trona beiul Ion Ghica, rezultatul fiind o 
avalanșă de memoriale. E, apoi, greu de 
crezut că anii in care a cutreierat atîta 
lume, ar fi fost pentru el ani „de sufe
rință morală și fizică". Nu-s de exclus, 
desigur, scepticismul romantic (în fond, o 
poză), și nostalgia locului de baștină, răs
cumpărate cu virf și îndesat de satisfac
țiile mirificelor hălăduiri.

La fel de'bine prins în încheieturi 
este studiul Dimitrie Bolintineanu și 
teatrul. „Spirit proteic", cum il numește 
Teodor Vârgolici de mai multe ori. Bo
lintineanu a scris de toate, in general cu 
slabă exigență artistică, fapt care l-a de
terminat pe Zarifopol să facă afirmații 
ca acestea : „Bolintineanu a fost un 
scriitor de pură bunăvoință. Un prea ze
los umplutor de cadre, și ca atare-istoria 

literară nu-1 poate trece cu vederea. A 
scris de toate, cu o fertilitate inocentă 
nepăsătoăre. în vremile acele, poligrafia 
masivă opera ca putere solicitatoare a 
atenției publicului, și ca stimul pentru 
începători. Stimul adesea de o valoare 
cam dubioasă, dar în sfir.șit : un stimul". 
După obicei. Teodor Vârgolici face c 
incursiune prin începuturile dramei isto
rice naționale, antrenind. inevitabil, și in
teresul epocii (după 1830) pentru istoria 
noastră : Elorian Aaron. Mihail Kogălni
ceanu. Nicolae Bălcescu. August Treboniu 
Laurian. Nu sînt omise nici producțiile 
în proză de inspirație istorică. Surprin
zător cit de mănoasă este, in acea vreme, 
specia teatrului istoric, cu izbinzile cele 
mai notabile numite Răzvan și Vidra și 
Dcspot-Vodă. De bună seamă. în acest 
„concert" contribuția lui Bolintineanu e 
frenetică și extensivă. Scrie Despre tea
trul național, comentează exaltat un spec
tacol al lui Milo, alcătuiește, ca minis
tru al Cultelor, un Proiect pentru reorga
nizarea Teatrului român și înființarea 
unui Conservator de artă dramatică și 
muzicală, face parte, apoi, din „Comisiu- 
nea teatrului" prezidată de D. Guști, mi
litează pentru a asigura actorilor inde
pendența materială și spirituală. Și. mal 
ales, scrie teatru cu o neobosită bună
voință : Omul fără nume (prelucrare). 
Mihai Viteazul condamnat la moarte, 
Ștefan Vodă cel Berbant. Alexandru 
Lăpușneanu, Dupe bătaia de la Călugă- 
reni, Ștefan Gheorghe-Vodă sau Voi fac» 
doamnei tele ce ai făcut tu jupim 
mele. Moartea lui Constantin Brîncovi 
nu, Mărirea și uciderea lui Mihai Vi
teazul, Despot-Vodă, Mihnea care-și taie 
boierii. Postelnicul Constantin Cantaco- 
zin, Brînrovenii și Caniacozinii. Dramele 
istorice ale lui Bolintineanu sînt de-a 
dreptul mediocre, cum observa pe atunci 
Eminescu și cum afirmă acum noul cer
cetător. E de prisos a arăta că. In pofida 
acestei realități. stăruința lui Teodor 
Vârgolici nu este deloc gratuită. Istoria 
literară — iată' un poncif — are a se 
ocupa nu numai cu piscurile, el și cu v. 
presiunile, mai cu seamă cînd acestea 
stau, totuși, la temelia înălțimilor vii
toare.

C. Trandafir

VITRINA

■ PAVEL DAN — Urcan bătrînul 
(Editura Dacia). Ediție îngrijită, prefață 
și cronologie de Sergiu Pavel Dan, pu
blicată cu intenția de a reconsidera 
structura operei nuvelistului-: drept 
pentru care se „repune in drepturi fun
damentala ediție princeps" (Notă asupra 
ediției, p.41). față de culegerile mai re
cente, care adoptaseră criteriul cronolo
gic, și se adaugă texte rămase în perio
dice și unele postume, selectate după 
„un anumit grad de exigență valorică 
încă necesară" (idem. p.43). Astfel gîn- 
dită. ediția scrierilor lui Pavel Dan e 
judicioasă, adică utilă, și apare „la a- 
proape optzeci de ani de la venirea-i pe 
lume și cincizeci de la dispariție" (p.5), 
avînd — prin urmare — și un caracter 
omagial ori — mai exact — bilanțier, 
căci timpul scurs e presupus ca suficient 
pentru a fi sedimentat opera. Prefața — 
intitulată solemn Permanențele unei vo
cații scriitorîeesli la răscrucea deceniilor 
— acționează în acest sens, incepînd 
chiar prin a propune „acceptarea reali
tății operei" (p.5). și anume a unei ope
re „de nuvelist" (ibid.), in polemică de
clarată cu ideea că Pavel Dan ar fi fost 
□ n romancier care n-a apucat să se ex
prime ca atare. După o sumară reluare 
> chestiunii reprezentalivității scrierilor 
tale in raport cu „Cîmpta" Ardealului și 
apoi — ca revers — după dovedirea 
universalității lor, Sergiu Pavel Dan 
procedează la o traversare a textelor, cu 
accent pe Urcan bătrînul, Înmormîntarea 
lui Urcan bătrinul și — in genere — pe 
.deschiderile vizionare", probante pen
tru „aptitudinile lui Pavel Dan pentru 
fantastic" (p.20). nuvela Copil schimbat 
fiind analizată ca „una din’ culminațiile 
valorice ale genului" (p,21). Sensul pole
mic al prezentării se vede și în unele 
comparații, in Urcan bătrînul remareîn- 
dtr-se „consistenta epică sporită "a nara
țiunii" față de Moromeții (p.8) și „un 
mai prâgnant accent coloristic" decît in 
Păcat boieresc a lui Sadoveanu (p.10). 
Fără să fie «propriu-zis „critică", ediția 
lese din rînd și constituie un moment 
relevabil in posteritatea prozatorului. 
Cele viitoare vor trebui să pornească de 
La aceasta.

■ SMARANDA JELESCU — Impact 
(Editura Cartea Românească). Romania 
Marinei Velcescu, tânără femeie excep
țional înzestrată, savantă, specialistă în 
electronică, cercetătoare științifică, in
ventatoare cu intuiții scăpărătoare, ca
pabilă să muncească zi și noapte pentru 
realizarea unei idei — toate acestea după 
ce în copilărie „nu era strălucită ta ma
tematici" (p.10), handicap recuperat cu 
ambiție și multă muncă, intr-o perioadă 
în care „a stat acasă invățînd enorm nu 
atît cartea, cărțile, cit să gîndească ma
tematic, organizat... a crescut, s-a dez
voltat, într-un an cit în șapte. S-a făcut 
femeie..." (p. 11). Prietena ei Alexandra 
o definește astfel : „Marina e... expo
nențială." (...] e un fel de om-limită. ca 
o situație-limită. Asta este. Exponen
țială." (p. 9-10). Există însă și un „călcîi 
al lui Ahile" : pe plan sentimental, fe
meia „exponențială" s-a dovedit ghinio
nistă : colegul de liceu de care se îndră
gostise cîndva o disprețuise și o igno
rase, mai apoi Vivi, prieten de suflet, 
murise electrocutat, soțul făcuse un in
farct la treizeci și doi de ani și o lăsase 
văduvă cu o fetiță de patru... însă fostul 
coleg reintră în viața ei, după ce trăise 
destinul picaresc tipic în anii ’50 pentru 
un vlăstar aristocrat. Acum și-a refăcut 
viața și, fără să realizeze că o reîntîl- 
nește în Marina pe fosta lui colegă („el, 
nu, el nu și-a dat seama... [...] ah, ui
tase..." — (p.78). se apropie de ea și, cu 
toate că apar probleme felurite, ni se 
sugerează că-i va readuce fericirea 
(..Tudor 1 Strigă Marina prin hohote de 
plîns. Tudor 1 Adu soarele, Tudor..." — 
p. 204. penultima). Autoarea acordă im
portanță și unei dimensiuni de — să-i zi
cem astfel : — „ideologie socială", în- 
cercind să construiască filosofia unei ge-x 
nerații mult-încercate : „Sîntem o gene
rație unitară, probabil că acesta este, 
aportul nostru substanțial, aportul nos
tru psihologic, noutatea noastră !“. ..sîn
tem o generație simplă, care trebuie doar 
să construiască, nu să dărime", spune 
Alexandra (p.9, 12) și tema va reveni 
ritmic. Romanul e împărțit în paisprezece 
capitole cu titluri separate și numero
tate pînă la al nouălea, după care cifre 
nu mai apar. Trei capitole cuprind ex
trase Din jurnalul Marinei V., unde in- 
tilnim cînd relatări de fapte și reprodu
ceri de dialoguri, cînd meditații diverse, 
precum aceasta, legată de o profundă 
lectură din Dostoievski : „Cum este cu 
putință ca o literatură magmatică, lavă 
și haos, să ne înalțe, să ne spele, să 
ridice spiritul nostru spre culmile reci 
și uscate — periculoase aproape — ale 
absolutului 7“ etc. (p.171).

■ GH. TICUȚA-BERCEA — Foto
grafii in sepia (Editura Litera). Plachetă 
în regia autorului. Conține versuri dis
tribuite în patruzeci de secvențe numero
tate, cu finalitate „fotografico-- — simbo
lică deconspirată din start : „Cu tîmpla 
rezemată de-un gînd, / fără să știe că-n 
spate timpul / își dezbracă luciul, precum 
un cuțit / înfipt de-a lungul unei caroti
de, / fotograful de ilustrate sepia călă
torește / pe lîngă strigătul care a izbuc
nit / din depărtarea lăuntrică a ființei sa
le / ca lumina unui flash de blitz / un- 
duindu-se, — arcuș, pe corzile / de vio
loncel ale înserării", (p. 5). Metafora și 
comparația ornează notația, uneori în 
chip concatenat, cu efect ciudat : in ordi
ne inversă celei prin care — potrivit sti
listicii tradiționale — se face trecerea de 
la denotație la metaforă prin intermedie
rea comparației. Dimpotrivă, autorul pla
chetei metaforizează spontan și abia apoi 
atașează imaginilor astfel obținute noi 
circumstanțieri comparatistice, ca în e- 
xemplul : „Tîrindu-și odăjdiile (metafora 
— n. Lector] / ca pe niște umbre de 
sălcii (comparația — n. același]. / noap
tea iese din oraș [apoteoză tropică perso- 
nificatoare — n. la fel]" (p. 8); sau, tot 
acolo : „Prin ochiul oval / ca un bot de 
cal aburind, / dimineața șoptește discret" 
(ibid.). Se procedează astfel la o per
manentă literaturizare a notației, nivelul 
de „transfigurare" a realului fiind bine 
indicat de o strofă precum : ,-,Ca o lavă, 
căldura / se-ntinde pe străzi, / și-n scrîș- 
net de frine / pneurile mușcă asfaltul ; / 
sirene, / fluierături, / agenții de circula
ție / par niște manechine mecanice / a- 
runcind indescifrabile semne / în stingă 
și-n dreapta", (p. 11). S-ar putea exem
plifica din oricare secvență. Programul 
autorului e tipic modernist, fetișizînd 
„categoriile negative" : „Totul e să știi 
s-asculți ,/ tăcerea dintre cuvinte. / (...] / 
în golul dintre cuvinte / se-ascunde tă
cerea albastră a'zărilor". etc. (p. 18). Pro
gram căruia i se atașează pînă și aminti
rea bunului Vlahută : „Ca un stilet la 
cingătoarea satului / bustul de marmură 
al poetului Alexandru Vlahuță / scruta 
adlncimile privind in pămint". (p. 12)...

R ANTONIE JUREBIE — Aer sonor 
(Editura Litera). Plachetă de versuri in 
regia autorului. Cuprinde texte scurte, 
caracterizate la nivel sintactic de eliptis- 
me și la nivel tropic de un neîntrerupt 
metaforism. Primul text, Cîntecul poetu
lui, ilustrează o voință de ipostaziere : 
„sînt / pasărea arcul care strînge / visul / 
[...] / sînt cîntecul / și aerul care mă ce
re" (p. 5). Autorul se simte un ales, deo
sebit de restul oamenilor : „sînt poetul 
din sud născut / în al cincilea anotimp 

hyperborean" (p. 6) ; o entitate evanes
centă : „eu sînt poetul o culoare care 
se poate pipăi / apoi nici nu sirit decit I 
urmarea respirației / dinții" (p. 44). „Ae
rul sonor" din titlu e o metaforă a poe
ziei înseși : „v-am ațins / cu un aer sonor 
transparent numit poezie" (p. 40). Cînd 
nu se ocupă de analiza misiei sale crea
toare, autorul procedează la fulgurante 
notații, îi evocă la modul mitizant pe 
geți (p. 8), se visează participînd la un 
fel de război vegetal („să încărcăm ar
mele / cu clorofilă / să punem deoparte I 
muguri neexplodați / tatăl meu cu mine 
soldați" — p. 12) ș.a.m.d., de mai multe 
ori lăsîndu-se sedus de tentația paraboli
cului. în final se sugerează invizibilita- 
tea cărții, dacă nu chiar volatilizarea ei 
efectivă : „vă întrebați unde este / viața 
în cartea de față / unde este poezia / aș 
spune cartea sînt eu / care mă ascund 
într-un cuvînt / care se ascunde / după 
alt cuvînt / și ele / sînt oasele vintului I 
îngropate in pămint" (p. 46)...

Lector

Charlotte Fiii Ui
■ Ne-a părăsit Charlotte Filitti. inter

preta în limba română a mii de versuri 
din marea poezie a Orientului antic și 
modern, transpuse în colaborare cu soțul 
său, poetul Ion Larian Postolache, in 
strofe meșteșugite

Textele alese din lirica sanscrită (im
nurile vedice), „Legenda regelui Nala și 
a preafrumoasei Damayani (din „Mahab
harata"), sau versurile marelui poet pa
kistanez Mohammed Iqbal, la care trebuie 
să adăugăm dificila traducere din engle
za secolului al 15-lea a romanului 
„Moartea regelui Arthur", aparținind scri
itorului Thomas Malory și apărut in 
cinci volume din „Biblioteca pentru toți" 
în anul 1979, sînt numai cîteva titluri din 
bogata activitate desfășurată de această 
neobosită traducătoare.

Charlotte Filitti a plecat dintre noi în 
noaptea de revelion, cind in fiecare casă 
se fac proiecte de viitor. Inima ei, plină 
de dragoste pentru acest pămint adoptiv, 
și-a stins bătăile la numai citeva ceasuri 
după moartea anului vechi — an in care 
a suferit săptămîni nesfîrșite pe-un pat 
de spital.

Rămîn in urma ei nestematele pagini 
dăruite cu sîrguință și competență teza
urului cultural românesc — și mai rămîne 
sensibila aură a sufletului său generos.

Andrei Ciurunga
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DAN ION NASTA, cunoscut mai 
mult ca eseist și traducător ’de 
poezie (din română în franceză), 
e la a doua carte de poezie. Am 

remarcat, comentînd-o pe prima (Că
derea zilei, 1985), modelul Saint-John 
Perse : tonul ceremonios, versul luxu
riant și calculat, cultismul poemului, 
purificarea obiectului liric și tendința de 
a privi ființele și .lucrurile dincolo de 
ele. ex-static. O poezie cerebrală, desigur, 
nutrită de lecturi, dar și de o imaginație 
surprinzătoare. în volumul de acum *),  
poezia continuă să fie o pură viziune 
interioară, o contemplare de sus a realu
lui. o încercare, in fina, de a strecura 
intr-o poetică a materiilor fluide și 
transparente o poetică a ființei. Două 
par a fi. aici, temele esențiale : marea 
și poemul. Mai toate imaginile și aproa- 
pe toate punctele de referință (in limba
jul lui Eliot : „corelativii obiectivi") din 
Aici, nicăieri duc spre tărîmurile lichide 
sau dau o sugestie despre nașterea 
(scrierea) poemului. Nu spun că toate 
versurile lui Dan Ion Nasta se ocupă cu 
obstinație de aceste motive. în fond, 
generale, dar în imaginarul său sini fi
surile care au cea mai mare frecventă. 

• Dan Ion Nasta, Aici, nicăieri. Editura 
Eminescu, 1987.

Să le luăm pe rînd. între mare și ființă 
este, știm de la vechii poeți, o relație 
ontologică. Marea este matricea ființei, 
nu e numai un topos, e și un logos. în vi
ziunea tinărului pbet român, marea este 
un spațiu plin de seducătoare ambigui
tăți. Ea marginea lui se află o „cireada 
de trupuri" și un cimitir marin plin de 
afișe zdrențuite, semne ale derizoriului. 
Doar în spuma valurilor se joacă „zeii 
cruzi" (Vară profană). Marea este numi
tă în alt poem (Intrarea în oraș) pă- 
mînt femeiesc, simbolul.' deci, al nesta
torniciei și al unei „nerușinate măreții". 
Dan Ion Nasta dă aceste sugestii intr-un 
vers concentrat, nemuzical și fără cu
loare : „Pămînt femeiesc, mare / Neruși
nată măreție care levitezi în aburii glo
riei / dimineața / Și la amiază legeni in 
poala de aur înecații // Dcspletito (pre
cum femeia tirîtă in fata mulțimii) / 
privește cum intru în orașul imberb / 
păstrînd sub unghii / fișii din carnea 
ta amețitoare".

Lingă simbolul perenității cosmice 
(oceanul), poetul așează într-un poem 
demonstrativ (Lcar și păpușa de cînepă) 
simbolul zădărniciei și al inșelătoarci pu
teri lumești. Figurație veche, romantică, 
coborită acum spre zonele efemerului, 
inconsistentei. Lear este un Oedip al 
timpurilor moderne, imaginea lipsită de 
măreție a unui destin crud și impur : 
„Pămîntul abia își trăgea drumurile. / Sa
lut. bătrîne rigă in zdrențe / cu epoleți 
de ciulini. / Cordelia încă nu venise pe 
lume / și toate rochiile ei fuseseră vîn- 
dute / la talcioc, în bătaia vîntului. // 
Bătrine rigă, ce tare e alcoolul mării —/ 
crapă paharele cuceritorilor de lumi. / 
Tu ai ajuns pe stinca înaltă / sub care 
oceanul își întărită șoimii albi / și nu, 
tu nu te-ai cutremurat. / nu ți-ai vîndut 
regatul de pulbere. / Un copil te duce de 
mînă ușor ca o frază auzită in copilărie. / 
Un copil aleargă înaintea ta / și infinitul 
curge din păpușa de cirpă tivită dc-un 
braț".

A DOUA temă este mai bine și mai 
variat figurată in versuri. Poetul 

este interesat nu numai să transpună pe 
foaia fină de calc „chipul deșertului", 

este preocupat și de modul în care se 
constituie poemul în mecanismele lui in
terioare. Contemplînd peisajul dezordo
nat al poeziei, el strigă : „Doamne, ce a 
ajuns poezia !“. A ajuns, in orice caz, o 
poezie care se judecă pe sine. Poemul ca 
teorie a poemului. Dan Ion Nasta are in
teligența (și talentul) să nu ia în se
rios această teorie și să nu elimine din 
poem existența scribului. Cînd într-un 
loc (încă o paranteză) spune că nu știe ce 
uneltește mina și că poemul pe care îl 
scrie e „doar un gol de aer amețitor", e 
doar un mod abil, cum și precizează la 
urmă, de a nota absenta femeii iubite, o 
stare, așadar, a existenței sale. Motivul 
scriiturii, oricum, se repetă în Aici, nică
ieri. Voind să scrie despre rouă, poemul 
adună „pietricele multicolore ale elocin- 
ței“ și în discursul liric aleargă tropăind 
„versurile introduse prin care / prin tinde 
prin cum — un homunculus de propozi
ții / cu codiță și ghiare / rîvnind un 
ilustru bocal". Smuls din somn și asuprit 
de căldură, scribul intră numaidecît și cu 
mare voluptate „în raiul umbros de 
cărți". O nemulțumire, totuși, există, 
scribul nu mai spune eu bucurie „viața 
mea e un sobru erratum în textul de 
dînșii dictat".

Dar poezia, ce a ajuns, cu adevărat, 
poezia in epoca post-strueturalistă ? în 
Peisaj cu cer. Dan Ion Nasta dă o ima
gine a des-mădulării ei : „Vorbe, cine 
v-a poruncit să rupeți rîndurile. / mi
nuscule lanțuri în libertate? / Planetele 
fug, cum spuneam. / Doar un veleitar 
scrupulos mai întinde / pe ciuperca de 
lemn a poeziei / cerul asemeni unui 
ciorap cu călciiul rărit", și promite, în' 
altă parte, să-și ridice casă într-un 
poem „eu tavanul deschis". Deschis, de
sigur, spre existentă si metafizica exis
tenței. Vorbind despre nașterea poemului, 
autorul notează tocmai aceste figuri ale 
spiritului hotărît să tragă lumea într-o 
carte. Părăsind pămîntul într-o nacelă 
el nu are altă emoție decît aceea de a 

vedea manuscrisul rătăcit „printre dunele 
cu miros de femeie".

Intr-un poem de două versuri (Cu spa
tele întors), Dan Ion Nasta scrie că „in- 
tertextul nu.se mai poartă". Din exemple
le date pină acum se poate ușor constata 
că poetul nu, spune adevărul. Poemclo 
sale reiau în chip deliberat motive litera
re cunoscute și în spatele lor se simte 
mereu prezența unui mare model. Citez 
integral o splendidă poezie (Ubi sunt) 
pe o temă din Villon, o parafrază care 
nu mai folosește limbajul solemnității : 
„Unde sint gangurile burdușite de vini,/ 
unde sînt înfundăturile cu nume trufa
șe ? / Unde sint mansardele cu ochii 
bulbucați / și mirosul de alge din Impasul 
Navigatorilor ? ./ Unde sînt femeile întu
necoase scăpărînd. Ia răscruci / ca obsi- 
dianul rănit ? / Unde este bunkerul de 
frunze și felinarul de rouă / în care poți 
pilpii neștiut ? / Unde este umbra ta în 
care te puteai ghemui/ cum în pintecul 
deschis al vitei, copiii iarna ? // Unde 
sint podurile sub care cenușa se împe
rechează ? / Unde sînt cîinii_de fum care 
dorm bot lingă bot / asemeni pietrelor 
înghesuite de gavroche / în buzunarul 
cu arse chibrite ? / / Toamna scutură stuf 
și copaci, cerul bate covoare / și plouă. 
Terasa udă e chiar lacrima ta. / în ca 
nimb te ascunzi ? în ce pulbere / te îm
braci ? / / Cineva ridică o frunză în lu
mina cețoasă / și îmi ghicește profilul în 
nesfîrșitul ei stigmat capilar".

Nu toate versurile din recenta carte a 
lui Dan Ion Nasta sînt atit de elocvente 
ca acelea de mai sus. Primejdia este ca 
ideea lirică să piară în brațele unul 
eseism abstract, laborios oracular, prea 
ceremonios. Primejdie totuși limitată, 
poetul știe, de regulă, unde să oprească 
această retorică răsucită pe o agrafă de 
aer (ii parafrazez o metaforă). Experien
ța lui poetică, originală și substanțială, 
îmi pare o opțiune interesantă (și nece
sară) în poezia tinără de azi.

Eugen Simion

IN LINGVISTICA și filologia ro
mânească „firma" Ion Gheție im
pune respect și ține la distanță. 
Cărțile sale (să le zic) de specia

litate se bucură de o bună reputație Și 
judecățile comprimate în ele exprimă tot 
atîtea puncte de vedere pe cit de greu de 
mutat din loc, pe atit de personale. In 
adevăr, Ion Gheție a fost dintotdeauna 
ceea ce s-ar putea numi, pe scurt, un om 
cu idei. într-o zonă a mișcării spirttului 
mai lesne bănuibilă de arderi severe, e- 
laborate. metoda lui Gheție a fost dintot
deauna vegheată de flacăra jucăușă a in
venției. Toate studiile sale au fost ani
mate de impuls novator, de plăcerea lan
sării unor ipoteze care, intrepide fiind șt 
cu pigment polemic, au avut harul, dar 
și hazul să-i nedumerească pe mulți (in
tre ei — reputatul academician Al. Ro
setti). Interpretările sale, cu aplicație la 
vechile texte autohtone, la probleme le
gate de istoria graiurilor ori de evoluția 
limbii noastre literare de la origini pină 
azi (in excelenta lucrare intitulată Baza 
dialectală a românei literare) s-au înso
țit mereu de un element aflat, dacă în
țeleg bine, la mare prețuire în cercetarea 
sa : e vorba. în esență, de surpriză, de 
fin mascata voluptate de a fi mereu im
previzibil. de a spune un „nu" solistic 
acolo unde corul intona un „da" aparent 
exclusiv. Important rămîne, evident, 'nu 
insolitul gestului inițial, ci eficacitatea lui 
în timp, dar iată că în cazul lui I. Gheție 
cele două situații coexistă pașnic, mareînd 
devenirea unei personalități pe care aș 
îndrăzni s-o așez sub steaua emoției cal
culate.

Lanțul surprizelor nu se oprește însă 
aici pentru că, de o vreme, Ion Gheție 
și-a fabricat o altă rețetă a neprevăzu
tului acțiunilor sale : literatura. M-am 
numărat printre primii care au scris des
pre romanul său de debut, Drumul (Car-

♦) Ion Gheție, Alfa șl omega (povestiri). 
Cartea Românească. 1986 ; Pomul vieții 
(roman), Dacia, 1987.

Proza

Numărătoarea inversă
tea Românească, 1983), descoperindu-i 
destule calități. în sinea mea această în
cercare a însemnat mai mult un joc se
cund, un răsfăț poate irepetabil. Gluma 
s-a îngroșat însă, iar eu mă văd pus in 
postura de a-mi așeza cenușă in cap. Un 
autor aflat acum la a treia carte publi
cată*)  se cheamă că a ieșit din bloc- 
starturi, pregătindu-se nu pentru c 
cursă promisă, ci încercînd chiar gus
tul unei competiții in toată regula. 
„Trădarea" generoasă a lui Ion Ghe
ție merită o atenție anume, cu atit mai 
mult cu cît. pentru a găsi exemple simi
lare. ar trebui să apelăm tocmai la cîțiva 
din pionierii filologiei românești. Un lias- 
deu. un Heliade Rădulescu (acesta, ca să 
glumesc, „reușind" în studiile sale din 
perioada italienizantă mica performanță 
de a șterge orice graniță între știință șl 
literatură!), un Ovid Densusianu au co
chetat cu ideea de simbioză a celor două 
planuri pentru a replica firesc unui mo
del cultural aflat în floare Ia noi spre 
sfirșitul secolului trecut — enciclopedis
mul. deși. în acest sens, puntea în timp 
poate fi lesne întinsă chiar spre Cante- 
mir. Cum haina enciclopedismului a de
venit din ce în ce mai strimtă spre zorii 
moderni ai culturii, unica excepție redu
tabilă numindu-se G. Călinescu, tentația 
contemporanului nostru face figura unei 
rara avis...

Singularitatea ușor vetustă a romanului 
Pomul vieții șl a povestirilor din Alfa și 
omega sare în ochi de la primele pagini : 
Ion Gheție scrie, imperturbabil și cu o 
minuție răsărită parcă dintr-un ev revo
lut. proză psihologică ! Cui i s-a făcut dor 
de un portret adevărat, de palparea fină 
a fiecărei cute din mișcarea psihică a 
personajelor, va găsi o recoltă abundentă 
în compozițiile lui I. Gheție. Iată așadar 
că reduta tradițională a prozei noastre, pe 
care o putusem crede îngropată sub ex
plozia inovațiilor legate îndeosebi de 
structura textului. își probează încă o 
dată temeinica întocmire. Rețetarul pro
zei lui I. Gheție nu este. în sine, sofisti
cat și miezul narațiunilor îl ocupă aproa
pe integral descrierea și motivația unei 
crize — o criză, mă grăbesc să adaug, ivi
tă neașteptat, dar de o forță progresiv 
devoratoare. E interesant de observat că, 
deși vizibile cu ochiul liber, deși cumva 
previzibile in înlănțuirea lor de o logică 
fermă, verigile epicului stîrnesc un sus
pans venit, nu am nici o Îndoială, din 
genul romanului po(/mi)lițist. Prima mu

tare a autorului este sugerarea unei 
acalmii generale, de siestă colectivă pe 
care îți imaginezi cu greu că ar putea 
s-o tulbure ceva. Introducerea în spațiu 
înseamnă o panoramă blindă a unui te
ritoriu securizant : „în cursul unei lungi 
hoinăreli prin Italia, m-am oprit pentru 
o zi la Ridolfo, un oraș de șaptezeci- 
optzeci de mii de locuitori, situat pe 
coasta Adriaticii" (în Amorul unei mar
mure) ; sau : „în ziua aceea de 14 mai, 
Virgil Comșa sosi la bibliotecă după ora 
opt. cum făcear de trei ori pe săptămî- 
nă, marțea, joia și vinerea, adică atunci 
cînd nu avea ore la liceul Vasilc Conta, 
unde era de zece ani profesor de istorie, 
îl cunoșteau toți funcționarii bibliotecii, 
de la portarul important și ceremonios, 
pînă la director. Tuturor le era fami
liară silueta înaltă, uscățivă a acestui 
bărbat încă tînăr..." etc. (în Mandari
nul). Toți acești indivizi de o aparent 
inatacabilă onorabilitate ascund însă ob
sesii absolut stranii, dar foarte coerente 
totuși ca articulare. în afară, vorba cro
nicarului, pom înflorit, personajul tipic al 
prozei lui I. Gheție cade, pe fondul unei 
nebănuite labilități psihice, ca trăznit de 
un gind ce-1 ocolise pînă atunci : moar
tea. Profesori mediocri, funcționari ce
nușii. locatari anonimi, ziariști, burlaci, 
turiști etc. plasați fără echivoc în cel mal 
banal confort existențial trăiesc revelația 
uluitoare că pot sau vor muri. O întrea
gă armată de oameni fără însușiri vor 
suporta (e un fel de a spune) șocul unui 
conflict ce lipsea din seninul lor vocabu
lar metafizic. Vieți avînd alibiul perfect 
al unei eternități casnice se trezesc stupid 
descoperite în fața unei perspectiva 
copleșitoare.

Prozatorul declanșează un exploziv cu 
efect întîrziat și grija sa vecină cu cru
zimea. este măsurarea clipelor de care 
mai atirnă viața fiecărui personaj. Epilo
gul apărînd deja ca ireductibil, autorul își 
instalează eroul (toate povestirile sale au 
un singur personaj și. aș putea spune, 
chiar romanul, unde intervenția mereu 
din umbră a naratorului nu face decit 
să rotunjească imaginea obsedantă a lui 
Paul Conta) sub lumina unei fastuoase 
disecții. Zic fastuoasă, gindindu-mă atit la 
bogăția instrumentarului „chirurgical" al 
prozatorului, cît și la varietatea caracte
relor psihologice aflate în pragul inci
ziei. Un personaj este terorizat de un 
țăcănit care-i sugerează o succesiune 
absurdă de litere prin anagramarea că
reia descoperă, stupefiat, enunțul propriei 

morți (în IMUKIVE). în Amorul unei 
marmure, halucinant, o statuie participă 
la viața animată. Niște actori urmăresc, 
îngroziți, decapitarea reală, pe scenă, a 
eroului principal (in Noul Hamlet). Pași 
apăsați în zona parapsihologici face Vir
gil Comșa (in Mandarinul) care doboară 
un aeroplan de la distanță, prin concen
trare mentală. în Ceilalți noi asistăm la 
un raid prin lumea de dincolo. Peisaj cu 
ruine in asfințit e un text inundat de 
metamorfozele hidoase ale iminenței 
morții. Ciudatele coincidențe din Beatrice 
Bardare devin limpezi evidențe in cheie 
metempsihotică. Teoria „dublului", în 
mare vogă la romantici, este ideea-pivot 
din Dușmanul etc.. în fine, nimic din fi
gura lui Paul Conta nu sugerează te
restrul, normalitatea : viața se reduce 
pentru el la o abuzivă hoinăreală utopi
că, limitată de accesele de genialitate, 
patos ușor morbid în comunicare și vo
cația eșecului (ca tipologie, sorgintea ro
mantică mi se pare, din nou, evidentă).

Fascinantă, la urma urmelor. în texte
le lui I. Gheție este tocmai această pri
vire aruncată dincolo de pragurile exis
tenței. Subiectele sale, variațiuni pe temă 
dată, sînt schițele unei degringolade : so
mați de moarte ori somînd-o ei înșiși, 
eroii pornesc pe un drum fără întoarce
re ; semnalele trimise ulterior spre vital, 
spre realitatea controlabilă nu sint alt
ceva decît emisiile firave ale unui eu în 
disoluție. Originalitatea prozei lui I. Ghe
ție aici atinge, după părerea mea. punc
tul său de maximă coerență, in descrip
ția unei limite și a spațiului de indecisă 
pendulare între ipotezele vieții și supri
marea lor. cum spuneam, aproape cinică. 
Mărturisesc că-mi place această lipsă de 
scrupule a autorului fața de personajele 
sale ; e o duritate care îl „prinde" bine, 
dezafectînd atmosfera de orice intruziu
ne sentimentaloidă. Aș zice chiar, glu
mind. că mai rar am văzut texte într-atît 
de tiranizate de un narator care le gos
podărește din scurt, ordonîndu-le după 
principii regulate, ca într-o cazarmă unde 
nici musca nu mișcă fără ordin...

Scrise cu vervă și voluptate a compli
cării conflictului, după tipicul policier-u- 
lui. povestirile. ca și romanul lui Ion 
Gheție. se citesc cu sufletul la gură, atră- 
gind atenția asupra unui prozator riguros 
șl inventiv despre care sînt convins că 
vom mai avea prilejul să discutăm în 
aceiași termeni prielnici.

Radu Călin Cristea



REMARCABIL MILITANT COML
OM DE STAT

ACUM, Ia .început de nou an, 
cînd pornim cu puternice for
țe ce se nasc ca o uriașă fla
cără vie din arzătoarea dorjnță 
de a cuceri noi piscuri în 
viața socialistă a țării, săr

bătorim ziua de naștere a tovară-' 
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, om politic de seamă, încer
cat militant comunist, marcant om de 
știință de recunoaștere internațională, 
exemplu de neobosită activitate în slujba 
marilor năzuințe ale poporului nostru, 
care prețuiește cu gratitudine anii de dă
ruire revoluționară pentru o viață liberă 
și prosperă, pentru viitorul de aur al 
socialismului și comunismului în țara 
noastră și pentru pacea în lumea în
treagă.

In același timp se împlinesc trei dece
nii de cind tovarășa Elena Ceaușescu a 
început activitatea cu rezultate atit de 
rodnice in domeniul cercetărilor științifice 
în chimie, în știință și tehnologie in ge
neral.

In acești ard a îmbinat în mod armo
nios activitatea politică de partid cu cea 
științifică. Pentru activitatea în domeniul 
științei sint închinate îndeosebi rîndurile 
care urmează.

Tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu și-a început activitatea 
științifică la Institutul de Cercetări 
Chimice ICECHIM. Preocupările sale 
științifice s-au îndreptat de la în
ceput spre studiul sintezei elastomeri- 
lor. Dintre acestea, cele consacrate sin
tezei poliizoprenului — un elastomer cu 
proprietăți deosebite, similar cauciucului 
natural — ilustrează exemplar clarviziu
nea, orientarea științifică și tehnologică 
justă și perseverența dublată de o pre
gătire științifică de excepție care au ca
racterizat și caracterizează in continuare 
toată activitatea tovarășei academician 
Elena Ceaușescu. Este suficient să amin
tim că la foarte scurt timp după primele 
Încercări efectuate pe plan mondial pen
tru polimerizarea izoprenului cu catali
zatori organometalici complecși de tip 
Ziegler-Natta (primul brevet poartă data 
de 2 decembrie 1955, iar primele tenta
tive de investigare a cineticii și mecanis
mului acestei reacții au avut loc în pe
rioada 1957—1959), încep la ICECHIM din 
inițiativa și sub directa conducere a to
varășei academician Elena Ceaușescu 
studiile privitoare la sinteza cis-1, 4-po- 
liizoprenului, situîndu-ne astfel printre 
primele țări din lume unde au fost efec
tuate asemenea cercetări. Justețea orien
tării cercetării intr-o perioadă în care 
criza de materii prime nu avea nici pe 
departe acuitatea de astăzi, a inițiat la 
noi în țară elaborarea tehnologiei pentru 
sinteza unui elastomer care poate înlocui 
într-o proporție foarte ridicată cauciucul 
natural, ajungîndu-se în final să nu mai 
fim dependenți de importul acestui im
portant produs. Cercetările efectuate au 
permis elucidarea unor importante aspec
te fundamentale ale procesului de sin
teză și au condus la elaborarea unui pro
cedeu de obținere a poliizoprenului ale 
cărui numeroase aspecte originale au fă

cut obiectul unei serii de brevete. Rezul
tatele științifice ale acestei munci de 
cercetare sint reflectate in lucrarea 
fundamentală intitulată Polimerizarea 
slereospecifică a izoprenului. Această 
carte, apreciată elogios de omenii 
de știință din numeroase țări cu 
tradiție in cercetarea și tehnologia chi
mică, constituie una dintre puținele lu
crări consacrate in întregime acestui su
biect. Interesul deosebit stirnit pe plan 
mondial de apariția sa a determinat tra
ducerea acestui volum în 11 limbi străine, 
fiind astăzi o lucrare de referință pentru 
toți cercetătorii care lucrează în acest do
meniu.

Cercetările privind sinteza poliizopre
nului au dus la închegarea unui colectiv 
de cercetători cu experiență, formați sub 
îndrumarea tovarășei academician Elena 
Ceaușescu, constituind școala românească 
de chimia elastomerilor al cărui renume 
a trecut de mult hotarele țării.

Preocupările in acest domeniu s-au ex
tins și la studiul polimerizării și copoli- 
merizării altor monomeri cu catalizatori 
stereospecifici, precum și- în aria atit de 
largă a caracterizării structurale a poli
merilor, aspecte ilustrate de lucrările cu
prinse în prima dintre culegerile de lu
crări in domeniul științei polimerilor, in
titulată Cercetări în domeniul sintezei și 
caracterizării compușilor macromoleculari, 
publicată in ediție română în anul 1974 și 
mai apoi tradusă în patru limbi de cir
culație internațională.

Cerințele tot mai variate ale industriei 
noastre în plină dezvoltare privitoare la 
sortimentația, călitatea și cantitatea ela
stomerilor sintetizați în România au de
terminat lărgirea tematicii de cercetară 
prin includerea unor teme de mare actua
litate și interes economic, precum sin
teza cauciucurilor din generația a treia 
obținute prin polimerizare în soluție cu 
catalizatori pe bază de litiu (inclusiv 
cauciucurile termoplastice), modificarea 
chimică a polimerilor, precum și perfec
ționarea procedeelor de polimerizare a 
izoprenului sau butadienei ori a celor de 
sinteză a. copolimerilor etilen-propilenici. 
Modul caracteristic de rezolvare a proble
melor tehnologice, cu aplicabilitate in
dustrială, abordat de către tovarășa aca
demician Elena Ceaușescu, și anume acela 
de a îmbina în modul cel mai creator 
cercetarea fundamentală cu cea aplica
tivă, se regăsește și în lucrările cuprinse 
în volumul Noi cercetări în domeniul 
compușilor macromoleculari, apărut în 
anul 1981, tradus apoi în 7 limbi.

Preocupările privind valorificarea su
perioară a hidrocarburilor conținute în 
fracția C5 a benzinelor cje piroliză în direc
ția obținerii unor cauciucuri cu proprietăți 
deosebite precum trans-polipentenamerul 
sau a rășinilor de hidrocarburi, adîncirea 
studiilor fundamentale referitoare la po
limerizarea anionică cu aplicații la sinteza 
cauciucurilor termoplastice, sinteza po- 
liesterilor pentru poliuretani, cercetările 
îndreptate spre elucidarea mecanismului 
modificării chimice a poliizoprenului în 
scopul îmbunătățirii unora dintre proprie
tățile sale mecanice, ca și un mare vo
lum de lucrări referitoare la relațiile 

dintre structura și proprietățile polime
rilor, se regăsesc in cartea ’Cercetări in 
chimia și tehnologia polimerilor, apărută 
în anul 1983. Pină in prezent, această car
te a fost deja tradusă in 6 limbi de cir
culație internațională, cea mai recentă 
dintre aceste traduceri apărind chiar- în 
aceste zile în prestigioasa editură „Nauka" 
din Uniunea Sovietică.

Seria de lucrări care îngăduie un tur 
de orizont al preocupărilor actuale ale 
tovarășei academician Elena Ceaușescu a 
fost continuată cu volumul Progrese in 
chimia și tehnologia polimerilor, apărut 
în anul 1986 și care reunește lucrări efec
tuate în perioada 1983—1986. In întregul 
său, cartea manifestă cu pregnanță acea 
împletire strînsă, organică, între studiile 
fundamentale și aplicative, o demonstra
ție de punere a științei bazate pe investi
gații realizate cu mijloace de mare finețe, 
în slujba imperativelor tehnice și econo
mice concrete ale societății. Lucrărilor 
consacrate polimerizării în soluție cu ca
talizatori organo-metalici complecși, poli
merilor modificați sau celor sintetizați 
prin policondensare ori prin polimerizare 
anionică cu catalizatori pe bază de litiu 
și care deci continuă și adincesc preocu
pări anterioare ale școlii întemeiate de 
către tovarășa academician Elena 
Ceaușescu, li se adaugă lucrări aprofun
date privind polimerizarea cu deschidere 
de ciclu sub acțiunea catalizatorilor de 
metateză, precum și studii privitoare la 
materiale compozite, în special sisteme 
plastomer/elastomer termoplastic, un do
meniu modern cu implicații practice 
deosebite.

Continuînd șirul de monografii consa
crate unor subiecte mai restrînse din 
știința polimerilor dar de mare impor
tanță practică și tratate in mod exhaus
tiv, volumul I al lucrării Rășini de hidro
carburi, apărut în aceste zile, se consti
tuie intr-un eveniment editorial cu sem
nificații deosebite, fiind consacrat unei 
tematici care, cu toată importanța ei prac
tică, nu a fost tratată pînă în prezent cu 
profunzimea cuvenită în literatura știin
țifică internațională.

ÎN 1973 din inițiativa tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu se organizează Institu
tul Central de Chimie. Aceasta 

reprezenta o nouă concepție în organi
zarea cercetării științifice și tehnologice, 
concepție unitară dintre știință și tehno
logie, dintre cercetare, învățămînt și pro
ducție. Prin noua organizare se concen
trează toate unitățile de cercetare, expe
rimentare, proiectare în Institutul Cen
tral. Prin aceasta se realiza coordonarea 
unitară a cercetării din institutele depar
tamentale, laboratoarele uzinale, catedrele 
de chimie din învățământul superior. In 
același timp se realizează o rațională fo
losire a forțelor umane de cercetare, a 
mijloacelor tehnice și financiare din do
tare, se elimină paralelismele care rezul
tau din dezvoltarea economică și socială 
a țării, din planurile anuale, cincinale și 
de perspectivă.Ceea ce caracterizează activitatea de 

cercetare științifică și tehnologică n-a fos 
numai reușita lucrărilor de laborator, c 
și urmărirea eficienței economice a cer 
cetărilor și trecerea lor rapidă în etap 
de realizare industrială, îndrumind cer 
cetătorii pentru a fi prezenți pe întregu 
parcurs de la laborator pină la produc 
ția industrială și a avea in vedere con 
tinua perfecționare a tehnologiilor aplicate 
Se poate cita în acest sens și realizare 
instalațiilor industriale, pe tehnologi 
elaborate sub îndrumarea și conducere; 
tovarășei academician doctor’ ingine 
Elena Ceaușescu, pentru fabricarea cau 
ciucului „terpolimer etilenă-propilenă 
dienă“ de la Combinatul Petrochimic Pi 
tești (1977), „Cauciucul cis-1, 4-poliizopre 
nic“ de la Combinatul Petrochimic Braz 
(1978), „Instalații de plastifianți", 
liesteri și produse epoxidate" de la. 
binatul Petrochimic Timișoara (19 :o) 
„Instalație de tiocoll lichizi" de la Com 
binatul Chimic Rîmnicu Vîlcea (1978) 
„Cauciuc cis-1, 4-polibutadienic“ de 1. 
Combinatul Petrochimic Brazi (1983).

In curs de industrializare în actualu 
cincinal sînt și alte tehnologii, ca d- 
exemplu tehnologiile de sinteza elasto 
merilor termoplastici — care, de aseme 
nea, constituie o mare noutate în tehnic; 
de prelucrare a cauciucurilor, tehnolo 
giile pentru rășini de hidrocarburi ș 
altele.

NUMEROASE lucrări științifice z ,o 
municări la sesiuni științifice sai 
la congrese, articole publicate îi 
revistele de specialitate au fos 

apreciate elogios de numeroși oameni d’ 
știință din lumea întreagă.

In prefața la ediția engleză a lucrări 
Polimerizarea stereoscopică a izoprenului 
dr. Dorothy Crowfoot Hodgkin, laureat; 
a premiului Nobel pentru chimie, Pre 
ședință a mișcării fnternaționale a oame 
nilor de știință pentru pace PUGWASI1 
scrie : „îmi face o deosebită plăcere să po 
prezenta publicului britanic de speciali 
tate ediția engleză a cărții doctorului in 
giner Elena Ceaușescu, membru al Ac 
demiei Române, membru titular al Inst. 
tutului Regal de Chimie al Marii Bri 
tanii, dedicată subiectului de mare im
portanță teoretică și industrială, al poli 
merizării stereospecifice a izoprenului" 
In continuare scrie : „Am fost impresio
nată -de faptul că, indeplinindu-și înalti 
misiuni de stat ce i-au fost încredințate 
academicianul doctor inginer Elen; 
Ceaușescu își rezervă, în continuare 
timpul necesar activității de cercetare, îr 
laborator", „întreaga activitate a doam
nei Elena Ceaușescu este în această pri
vință, pilduitoare. Colega noastră s-a an
gajat cu Jiotărîre în cercetarea unora dir 
cele mai fascinante probleme științifice 
ale zilelor noastre, și-a demonstrat capa
citatea de a pune soluțiile obținute în ser- 
yiciul practic, al societății, de a asiguri 
de la nivelul înaltelor răspunderi ce i-ai 
fost încredințate, tehnologiile necesare In
dustriei, producției din țara sa".

Aceste cuvinte reprezintă un omagiu 
pentru omul de știință și omul politic
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1ST, 
NȚĂ
re își îndeplinește o înaltă misiune, 
nsacrindu-și intreaga activitate celor mai 
alte țeluri umane.
Primit cu deosebit interes și cu înalte 
irecieri în lumea științifică sovietică, 
blumul editat în limba rusă Noi cer
tări in domeniul compușilor macromo- 
culari, a prilejuit, la Moscova, o ma- 
festare la care au participat reprezen- 
nți de frunte ai vieții științifice sovie- 
_'e, academicieni, profesori universitari, 
imeni de știință și ingineri din institute 
3 cercetare și proiectare, precum și oa- 
eni de știință și ingineri români. Au 
ist prezenți academician G. K. Skrialein, 
cretar științific al Academiei de Științe 
U.R.S.S., A. M. Prohorov, laureat al 

remiului Nobel, academicienii B. K. 
'ein, G. II. Florov care în cuvîntă- 
jr au subliniat îndeosebi înaltul ni- 

51 științific, remarcabila' importanță 
oretică și practică a lucrării tovarășei 
tademician doctor inginer Elena 
eaușescu, în care sînt prezentate vă
roase rezultate ale unor cercetări pro- 
■ii îndelungate, care reprezintă, totoda- 
i, o contribuție însemnată la dezvoltarea 
5 mai departe a acestui domeniu de 
are actualitate — chimia compușilor 
acromoleculari. Apariția acestei noi 
crări reprezintă un aport deosebit la 
□ bogățirea literaturii de specialitate în 
□meniul sintezei și caracterizării com- 
așilor macromoleculari, la soluționarea 
et lsză de principii tehnice noi a unor 
roțiieme de interes științific și economic 
eosebit.
Cu ocazia prezentării la Milano a vo- 
imului tovarășei academician doctor in- 
iner Elena Ceaușescu, Noi cercetări în 
«meniul compușilor macromoleculari, de 
itre Academia Națională dei Lincei, 
rof. dr. Lamberto Malatesta,' membru al 
cademiei Naționale dei Lincei, pre- 
dintele Societății italiene de chimie, a 
ilevat : „Sînt bucuros și onorat să-mi ex- 
rim admirația pentru doamna Elena 
eaușescu, care, cu_ toate înaltele sale 
bligații pe linie politică și de conducere, 
putut să realizeze, cu succes, excepțio- 
.e lucrări științifice, participînd perso- 

al la aceste cercetări atit de ample și 
ngajate, și să constat că lucrările publi- 
ate au toate o înaltă valoare științifică 

un înalt interes tehnologic. Sînt sigur 
1 cercetătorii italieni din lumea univer- 
tară și din industrie care lucrează în 
cest domeniu vor putea găsi în volum 
lulte puncte de referință pentru munca 
>r și noi imbolduri pentru continuarea 
srcetărilor lor".
Savant de amplă recunoaștere și pre- 

îire internațională,, tovarășa academician 
octor inginer Elenă Ceaușescu, strălucit 
xemplu de viață dăruită patriei și parti- 
ului, științei și culturii, duce o neobo- 
tă activitate pentru afirmarea științei 
omânești, pentru continua înflorire a pa- 
imoniului științific universal, pentru de- 

lina valorificare a virtuților științei în 
romovarea idealurilor păcii și înțelegerii 
itre popoare. Publicarea în diverse limbi 
Ie lumii a lucrărilor științifice ale tova- 
ișei academician doctor inginer Elena 
eaușescu, numeroasele întîlniri cu per- 
□nalități științifice de peste hotare stau
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mărturie pentru contribuția de mare va
loare pe care România socialistă o aduce 
la îmbogățirea tezaurului universal al 
cunoașterii științifice.

DE O DEOSEBITA importanță este 
activitatea pe care o desfășoară to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu în elaborarea po

liticii științei din țara noastră și în orga
nizarea cercetării științifice și tehnolo
gice.

Ca președinte al Consiliului Național al 
Științei și Invățămîntului și în același 
timp ca președinte al Comitetului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, a ini
țiat elaborarea programelor speciale de 
cercetare și dezvoltare pentru toate ramu
rile economiei socialiste în vederea asi
gurării in mai mare măsură a independen
ței economice, a asigurării cu forțe pro
prii a tehnologiilor destinate dezvoltării 
cu prioritate a bazei energetice și de ma
terii prime, realizării tehnicilor din ramu
rile de vîrf ale economiei moderne.

Pe lingă activitatea creatoare de cerce
tător eminent, tovarășa academician doc
tor ingjner Elena Ceaușescu s-a preo
cupat în permanență de organizarea ac
tivității de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și proiectare, în contextul 
dezvoltării social-economice a României 
socialiste, astfel incit creația științifică să 
aducă un aport cit mai substanțial la 
realizarea nivelelor de dezvoltare stabi
lite lâ congresele și conferințele Partidu
lui Comunist Român in ultimele decenii.

Este de remarcat faptul că, cercetătorul 
științific de vocație și omul politic revo
luționar, cu. toate sarcinile ce îi revin 
prin funcțiile avute în conducerea. parti
dului și statului, desfășoară în continuare 
o activitate de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și de proiectare in cali
tate de Președinte al Consiliului Științi
fic al Institutului Central de Chimie.

In Cuvîntarea rostită la Plenara Consi
liului Național al Științei și Invățămîn- 
tului din 18 noiembrie 1987 sublinia fap
tul că cercetarea științifică în strînsă co
laborare cu invățămîntul și producția tre
buie „să-și sporească și mai mult contri
buția la soluționarea problemelor de bază 
ale realizării sarcinilor economice, a pla
nurilor de dezvoltare, la înfăptuirea pro
gramelor de organizare și modernizare a 
producției". In același timp s-a scos în 
evidență importanța cercetărilor de pers
pectivă pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării : „Cercetarea fundamentală
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In matematică, fizică, chimie, biologie si 
alte domenii trebuie să se desfășoare in 
strînsă legătură cu cercetarea aplicativă, 
deschizind noi orizonturi și participînd 
activ și nemijlocit la soluționarea proble
melor actuale și de perspectivă ale dez
voltării economico-sociale a țării. Numai 
îmbinînd strîns cercetarea fundamentală 
cu cea aplicativă, știința românească își 
va putea îndeplini cu cinste înalta sa mi
siune în promovarea progresului tehnic 
modern în întreaga economie, sporindu-și, 
totodată, contribuția la îmbogățirea te
zaurului cunoașterii universale".

La Congresul științei și invățămîntulul 
din 29 noiembrie 1985 s-a creat Consi
liul Național al Științei și Invățămîntu- 
lui care asigură condițiile necesare pen
tru o mai strînsă legătură a cercetării 
științifice cu invățămîntul și întărirea 
conlucrării cu producția. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost aleasă Președinte al 
Consiliului Științei și Invățămîntului. In 
cuvîntarea la încheierea lucrărilor se sub
linia : „înfăptuirea obiectivelor de cerce
tare științifică și tehnică stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului va 
avea profunde influențe pozitive asupra 
Întregii dezvoltări economice și sociale, 
va contribui în mod hotărîtor la realiza
rea de noi progrese pe calea lichidării 
deosebirilor esențiale dintre munca fizică 
și intelectuală, la apropierea condițiilor 
de muncă și de viață de la sate de cele 
de la orașe, la înflorirea deplină a per
sonalității umane, la ridicarea necontenită 
a nivelului de trai, material ți spiritual, 
al poporului".

„Știința, arăta secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Cuvîntarea la Con
gresul științei și invățămîntului, repre
zintă cea mai puternică forță a pro
gresului economic și social". Este o mi
siune de cea mai înaltă răspundere pen
tru oamenii de știință și ingineri, cerce
tători și proiectanți, specialiști din pro
ducție, de a face din cercetarea științifică 
și tehnologică obiectul unor preocupări 
de prim ordin iar din introducerea rezul
tatelor cercetării în practica de producție 
și socială o preocupare dintre cele mai 
importante.

IN LUNA decembrie 1981 s-a 
constituit Comitetul Național Ro
mân „Oamenii de știință și pa
cea", avînd ca președinte pe tova

rășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ceea ce a dus la o remarcabilă 
îmbogățire a conținutului și formelor de 
manifestare atit pe plan intern, cit și pe 
plan internațional.

Strălucitele inițiative de pace ale secre
tarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au un larg ecou internațional, bucurîn- 
du-se de sprijinul și aprecierea celor mai 
diverse cercuri ale opiniei publice mon
diale și ale formațiunilor politice și ob
ștești de pe toate meridianele globului, 
fiind împărtășite fără rezerve de conducă
tori de stat și de guverne din numeroase 
țări ale lumii.

In lumina orientărilor și indicațiilor de 
mare importanță principială și de acțiune, 
date de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, Biroul Executiv 
al Comitetului Național Român „Oamenii 
de știință și pacea" a adoptat un plan de 
muncă, bogat și cuprinzător, care pre
vede acțiuni pentru aducerea la îndepli
nire a principalelor obiective și sarcini 
ale Comitetului, atit pe plan intern cit 
și pe njan extern.

Ca acțiuni remarcabile prin amploare 
și conținut, cit și prin ecoul internațional, 
pot fi menționate organizarea, la Bucu

rești, în septembrie 1981, a simpozionului 
internațional „Oamenii de știință și 
pacea", al cărui apel și mesaj adresat de 
președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost adoptate de către 

O.N.U. ca documente oficiale ale acestuia ; 
in octombrie 1983, a celui de-al 44-lea 
Simpozion PUGWASH și a Simpozionului 
„Responsabilitățile etice și sociale ale 
oamenilor de știință", in decembrie 1985. 
La aceste acțiuni au luat parte numeroase 
personalități științifice de peste hotare, 
între care laureați ai Premiului Nobel, 
președinți de academii, prestigioși oameni 
de știință din diverse țări.

In ceea ce privește activitatea pe plan 
extern, se impune a fi relevată organizarea, 
în colaborare cu Institutul Organizației 
Națiunilor Unite pentru cercetări în do
meniul dezarmării, de la Geneva, a unor 
acțiuni de cunoaștere a concepției tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, cu privire 
la dezarmare, pace și securitate interna
țională.

La lucrările Comitetului pentru dezar
mare de la Ceneva, a fost prezentat un 
document de lucru al Comitetului Națio
nal Român „Oamenii de știință și pacea". 
In care se propune convenirea unui ca
dru propice participării nemijlocite a sa- 
vanților la desfășurarea negocierilor în 
problemele dezarmării, punîndu-se un 

_ accent deosebit pe necesitatea prevenirii 
folosirii cuceririlor științei și tehnicii în 
scopul creării de arme de distrugere în 
masă.

Un loc important în activitatea comi
tetului îl ocupă conlucrarea în continuare 
cu organisme științifice internaționale sau 
naționale care militează pentru înfăptui
rea idealurilor de progres și pace ale 
omenirii : colaborarea cu mișcarea
PUGWASH, Fundația pentru pace Ber
trand Russell și Institutul internațional 
pentru studierea problemelor păcii 
(SIPRI).

TARA întreagă a sărbătorit la 30 
decembrie 1987 patru decenii de 
la proclamarea Republicii. La se
siunea solemnă a Marii Adunări 

Naționale, de la tribuna supremului for 
legislativ a rostit o marcantă cuvintare 
tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru al Guvernului, 
președintele Consiliului Național al Știin
ței și Invățămîntului : „înlăturarea mo
narhiei și proclamarea Republicii, a ară
tat tovarășa Elena Ceaușescu, constituie 
rezultatul luptei îndelungate a poporului 
român, a forțelor sale progresiste, înain
tate pentru eliberarea socială și națio
nală, pentru independență și afirmare li
beră a ființei naționale, al marilor bătă
lii de clasă și luptei revoluționare orga
nizate și conduse de Partidul Comunist 
Român împotriva exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești, pentru apărarea 
drepturilor și libertăților democrate, îm
plinirea idealurilor și năzuințelor de 
veacuri ale națiunii noastre de a trăi 
într-o patrie liberă, independentă și su
verană".

Acestei cauze mărețe i-a dăruit anii de 
viață revoluționară, de intensă activitate 
politică și socială, de prezență rodnică în 
domeniul științei, învățămîntului și cultu
rii. „Să ne angajăm în mod solemn, de
clara de la tribuna Marii Adunări Națio
nale, că prin întreaga noastră activitate 
vom servi cu toate forțele cauza partidu
lui și socialismului, a minunatului nostru 
popor, independența și suveranitatea 
României 1“

Mihail Fiorescu
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CENTENARE

■ Prezentăm cititorilor o „retrospecti
vă" a principalelor evenimente petrecute 
la noi acum o sută de ani — cu precădere 
cele din domeniile literaturii, științei și 
artei. Reamintim mai intii că in 1883 
România avea aproape 5 000 000 de locui
tori, dintre care 200 000 erau bucureșteni 
(zece la sută dintre aceștia fiind „umblă
tori", adică flotantă, cum l-am numi 
astăzi). Aveam două universități : cea de 
la lași. înființată in I860 (care încă titi-și 
aveau un sediu propriu) și cea de la 
București (din 1S04), cu palatul său (inau
gurat la 14 decembrie 1869), care, acum 
o sută de ani oferea găzduire mai multor 
institufii — dar in primul rind Academiei 
Române, ceea ce a făcut ca măreața clă
dire să poarte denumirea : ACADEMIA ; 
iar strada din dreapta : Strada Academiei. 
In anti! 1888 prestigioasa instituție Aca
demia Română avea trei secții : Literară, 
Istorică și Științifică, in care activau 36 
de membri, sub conducerea lui Mihail Ko- 
gălniceanu (președinte intre anir 1SS7— 
1890). tn afară de aceștia, Academia mai 
avea 34 de membri corespondenți și 33 
de membri onorari.

. începem „retrospectiva" cu Centenarele 
cîtorva oameni de seamă care au contri
buit la înălțarea culturii românești din 
primele decenii ale secolului in care 
trăim.

MIHAIL SĂULESCU

■ Născut la 23 februarie 1888 —
București. Poet, autor al volumelor : 
Versuri (1906), Departe (1914), Viața 
(1916). A murit în luptele de la 
Predeal. în luna septembrie 1916, dîn- 
du-și viata pentru apărarea patriei. 
Postum i-a apărut și piesa de teatru 
Săptăniina luminată (1921). în semn de 
omagiu pentru acest tînăr poet, la 4 sep
tembrie 1930 Societatea Scriitorilor Ro
mâni i-a înălțat un monument, la Pre
deal. „între vinturi și orizonturi", cum a 
spus atunci Tudor Arghezi. Monumentul 
a fost realizat de 'sculptorul O. Han.

SCULPTORUL C. MEDREA

■ Născut la 9 martie 1888, la Miercurea 
(Hunedoara). Prima sa prezență, cu lu
crări, la expoziții, în 1914, în cadrul 
manifestărilor „Tinerimii Artistice". Apoi 
a participat, permanent, la toate expozi
țiile cunoscute sub denumirea de „Salo
nul Oficial". Din 1933 a fost profesor Ia 
Școala de Arte Frumoase, din București. 
A realizat un număr considerabil de 
busturi și statui ale unor scriitori și 
patrioți (Delavrancea, Andrei Mure.șanu, 
Vasile Lucaciu și altele). Dintre marile 
monumente care-i poartă semnătura, cel 
mai de scamă este al răscoalelor țără
nești de la 1907, ridicat la București, în 
1959. Cornel Mcdrea a încetat din viață 
la 25 iulie 1964.

ACUM O SUTA
SILVIU DRAGOMIR

■ 13 martie 1888, în comuna Gurasada 
(Hunedoara). Și-a făcut studiile superi
oare la Viena, unde a întreprins și mari 
cercetări arhivistice (in 1910), cercetări 
continuate apoi în Rusia și în Ungaria, 
contribuind astfel la elucidarea multor 
probleme . privind istoria unității po
porului român. A scris mai multe volume 
referitoare la revoluția de la 1848, între 
care : Les roumains de la Transylvanie 
â la veillc du mouvemcnt de resurrection 
naționale ; Avram laneu ; loan Buteanu, 
prefectul Zaranduluî ; Studii și documen
te privitoare la revoluția- românilor din 
Transilvania în anii 1848—1849. A fost 
profesor de Istoria popoarelor sud-est 
europene, la Universitatea din Cluj, 
Academia Română, al cărui membru a 
fost din anul 1916. i-a acordat „Premiul 
Năsturel" (in 1922). pentru scrierile sale 
de pină atunci. Silviu Dragomir a murit 
la 22 martie 1962.

ALEXANDRU KIRIȚESCU

■ Născut la 28 martie 1888. Ia Pitești. 
Publicist, poet și dramaturg. Primul său 
succes în teatru : comedia Gaițele, re
prezentată în 1932. la București și califi
cată de E. Lovinescu : „un studiu adine, 
aspru, sumbru, al unei familii de bogă
tași olteni, amestec de meschin, de auste
ritate de moravuri, de calicie aurită și 
de neomenie. cu aplicare spre comic 
lugubru". Alte scrieri teatrale de succes : 
Borgia. Nunta din Perugia, Michelangelo, 
în anii 1945—1918 Alexandru Kirițescu a 
fost președinte al Societății Autorilor 
Dramatici. în 1957 I s-a jucat poemul 
istoric în versuri. Ruxandra și Timotei. 
A încetat din viață la 9 aprilie 1961.

I. E. TOROUȚ1U

■ Născut la 17 iunie 1888, Solea (Su
ceava). Unul dintre cei mai destoinici 
istorici literari din prima jumătate a se
colului nostru. A strîns și a publicat !3 
volume de Studii și documente literare, 
în care se află un număr considerabil de 
scrisori ale membrilor „Junimii" și ale 
semănătoriștilor. Folclorist și traducător; 
conducător al revistei „Convorbiri lite
rare". în perioada 1939—1944. în anul 
1936 a publicat volumul de studii Pagini 
de istorie și .critică literară. I. E. To- 
rouțiu a murit la 24 noiembrie 1953.

VICTOR PAPILIAN

■ Născut la 17 iunie 1888. Galați. La 
începuturile sale literare și-a semnat 
scrierile cu pseudonimul Sylvius Rolando. 
A studiat medicina și a fost profesor de 
anatomie la Universitatea din Cluj. îm
preună cu alți scriitori ardeleni a înfiin
țat revista „Darul vremii", care a apărut 
la Cluj în 1930, iar în 1936 a organizat 
Asociația Scriitorilor Români din Ardeal 
și Banat. în anii 1933—1936 a fost direc
tor al Operei Române din Cluj, iar în 
1936—1910, director al Teatrului Național 
din Cluj. După cum ne spune G. Căli- 
nescu. „Dintre toate scrierile freudistului 
și dostoievskianului Victor Papilian, 
în credința celor șapte sfeșnice e cea 
mai interesantă" (acest roman a apărut 
în două volume, în anul 1933). Victor 
Papilian a murit la 3 august 1956.

LUCIA MANTU

■ S-a născut la 22 saptembrie 1888. Iași. 
Numele de familie: Camelia Nădejde, fiică 
a fruntașului socialist Gheorghe Nădejde. 
A debutat la vîrsta de 19 ani, în paginile 
revistei „Viața Românească". Consacrarea 
certă a avut-o în anul 1925, cînd i-a 
apărut romanul Cucoana Olimpia, pe 
care i l-a premiat ziarul „Dimineața", 
în cadrul unui concurs prezidat de Mihail 
Sadoveanu, G. Ibrăileanu și Jean Bart. 
A mai publicat volumele de schițe 
Miniaturi și Umbre chinezești (1923. 1930 
și reeditate în 1969). A făcut si traduceri 
din limba rusă. Lucia Mantu a murit la 
23 noiembrie 1971.

DUMITRU GIIIAȚA

■ Născut ta 22 septembrie 1888. comuna 
Colibași (Mehedinți). Unul dintre marii 

pictori ai secolului nostru. A excelat in 
compoziții reprezentind peisaje, naturi 
moarte. scene de la țară („Țărani la 
tîrg", „Iarnă la Tîrgoviște", „Toamna în 
pădure"). Pentru întreaga-i operă artis
tică a primit Premiul de Stat și titlurile 
de Artist al Poporului și Erou al Muncii 
Socialiste. Dumitru Ghiață a murit la 
3 iulie 1972.

IORGU IORDAN

■ Născut Ia 29 septembrie 1888, la 
Tecuci. între 1921—1926. a studiat la 
Bonn, Berlin, Leipzig și Paris. Din 1926 
a fost profesor la Universitatea din Iași 
(și decan, din 1938), la Facultatea de 
Litere. Director al Teatrului Național di. 
Iași, In anii 1928—1930 și 1944—1945. Am
basador al României in U.R.S.S. (1915— 
1947). Profesor și Decan la Facultatea de 
Filologie a Universității din București 
(1947—1950 și 1956—1957). Din 1956, pre
ședinte al Comisiei Naționale pentru 
UNESCO. Membru al Academiei Române 
(corespondent, din 1934 și titular, din 
1945). Membru al mai multor Academii 
și Societăți din : Leipzig, Berlin. Viena, 
Miinchen, Barcelona. Montpellier. A fost 
onorat cu Premiul de Stat, în 1954 și 
1956. Om de știință emerit. Erou al Mun
cii Socialiste. Activitatea sa științifică se 
află cuprinsă in peste cinci sute de cărți, 
broșuri. comunicări, prelegeri privind, 
îndeosebi, limba română și romanistica. 
Cîteva dintre volumele pe care le-a pu
blicat începind din anul 1911': Gramatica 
limbii române. Limba română contem
porană, Stilistica limbii române, Introdu
cere in studiul limbilor romanice. 
Lingvistica romanică. Limba română 
actuală. O gramatică a „greșelilor", Isto
ria limbii spaniole.

lorgu Iordan a murit la 20 septembrie 
1986. ,

IUI.IA HASDEU

9 A murit la 17 septembrie 1888 (născută 
la 2 noiembrie 1869. la București). „Unul 
dintre copiii geniali ai lumii" — cum o 
calificau revistele străine. în anul 1881. 
tatăl ei. Bogdan Petriceicu Hasdeu. o 
trimite la Paris. în 1885, cînd împlinise 
numai 16 ani. geniala lulia își ia licența 
în filosofic, la Sorbona, unde, peste 
cîteva luni va ține două conferințe. în 
1886 scrie. în limba franceză, două volu
me : Bourgeons d'Avril și Chevallerie, 
care au apărut în editura „Hachette". la 
Paris (1888 și 1889). A -murit istovită, 
bolnavă de ftizie. Scrierile pe care le-a 
lăsat (proză, poezie, drame, comedii) au 
fost traduse din franceză în română, de 
B. P. Hasdeu și publicate în trei volume 
(Opere postume — 1889, 1890). Pe lespe
dea de marmură a mormîntului ei, au 
fost gravate cuvintele : „lulia Hasdeu, 
moartă în vîrslă de 19 ani, martiră a 
iubirii de arte și științe".

DORA D’ISTRIA

■ A murit la 17 noiembrie 1888 (născută 
la 3 februarie 1828). Elena Chica, rămasă 
cunoscută cu pseudonimul Dora D'Istria. a 
fost fiica banului Mihail Ghica. A avut 
o prodigioasă activitate de publicistă, în- 
cepînd din anul 1842, cînd s-a aflat, cu 
familia sa. Ia Berlin. Viena. Postdam șl 
Dresda ; apoi la Moscova, unde se căsă
torise. După 1860 revine în Europa, și se 
stabilește la Veytaux, în Elveția. Era. din 
1855, celebră și în lumea sportivă, fiind 
prima femeie din lume care a reușit să 
escaladeze cel mai înalt vîrf al Alpilor 
(Moench, 4 105 metri). Despre această 
performantă ea avea să scrie și să pu
blice. la Paris, volumul La Suisse Alle- 
mande et l’ascension du Moench, în care 
avea să precizeze : „mersul spre acel 
vîrf de munte nemaiatins pînă acum de 
nimeni". Și presa europeană laudă cu
rajul Dorei, „prima publicistă șl scriitoa
re româncă ajunsă pe plan european, șl, 
in același timp, prima femeie alpinistă 
din lume".
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„Gazeta Transilvaniei"
12 martie 1838

EVENIMENTE

„GAZETA TRANSILVANIEI

■ Citim în numărul din 3 ianuarie 1888 
al „Gazetei Transilvaniei" : „Vineri. 1 ia
nuarie 1888 s-a sărbătorit a 50-a aniver
sare a Gazetei Transilvaniei. Serbarea 
a reușit splendid in toate privințele". In 
următoarele dbuăzeci și trei de numere, 
ziarul publică apoi telegramele și scri
sorile de omagiere primite din partea 
tuturor instituțiilor culturale românești, 
de pretutindeni, precum și de la scri
itorii,'ziariștii și intelectualii din România 
și de peste hotare, care apreciază rezul
tatele activității de o jumătate de secol 
a acestei publicații. „Gazeta Transilva
niei" a apărut la Brașov, la 12 martie 
1838, iar suplimentul ei literar, „Foaie 
pentru minte, inimă și literatură", Ia 2 
iulie 1838, ambele fiind conduse de căr
turarul patriot George Barițiu. Pină în 
1849 s-a numit „Gazeta de Transilvania". 
Principalii colaboratori : Timotei Cipariu, 
F. Aaron, A. Treboniu-Laurian, loan Ma
iorescu, I. Heliade-Rădulescu. C. Ne
gruzzi, Mihail Kogălniceanu, Iosif Vul
can, I. Pop-Reteganul. Vasilă Aleesandri, 
I. Slavici și Iacob Murcșianu (care a pre
luat conducerea, de la Barițiu, în 1850). 

primul 
al ro- 
in anii 
al ro-

„Gazeta Transilvaniei" a 
ziar politic, informativ și 
manilor din Transilvania, 
următori, „cel mai lățit 
mânilor de peste munți".

fost 
cultural 

devenit, 
periodic

SCRISOAREA LUI ENGELS

■ Redactorii „Contemporanului" din 
secolul trecut și-au asumat cinstea de a 
face prima traducere în limba română a 
scrierii lui Friedrich Engels. Originea fa
miliei, proprietății private și a stalului, 
publicînd-o apoi în opt numere conse
cutive (septembrie 1885 — mai 1886), cu 
mențiunea că este : „o icoană adevărată 
a formelor prin care a trecut societatea 
omenească de la începuturile ei și pînă 
astăzi". La 4 ianuarie 1888 Engels expe
dia din Londra, la Iași, răvașul (cum 
l-a numit „Contemporanul"), prin care 
mulțumea redacției pentru tot ce i-a pu
blicat (Originea familiei, și altele). iar 
în final mărturisește : „Cu mare plăcere 
am văzut că socialiștii din România pri
mesc, in programul lor, principiile de că
petenie ale teoriei care a izbutit a adu
na, într-un mănunchi de luptători, mai 
pe toți socialiștii din Europa și din Ame
rica — e vorba de teoria prietenului meu, 
răposatul Karl Marx [...]. Mă simt foarte 
mulțumit văzînd că sînteți. în principiu, 
de părere cu noi". Scrisoarea este sem
nată : Fr. Engels. Pu'olicînd această scri
soare, în numărul din 
570—573), „Contemporanul' 
„Engels este capul, teoretic al 
social-democratice

ianuarie 1888 (p. 
1" menționează: 

partidei 
din lumea întreagă".

SOCIALIȘTII ÎN PARLAMENT

parlamentare ținute în■ La alegerile . __
țară în luna ianuarie 1888. au candidat 
și trei socialiști : V. G. Morțun. Ioan 
Nădejde și Constantin Miile, care repre
zentau organizația politică numită atunci 
Partida Muncitorilor. Dintre aceștia a 
fost ales numai Morțun. în luna octom
brie 1888 s-au făcut noi alegeri și dintre 
candidații socialiști au ciștigat majorita
tea absolută V. G. Morțun. Ia Roman, și 
loan Nădejde, la Iași. Morțun s-a născut 
la 30 noiembrie 1861. Și-a făcut studiile 
la Paris și la Bruxelles și a intrat in miș
carea socialistă europeană încă din anii 
studenției. Ia Paris. Din 1885 se va sta
bili la Iași, devenind redactor pentru 
partea literară, la „Contemporanul", iar 
in noiembrie 1887 editind periodicul 
„Muncitorul", loan Nădejde s-a născut la 
14 decembrie 1854. A studiat la liceul din 
Botoșani și Ia Universitatea din lași. în 
1878 se afla în fruntea socialiștilor 
Iași. în 1881, cind era profesor, a 
acuzat de „propagandă subversivă" și 
tituit din funcție, „pe viață". La 1 
1881 fostul profesor loan Nădejde

din 
fost 
des- 
lulie 
face

CONTERPORANUL
REVISTĂ ȘTIINȚIFICĂ Șl UTE1IAKĂ
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pentru partea literară pentru partea științific*
V. <*.  Marțam I. Nădejde

S. 17. an. IV. laș! 1836.
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Origiau familiei. proprietAței private 
ți u statului

ini H. Mureau 4*

In numărul 17 din 1885 „Contempora
nul" începe să publice lucrarea Origi
nea familiei, proprietății private și a 
statului de Friedrieh Engels

ANI ÎN 1888R

întemeietorilor revistei 
a cărei conducere o

parte din grupul 
„Contemporanul", 
preia cu titlul de Redactor.

Atît Morțun, cit și Nădejde și-au do
vedit cu "prisosință calitatea lor de depu- 
tați reprezentanți ai muncitorilor și ai 
țăranilor, prin interpelările adresate gu
vernului. de la tribGna Camerei — inter
pelări care au exprimat doleanțele po
porului exploatat din vremea aceea, și, 
totodată, au marcat începuturile luptei 
socialiștilor români în Parlament

PALATUL ATENEULUI

Ia■ Solemnitate mare la București, 
11 februarie 1888. Se inaugurează prima 
parte a lucrărilor de înălțare a palatului 
Ateneului Român. Lucrările au fost în
cepute în 1886, cu fondurile strînse prin 
liste de subscripție publică. La această 
inaugurare. Constantin Esarcu, neobosi
tul animator al operei începute, a făcut 
un scurt istoric al întemeierii societății 
Ateneul Român și a prezentat cîteva date 
referitoare la cheltuielile „săvîrșite pînă 
atunci" — 377 000 de lei. A urmat confe
rința ținută de scriitorul Alexandru Odo
bescu. in care s-a arătat rostul clădirii: 
„Acest locaș, cel dintîi de la noi, are 
drept menire de a răspîndi, prin cu
prinsul întregii românimi, toate cugetă
rile, toate faptele și toate plăsmuirile de 
folos. Cu acest unic gînd, pentru acest 
scop precis și lipsit de orice interes 
egoist și personal, s-a întreprins, aici în 
București, cu o neasemuită ardoare, înăl
țarea acestui sanctuar, pe al cărui altar 
totul va fi limpezit în flăcările învie- 
toare și întăritoare ale științei, ale lite
raturii, ale artelor...".

La 19 martie 1839 s-a realizat a doua 
etapă a lucrărilor, inaugurindu-se sala 
cea mare, de la etaj, unde Filarmonica 
a dat atunci primul său concert.

IN AJUTORUL LUI EMINESCU
■ în ședința de la 2 martie 1888, Adu

narea Deputaților ascultă o propunere pe 
care o face Iacob Negruzzi : să i se a- 
corde o pensie, de 250 de lei pe lună, 
pe toată durata vieții, lui Mihai Emi- 
nescu, „unul dintre talentele noastre poe
tice cele mai mari ; care se găsește azi 
lovit de o boală grea și cumplită, și în 
același timp în cea mai mare sărăcie". 
Cu puțin timp înainte primăria orașului 
Botoșani aprobase să se plătească din 
bugetul său, poetului bolnav, suma de 
100 de lei pe lună, dar un ministru ob
tuz — Radu Mihai — se opusese acestei 
inițiative, anulînd decizia municipală. 
Camera Deputaților nu s-a opus însă și 
a votat legea propusă, printre 
lorii cei mai hotăriți 
Mihail Kogălniceanu, 
Gane, P.S. Aurelian.

susțină- 
aflîndu-se atunci : 
A. D. Xenopol, N.

DIRECTORUL I. L. CARAGIALE

el dramaturgiei ro- 
altele, și director 

La 
atunci

■ Marele maestru 
mânești a fost, printre 
al Teatrului Național din București. 
2 iulie 1888, Titu Maiorescu (pe 
ministru al Instrucțiunii), a semnat de
cizia care hotăra : „Director al primei 
noastre scene va fi tînărul dramaturg 
I. L. Caragiale". Numirea aceasta se pare 
că n-a mulțumit pe toată lumea. Trei 
mari artiști refuză să-i dea concursul 
noului director, înaintîndu-și demisiile : 
Aristizza Romanescu, Grigore Manolescu 
și Constantin Nottara. Și cîteva dintre 
ziarele care apar în Capitală sînt de 
partea artiștilor demisionați. Caragiale 
se sțrăduie însă și reușește să deschidă 
stagiunea, la 1 octombrie 1888, cu co
media Manevrele de toamnă, o localizare 
în care artiștii Ion Anestin. Frosa Sa- 
randi și Maria Ciucurescu obțin succese 
remarcabile. Dar „sabotarea" lui Cara
giale continuă și din partea altor actori, 
astfel că nesimpatizatul director este ne
voit să demisioneze și el — în 1889. 
bravul dramaturg nu s-a supărat, 
scăpat de o povară în plus, putîndu-și 
vedea, astfel, în continuare, de opera 
sa literară.

■ Prestigioasa revistă pariziană „LTI- 
lustration", publica, la 22 septembrie

V. G. Morțun și Ioan Nădejde

1888. pe o pagină întreagă, o relatare, 
însoțită de trei reproduceri fotografice, 
cu privire la inaugurarea statuii lui Mi
ron Costin^ la Iași. „Statuia aceasta are 
trei metri înălțime și este din bronz. 
Sculptorul — Hegel — face parte din rîn- 
dul artiștilor noștri de prim rang. Multe 
din operele sale împodobesc astăzi pie
țele orașelor: Paris, Marsilia și Nisa. Ar
hitectul român Gabrielescu a colaborat 
armonios cu sculptorul pentru realizarea 
ansamblului operei, a cărei inaugurare 
constituie un eveniment artistic euro
pean".

Inaugurarea monumentului fusese 
cută la 14 septembrie 1888.

SARAH BERNHARDT LA BUCUREȘTI

■ Celebra tragediană franceză Sarah 
Bernhardt vine la București fn fruntea 
unui ansamblu și joacă la Teatrul Națio
nal, seară de seară, de la 8 la 17 noiem
brie 1888. „Lumea bună" din Capitală 
este în mare frămîntare. Prețurile bilete
lor de intrare la aceste spectacole fiind 
foarte mari, unele cucoane se văd ne
voite să-și vindă din bijuterii, numai să 
nu lipsească de la „marea sărbătoare 
teatrală". Sarah a jucat atunci in pie
sele : Dama cu camelii, Fedora, Tosca, 
Theodora, Mindric și amor, Froufrou și 
Fedra.

Cu o lună înainte — Ia 24 octombrie 
1888 — sosise în vizită la București prin
țul de Wales, care a asistat., între altele 
la inaugurarea cascadei artificiale 
struită în grădina Cișmigiu.

DARCLEE la paris

■ Un debut remarcabil pe scena Ope
rei Mari din Paris. La 14 decembrie 1888 
artista româncă Hariclea Hartulari cîntă 
în Faust, de Gounod, „copleșind sala cu 
patosul ei sincer, cu vocea-i inegalabilă" 
— cum va scrie revista „L’IIIustration”. 
Notorietatea certă și-o ciștigă la 4 ianuarie 
1889, cînd este distribuită in Romeo și 
Julicta, în rolul principal deținut pînă 
atunci de celebra Adelina Patti. Autorul 
operei, compozitorul Gounod, care îi dă
duse artistei un nume nou — Darclee — 
o sărată în fața publicului, spunînd : 
„Lasă-mă să-mi iau drepturile de au
tor". Vasile Aleesandri, aflat la Paris, îi 
scrie unui prieten, la București, în ia
nuarie . 1889 : „Compatrioata noastră, 
doamna Hariclea Hartulari, a obținut' un 
mare succes, la Operă, în rolul Marga
retei, din Faust. Glasul ei este de toată 
frumusețea ; încă o stea românească 
cerul artelor".

După opt luni de triumf pe scena Ope
rei Mari din Paris, Darclee va fi invitată 
pe toate marile scene lirice din lume, de
venind preferata compozitorilor Gou
nod, Massnet, Verdi, Puccini, 'precum și 
partenera de succes a tenorilor Caruso și 
Tita Rufo.

MONUMENTUL LUI MIRON COSTIN

Hariclea Hartulari Darclee

Ion Munteanu

Sarah Bernhard!

Ateneul Român

Mihai Emincseu

Monumentul Iui Miron Costin

I. L. Caragiale



La Lugoj și Rimnicu-Vilcea:

Pentru calitatea actului scenic
UN regizor autentic nu-si trădează 

menirea în nici o împrejurare. 
Dacă, de exemplu, e chemat să 
lucreze cu artiștii amatori nu ale

ge fleacuri repertoriale Si nu se grăbește 
a face „instructaj" de trei zile El reali
zează si aici spectacole în bunul înțeles 
al cuvîntului. cu aceeași dorință de a ex
prima o idee importantă despre un uni
vers sufletesc si de a oferi o imagine a- 
trăgătoare a lumii investigate. Am obser
vat această continuitate de preocupări si 
atitudine, as zice si de respect pentru 
sine, recent, la timișoreanul loan Ieremia 
Si la bucuresteanul Silviu Purcărete. Pri
mul a pus în scenă Proștii sub clar de 
lună de Teodor Mazilu la Teatrul Popu
lar din Lugoj, celălalt a montat Noaptea 
marilor speranțe de Tudor Popescu la 
Teatrul Popular din Rimnicu-Vilcea. Pen
tru calitatea actului scenic. Ieremia și-a 
asociat-o si pe excelenta pictoriță de de
coruri Emilia Jivanov ; Purcărete a schi
țat el însusi scenografia.

Evident, trupa unui teatru popular nu 
e atît de cuprinsă incit regizorul-oaspets 
să-și poată selecționa distribuții ideale. 
Totuși, și într-un caz si în celălalt s-au 
Izbutit. în chip remarcabil, adecvări ale 
lnterpreților la personaje. realizîndu-se 
echipe coerente Si omogenitate stilistică. 
Chiar dacă unii deținători de roluri sint 
mai puțin dotați, vădin'd stîngăcie. timi
ditate. sau. dimpotrivă, excedente necon
trolate de energie., ansamblurile nu-si 
pierd integralitatea si reprezentația nu 
suferă deturnări de sensuri.

Am asistat, nu fără emoție. într-o sea
ră de decembrie. în sala, plină de tineri, 
a teatrului lugojean, la aniversarea, de 
nimeni știută acolo, a 25 de ani de la pre
miera capodoperei lui Mazilu. la Teatrul 
„Bulandra". Piesa arăta proaspătă și vi
vace ; îsi păstra toate răsucirile ei neaș
teptate. corosivitatea. atît de originalul 
limbaj, paradoxala gravitate a sentențe- 
lor comice, bogăția tipologică, aerul frust 
de „falsă tragedie1*,  cum i-a zis autorul, 
expunerea rafinată a cazuisticii proștilor, 
escrocilor, femeilor satanice sau lamen- 
tuoase. indivizilor suspecți. Deși cu un 
text mai redus (și personaje lipsă) ea nu 
și-a pierdut tonusul satiric, pe care re
gizorul loan Ieremia l-a conservat cu un 
tact notabil.

•) Maria Vodă Căpușan, Pragmatica 
teatrului, Editura Eminescu, 1987.

Cum fac față artiștii amatori unei 
structuri atît de dificile ? După cite am 
văzut, cu succes. La Seminarul de dra
maturgie ce i-a fost consacrat, la Cluj- 
Napoca, Teodor Mazilu spunea : „La în
trebarea : ce fel de actori ar trebui să 
joace în piesele mele... eu am răspuns de 
multe ori : cei foarte talentați... Actorii 
care joacă în piesele mele trebuie să aibă 
® credință fanatică, neobosită, de la în
ceput pînă la sfîrșit... Sigur, eroii mei 
sînt sinceri, dar e vorba de o altfel da 
sinceritate, sinceritatea apare ca o formă 
de agresiune, de aceea pînă si declarații
le de dragoste au ceva din duritatea unui

Cartea — —-- -------------—

!ț. N lucrările de teatrologie ale
I Măriei Vodă Căpușan descoperim 

'. o anume predilecție pentru „co
nectarea" ’ la pulsul viu al prac

ticii teatrale a unor probleme teoretice 
și metodologice cu care se confruntă tea
trul epocii noastre. Autoarea își concen
trează eforturile în descifrarea semnifica
țiilor înscrise cu deosebire în interdepen
dențele dintre teatru și realitate, dintre 
arta teatrală și comunicare. Sînt sesizate, 
totodată, aspectele de ordin pragmatic ce 
stau la baza interdependențelor dintre 
textul dramatic și „rostirea" lui pe scenă, 
eu tot ceea ce aparține artei actorului și 
contribuției regizorului la realizarea spec
tacolului teatral.

In ultima ei carte •), într-o suită de 
eseuri, autoarea întreprinde un excurs 
teoretic, surprinzînd cu abilitate cîteva 
dintre domeniile controversate ivite in 
practica artei teatrale din ultimii ani. Ma
ria Vodă Căpușan nu se consideră des
chizătoare de drum in studiul pragmati
cii teatrului ; dimpotrivă, studiile sale se 
vor o modestă contribuție la dezvoltarea 
«nor idei sesizate în urmă cu cinci de
cenii de Camil Petrescu. De altfel, au
toarea consideră Modalitatea estetici a 
teatrului drept un model teoretico-meto- 
dologic pe care își întemeiază eșafodajul 
demonstrației, reușind să aducă un plus 
de informație și de cunoștințe utile cer
cetătorului de azi, Îndeosebi în privința 
sesizării complexității procesului de mont 
tare scenică a textului dramatic.

Imagine din spectacolul Teatrului Național din lăți, Ultima dragoste de P. Pavlovski. 
Regia, Ovidiu Lazăr; scenografia, Rodica Arghir. In fotografie, Doina Deleanu ți 
Teofil Vâlcu - care, cu această premieră, iți sărbătorețte 35 ani frumoți de 

remarcabilă carieră artistică.

Interogatoriu". Actorii amatori lugojeni 
s-au comportat tocmai ca atare. Am apre
ciat îndeosebi jocul studiat, răceala ridi
colă. iritările comice, introspecțiile hazlii 
ale lui Gogu. jucat cu precizie, cu intuiții 
fine ale conceptului de viată al „șmeche
rului de profesie", de către un artist for
mat. stăpinindu-și bine mijloacele, numit 
Carol Radu. Gogu nu se preface, este 
ceea ce este ; nu caută să mistifice, ci
nismul său e afișat brutal și i se pare, 
lui. firesc. Cum ar putea fi altfel ? — dă 
senzația că s-ar întreba, tot timpul, cu 
mirare. Comunică strîns si eficace cu fe
meile din piesă. în special cu Clementi
na. căreia Viorica Groza i-a conferit ae
rul plîngăreț și totodată cîrtitor indicat 
de dramaturg. Emilian. jucat într-o cheie 
ceva mai coborâtă, dar hazos. de Eugen 
Gangan. — interpret cu amplă expe
riență scenică —. părinții Ortansei (Du
mitru Popescu și Adriana Coandă), Os
pătarul masiv și ironic (Nicolae Băltea- 
nu) constituie împreună o imagine co
lorată nuanțat, a unei contra-lumi ciuda
te. pe care o urmăresc cu detașare în 
zbaterile ei anormale.

Pentru o formație amatoare — chiar 
dacă are o existentă glorioasă (va îm
plini. în. curîr.d. 170 de ani de existență !)

Vocația realității
Conștientă de dificultățile unul studiu 

aprofundat al pragmaticii teatrale — care 
presupune o tratare pe multiple planuri 
și, uneori, chiar o monografiere a feno
menelor estetice implicate în actul reali
zării spectacolului teatral — autoarea 
elaborează, în pagini eseistice și de sub
tile exegeze teoretice, proiectul și proble
matica pragmaticii teatrului contempo
ran. Pe urmele modelului propus de Ca
mil Petrescu, se consideră teatralitatea ca 
element fundamental, care „se manifestă 
deopotrivă în text și spectacol, în autor 
și receptor, devenind el însuși interpret 
în funcție de coduri preexistente, ca să 
decidă în ultimă instanță asupra calității 
teatrale a ceea ce i se înfățișează".

Asimilînd o bogată literatură de spe
cialitate și sesizînd problemele practicii 
teatrale care presupun „decantarea" unor 
idei și noțiuni „implicate" în spectacol, 
autoarea face o primă distincție între 
„realul teatralizat", care nu presupune 
un regizor, și „teatrul pentru scenă". Sint 
comentate. In acest sens, unele pasaje 
din romanul lui Camil Petrescu, Ultima 
noapte de dragoste, intiia noapte de 
război, pentru a se desprinde autentice 
„scene de teatru", ce pot concura cu cele 
mai bune texte dramatice. Maria Vodă 
Căpușan pornește . de la concepte și ju
decăți de valoare întîlnite „in nuce" în 
Modalitatea estetică a teatrului, pe care 
le dezvoltă, le comentează și Ie repune 
în circuitul teoretico-metodologic al prag
maticii teatrale. însăși definiția dată de 
Camil Petrescu teatrului ca „întîmplare 
reprodusă în fața unei mulțimi anume 
adunată", pune teatrul în termeni de ac
țiune în chiar perimetrul scenei, și nu 

— e o performantă să prezinte cu atîta 
rigoare, cu atîta miez și cu un realism 
atît de penetrant o operă cardinală a 
dramaturgiei noastre moderne. loan Ie
remia a lucrat temeinic, a conceput edi
ficiul scenic, a schițat tonurile si gestu
rile cele mai potrivite, a indicat raportu
rile necesare, a eliminat, cu stringența 
ce-i e caracteristică, orice comicărie sau 
surplus de configurare. Austeră în formă, 
celebra comedie e îmbelșugată ca sub
stanță comică și limpede ca studiu de 
moravuri contraveniente.

r A Rîmnicu-Vîlcea. unde funcțio-
J—'nează. de asemenea, o trupă ci

tată nu de puține ori pentru realizările 
ei. lui Silviu Purcărete i s-a oferit o pie
să nouă de Tudor Popescu. Noaptea ma
rilor speranțe. Dacă prodigiosul si atît 
de prețuitul nostru autor îsi va categorisi 
cîndva bogata-i productiune — ca Anou
ilh. care si-o împărțea pe-a sa în „piese 
roze" și „piese negre", ori ca Shaw. care 
propunea „piese plăcute" si „piese neplă
cute" — probabil că va așeza în compar
timente „piesele ușoare" si „piesele gre
le". sau lucrările „dulci" si cele „amare". 
Aceasta din urmă, cu premieră vîlceană.

numai în relația cu publicul. Așadar, 
ceva „se întimplă" pe scenă, amintind 
însăși originea cuvîntului „dramă" (ac
țiune).

Teoria modernă a comunicării îl oferă 
autoarei posibilitatea de a sesiza in arta 
teatrului un model al difuzării informa
ției de la „emițător" („vocea" autorului, 
care nu apare, în acest caz, „în direct") 
la receptor (publicul care participă la 
spectacol). Autorul dramatic nu „se aude" 
în spectacol în mod nemijlocit, ci prin 
„interpreți", prin „purtătorii săi de 
cuvînt", ca și prin „didascaliile" („învăță
turile", indicațiile scenice) care însoțesc 
textul dramatic.

Autoarea aduce In discuție, din per
spectiva teoriei comunicării, problema re
lației dintre textul dramatic și interpre
tarea lui, dintre autor (pentru care tex
tul primează) și actor („suveran" în do
meniul artei sale interpretative). Sînt 
analizate, din acest punct de vedere, pie
sele lui Camil Petrescu : Danton, Bălces- 
cu, Mioara, Suflete tari, Jocul ielelor, 
comentariile servind drept argumente 
pentru întemeierea unor judecăți de va
loare asupra modernității autorului ro
mân în contextul evoluției artei teatrale 
contemporane.

Teatrul ca „întîmplare" are nevoie de 
personaje, acestea fiind de altfel, „supor
tul" acțiunii scenic?, elementele esențiale 
ale construcției operei dramatice și ale 
spectacolului însuși. Afirmația lui Camil 
Petrescu : „de două mii de ani estetica 
se trudește să definească adevăratul per
sonagiu de teatru, fără să poată izbuti" 
(1920) este privită în contextul elaborării 
unei pragmatici a teatrului, cu implicații 

e o melodramă bine înlesnită compozi
țional. scrisă cu efecte, duioșie si sfîrșit 
letal, dar împănată si cu ironii chiar la 
adresa speciei, precum si cu subtile di
vulgări ale rețetei. Nu sînt ascunse nici 
rudeniile (vizibile) cu Mihail Sebastian 
sau Alexandre Dumas (și tatăl, și fiul). 
E vorba de trei nopți de Anul Nou ale 
unei telefoniste solitare, fată bătrînă. 
chinuită pină-ntr-atît de un fante dospit, 
individ instabil și mărunt, incit biata 
(cardiacă) își dă duhul. Tristețea ome
nească a cazului, satira inconstantei, căl
dura dragostei tomnatice căptușesc, oare
cum. forma vădit confecționată a piesei 
și-o fac. pe alocuri, posibilă. Regizorul 
n-a agreat însă, probabil, oferta așa cum 
era ea si a creat un spectacol sentimen
tal-satiric de o formă specială, in care 
personajele rămîn ele însele dar totodată 
își zeflemisesc propria condiție. Astfel că 
am văzut în sală doamne Si domnișoare 
emotive ce plîngeau cu lacrimi adevăra
te. dar si izbucneau în hohote de ris cu 
batista încă umedă la ochi.

E greu să faci o parodie reușită după 
Traviata, care să nu aneantizeze drama, 
să pui muzica lui Verdi ca fond sonor (în 
solo-uri vocale ilustre) si în același timp 
să determini dama protagonistă a umbla 
în poante, iar îndrăgostitul nehotărît 
(muzician, cu încadrare profesională) să 
apară cînd cu un violoncel, cind cu un 
flaut, ori cu un trombon, fie în frac, fie 
în pijama de finet. E greu cu profesio
niști înveterați. d-apoi cu diletanți ! Și, 
totuși, experiența a izbutit, și încă în con
diții ce solicită laudă pentru regizor S_i 
actori. Se joacă într-o odaie impersonală 
(camera telefonistei de serviciu) și in 
două alveole laterale, ce se luminează 
doar atunci cînd se prezintă la aparate 
interlocutorii. Se creează astfel un ritm 
viu. O dinamică inteligentă, cuceritoare.

Surprinzător de bine e pusă la punct 
trupa. în care majoritatea lnterpreților 
fac doar figurație (toți. însă, jucîndu-și 
fără greș meteoricele personaje). Admi
rabil creați și conduși sînt eroii princi
pali. Silviu Purcărete are culori multe și 
diverse în paleta-i artistică, iar cei doi — 
Cristian Bengescu si Doina Eugenia Mi- 
gleczi — au împrumutat din ea cu hăr
nicie pentru a-i zugrăvi generos pe suava 
și înfiorata, suferitoarea si tandra Delia 
și pe nestatornicul, avarul, egoistul Călin. 
Au înfăptuit împreună momente Incîntă- 
toare. Ni s-a spus că în viața civilă e 
vorba de un medic si de o funcționară. 
Talentele lor artistice sînt relevabile. Iar 
travaliul regizoral e la acea cotă pe care 
i-o cunoaștem lui Silviu Purcărete Si de 
pe scenele de la Teatrul Mic sau de la 
Piatra Neamț. Nici el nu are, vasăzică, 
două măsuri. Știe că îsi pune nu numai 
semnătura pe o montare, oriunde ar fi ea, 
ci si obrazul...

Valentin Silvestru

asupra relației dintre personaj și actor 
în spectacolul teatral. „Situația" persona
jului în opera dramatică este abordată și 
din punctul de vedere al alterității sale, 
al pierderii propriei identități, prin în
străinarea condiției sale umane. Maria 
Vodă Căpușan întreprinde o incursiune 
în „biografia" încă neelucidată a bufonu
lui ca personaj, care cunoaște o înde
lungată carieră teatrală. Sînt evocate 
cîteva dintre momentele prezenței bufo
nului in „commedia dell’arte" a evului 
mediu, teatrul Shakespearean, Pirandello, 
Ghelderode. In dramaturgia românească 
îl întîlnim încă din faza în care se pre
zenta ca măscărici, avînd drept tradiție 
folclorică prezența lui Păcală și a altor 
personaje comice din basmele noastre. 
Autoarea „descoperă" bufonul și în ope
ra dramatică a unor autori, intre care 
Caragiale (cu Cetățeanul său turmentat), 
Ciprian, Mihail Sorbul, Marin Sorescu, 
D.R. Popescu, Teodor Mazilu.

Eseurile rețin atenția și prin comen
tarea unor concepte și fenomene teatrale 
ca interteatralitatea și intertextualitatea, 
puse în evidență prin apelul la statutul 
și specificul textului literar și al posibi
lităților sale de transpunere scenică. De 
asemenea, sînt aduse argumente în spri
jinul utilității unor metode și tehnici dra
matice ca „teatru în teatru" sau „arta ac
torului". Punctul de vedere al recepto
rului dobindește, în concepția autoarei, o 
poziție privilegiată : spectatorul trebuie 
să „simtă" teatrul ca „joc al ielelor", în 
care ideile autorului, întrupate în per
sonaje, să fascineze șl să angajeze sen
sibilitatea și trăirile sale psihice.

însemnările pe marginea acestei cărți 
serioase nu au decît menirea de a invita 
la lectură, sesizînd numai cîteva dintre 
noțiunile utilizate frecvent de autoare 
pentru schițarea ariei problematice a 
pragmaticii teatrului.

Mircea Cristea



Pe ecrane
DE CÎND George Lucas a adus pe 

ecran basmul intergalactic (1977 
— Războiul stelelor), filmele pcn- 
, tru copiii între 7 și 70 de ani 

sînt de două feluri : cu și fără extra
terestri. In acest răstimp, fenomenul s-a 
dovedit a fi mai mult decit o modă și 
cu atît mai puțin o găselniță artistică a 
creatorilor, ci mai degrabă o necesitate 
a publicului de toate virstele de a se 
juca cu spațiul și timpul cosmic, dar pe 
coordonatele străvechi ale basmului, de 
a îngemăna trecutul cu viitorul intr-o 
fantezie despre forțele binelui in luptă 
cu cele ale răului. Și de data aceasta 
faptele și mai ales cifrele sint mai con
cludente decit ■ vorbele : in competiția 
Oscarurilor, filmul lui Steven Spielberg 
E. T. Extraterestrul nu obține decit un 
premiu minor, pentru efecte speciale, 
deși a concurat la toate categoriile, în 
schimb, din anul premierei (1982) și pînă 
acum el deține locul întii în clasamentul 
peliculelor cu cele mai mari încasări.

Că fenomenul nu se limitează la cine
matografia de peste ocean, o demonstrea
ză două dintre recentele premiere bucu- 
reștene : pelicula sovietică Planeta 
Kin-za-za, de Gheorghi Danelia și filmul 
bulgar O logodnică pentru prinț, de 
Ivanka Grabceva.

Faptul că doi pămînteni din zilele 
noastre nimeresc pe o planetă, pe care 
răutatea, prostia, lăcomia locuitorilor ei 
au făcui-o să involueze spre un stadiu 
aproape primitiv, sau că trei adolescenți 
din altă galaxie eșuează cu farfuria lor 
' urătoare pe o Terră a rădvanelor. pa- 

elor cu creneluri, duelurilor cu sabia 
este aproape același lucru. Din punct 

de vedere tematic — confruntarea dintre 
două civilizații și consecințele imixtiunii 
intrușilor in viața celor peste care au dat 
lntîmplător. Din punct de vedere artistic 
— efortul de a crea prin personaje, in- 
tîmplări, limbaj, scenografie. 6 lume 
coerentă în fantezia ei (chiar dacă se 
apelează și la ajutorul altor modele cine
matografice). Iar ca scop final — un 
divertisment mai mult sau mai puțin 
buf. mai mult sau mai puțin satiric, mai 
mult sau mai puțin îngroșat în învăță
mintele sale.

Dintre toate acestea, merită să ne 
Lprim puțin asupra soluțiilor artistice și 
a posibilelor lor modele. Gheorghi Da
nelia — cineastul a cărui propensiune 
către comedia satirică nu mai trebuie 
demonstrată (Șoimul, Maratonul de 
toamnă) — se străduiește să imagineze o 
lume secătuită de resurse nalprale. o 
lume a deșeurilor ruginite (vehiculul 
spațial seamănă cu o ladă de gunoi,' 
așezările cu niște foste cimitire de ma
șini) și a ființelor cu alură de războinici 
în zdrențe, o lume pe care australianul 
George Miller se gîndise să o sugereze 
la rîndul său. în Nebunul Max, partea 
a Il-a, un film de anticipație științifică 
despre viitorul posibil al unei Terre că
zută pradă mizeriei și violenței. Optind 
pentru tonalitatea comică, Danelia com
pletează tabloul prin 'semnele secătuirii 
Intelectuale a acestor ființe : un vocabu-

Formecul basmului intergalactic : O logodnică pentru prinț, producție a studiourilor 
bulgare

Iar foarte sumar, bazat, pe onomatopee 
și pe citeva cuvinte caraghioase, din care 
litera „ț“ e nelipsită și care fac necesar 
un insert explicativ la începutul filmului. 
Dacă le asociem cu clopoțeii din nas, cu 
palmele, pe care fiecare e dator să și le 
tragă peste obraz, eu genunchii flexați 
în chip de plecăciune și cu melodiile 
cîntate fals, avem tabloul clar al unei 
precarități intelectuale, care nu este de 
natură să ne stîrnească atit rîsul cit 
nedumerirea.

Mai puțin ambițioasă, Ivanka Grabceva 
merge pe căi oarecum bătute : farfuria 
zburătoare are o formă clasică și evo
luează în imagine prin tehnica anima
ției. îndrăgostiții sînt tineri, frumoși și 
îmbrăcați în alb. la fel de puri ca și eroii 
din Războiul stelelor (băiatul parcă și 
seamănă cu Mark Hamill), tot ca acolo 
sabia-laser este arma invincibilă cu care 
un singur om biruie năvala adversarilor, 
iar un roboțel poznaș este și el rudă 
bună cu cel din filmul lui Lucas. Sec
vența cea mai izbutită nu ține însă de 
latura științifico-fantastică a filmului, 
ci de comedia cu anacronisme, binecu
noscută ndbă de la Max Linder încoace. 
Este vorba despre mingea de fotbal pe 
care magicianul palatului o aduce de la 
reciclarea oferită de extraterestri și pe 
care gărzile împărătești, la început pre
caute. și-o pasează cu piciorul, încingin- 
du-se treptat un meci în toată regula, 
cu portari, arbitri și suporteri.

întoarcerile în trecut se pot face pe 
ecran și fără ajutorul extraterestrilor, 
mai ales cînd se dorește o variantă cît 

mai fidelă a unei cărți de căpătîi pentru 
cei de virsta aventurilor lui Jules Verne, 
ca acest Căpitan al vasului Pelerin, reali
zat de Andrei Pracenko in studiourile 
din Kiev. O versiune (a cita ?), cuminte 
și îngrijită, care dacă ar fi fost mai 
detaliată și deci mai lungă ar fi consti
tuit un agreabil serial TV pentru dumi
nică dimineața.

Adulților, care nu mai pot sau nu mai 
vor să se copilărească, cinematografia 
bulgară le oferă un film de acțiune, al 
regizorului Ștefan Gardev — Inspector 
fără armă,.. dar și fără suspens. am 
adăuga noi (la acest capitol, stau mai 
bine aventurile căpitanului de 15 ani de 
pe vasul Pelerin). Poate că reproșul e 
cam pripit, deoarece e limpede că reali
zatorii au renunțat deliberat la atuurile 
genului, fiind mai degrabă tentați de for
mula policier-ului psihologie. De aceea, 
tradiționala urmărire, (de obicei finală), 
de mașini, prin forfota circulației urbane, 
pe pietonale și pe contrasensuri. cu ob
stacole neprevăzute și cascadorii specta
culoase, este plasată în primul sfert de 
oră al filmului, ca o mostră de „ce-ar fi 
dacă ar fi. dar noi vrem să facem altfel". 
Acest altfel se înfundă însă în piste false 
și deducții nu întotdeauna eficiente, din 
partea unui inspector pașnic, pornit în 
urmărirea unor tîlhari și ei pașnici, 
deoarece preferă să-și adoarmă victimele 
decit să le lichideze.

Oare a ne petrece două ore,în compa
nia lor nu este tot o copilărie ?

Cristina Corciovescu

Flash-back

Rama portretului
■ NU trebuie să vezi neapărat ge

nericul unui film pentru a-ți da seama 
de gradul Iui de rudenie cu literatura. 
Cind personajele sînt multe, schițate 
sumar și. uneori, aparent inutile, cind 
episoadele au ramuri nu totdeauna le
gate de trunchiul acțiunii, cînd în an
samblu se citește o anumită libertate și 
o anumită gratuitate. în raport cu tema 
principală, se. ghicește foarte curînd că-i 
vorba de o ecranizare sau, măcar, de 
un film conceput după normele roma
nescului. Asta, bineînțeles, cînd n-avem 
a face cu un serial depășind limitele de 
timp ale filmului. O lume întreagă în- 
căpind'in nouăzeci de minute înseamnă 
însă școala literaturii.

Locuri în inimă (Robert Benton. 1985) 
demarează pe atitea planuri încîl te aș
tepți la un serial. Toate se focalizează 
insă repede : firele întinse cu abilitate 
se dovedesc simple puneri în cadru de- 
limitînd marginile viitorului tablou. Ac
țiunea in sine se consumă între trei- 
palru personaje, dar scenaristul și-a în
găduit să mai introducă încă de două 
ori pe atitea, pur și simplu pentru a 
le colora pe celelalte. Admirabila eroină 
le întilnește doar în virtutea rudeniei 
sau a prieteniei, fără ca ele să-i In
fluențeze in vreun fel soarta, dimpotrivă, 
introducând in ecuație puțină zădărnicie. 
Mai intervin în desfășurarea filmului 
baluri, o tornadă, o vînătoare de ku- 
klux-klan. Dar adevărata acțiune — sal
varea. la limită, a unei ferme texane 
falimentare in anii treizeci — se con
sumă strict în limitele proprii. Văduva 
firavă, căzută ca din cer pe terenul rea
lității. nu găsește ajutor la rude, ci la 
doi necunoscuți. încă mai oropsiți decit 
ea : un negru vagabond, măgulit de în
crederea ce i se acordă, și un orb. In
valid de război. Negrul știe să cultive 
bumbac, orbul este suporterul moral. 
Tot ritualul semănatului și culesului, de 
care depinde supraviețuirea și achitarea 
datoriei la bancă este urmărit ca un 
spectacol senzațional. Dar culisele su
fletești au o infinită gingășie, cei trei 
frați întru nenorocire se aliază într-una 
din cele mai frumoase și altruiste po
vești ale cinematografului. Sally Field 
este extraordinară în rolul ei de cea 
mai slabă și cea mai puternică dintre 
cei trei. Candoarea caracterului, timidita
tea. mila, naturalețea vibrantă se aliază 
în ființa ei cu optimismul, speranța 
disproporționată și abnegația, alcătuind 
trăsăturile unui personaj feminin ne
obișnuit în cinematograful american. Ste
reotipiei țepene de tip western, această 
fermieră cu chip de copil îndurerat îi 
opune o trăire interiorizată clipă de 
clipă, o fragilitate care învinge mai mult 
prin miracol decît prin datele fizice. Dar 
la fel de adevărat este că portretul ei 
romantic și puțin fantast nu se împlineș
te în sine, ci ca o iradiație a mediului, 
a acelei rame literare pe cît de largă 
și ..inutilă", pe atît de iradiantă in su
gestii.

Romulus Rusan

Radio t. v. început de an radiofonic Telecmema p0|ca OpUJ 272 valsul opus 314

• în impresionanta se
rie de emisiuni radiofo
nice din primele zile ale 
anului, citabile deopo
trivă pentru calitatea su
marelor și pentru calita
tea interpretărilor, se în
scrie și una dintre trans
misiunile literare care a 
difuzat poeme in lectura 
unor mari pOeți contem
porani precum Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga, 
George Bacovia, Al. Phi- 
lippide, Emil Botta și Ni- 
chita Stănescu. Cu totul 
relevantă s-a dovedit, în 
primul rînd, forța texte
lor pe care creatorii au 
înțeles a le încredința 
Fonotecii de aur, oferind 
o plină de semnificație 
opțiune de autor (în care 
au intrat, printre altele. 
Dacica, Noapte Ia mare. 
Lacustră, Ausonius, Pă- 
durencele, Necuvintele), 
texte ce atestă diversita
tea, originalitatea poeziei 
române din ultimele 
decenii. Ascultîndu-le pe 
unele pentru întîia dată 
iar pe altele reascultîn- 
du-le cu aceeași emoție 
ca la „premieră", intere
sul s-a împărțit, ca tot
deauna, între înțelegerea 
naturii poeticului și înțe
legerea propunerii de lec
tură a poetului, cele două

„stări" găsindu-se într-o 
plină de tensiune conso
nanță! Această inefabilă 
întîlnire publică a creato
rului și creației sale de
vine prin ea însăși un act 
de cultură capabil a face 
să foșnească nevăzut dar 
cu persistente ecouri file 
de istorie literară. Anto
logia sonoră păstrată de 
memoria benzii de mag
netofon. din care rubrica 
De la Tudor Arghezi Ia 
Nichita Stănescu a reunit 
citeva fragmente repre
zentative, este una dintre 
achizițiile de preț ale te
zaurului radiofonic și, 
inaugurat sub acest semn, 
programul literar al nou
lui an se arată a fi plin 
de promisiuni.
• Un serial muzical de 

impecabilă ținută, inte
grala cvartetelor beetho- 
veniene (în interpretarea 
cvartetului „Amadeus") se 
va încheia în luna Ianua
rie și de pe acum aștep
tăm cu nerăbdare viitoa
rele propuneri ale redac
ției de specialitate.
• Majoritatea zilelor 

radiofonice ale săptăminii 
înscriu în primele și ul
timele lor ore emisiuni ce 
pornesc în egală măsură, 
dar cu mijloace diferite, 
de la propunerile cores

pondenților. Ne referim la 
Răspundem ascultătorilor 
și I.a sugestia dumnea
voastră, înscrise în radio- 
programe mai ample, în 
cuprinsul cărora ele își 
mențin de multă vreme o 
unanim remarcată indivi
dualitate. Iată una dintre 
cele mai recente ediții 
din seria Răspundem as
cultătorilor : informații
economice, învățămînt 
(mai ales în legătură cu 
examenele de admitere), 
medicină, astronomie, le
gislația muncii și legisla
ția rutieră, arte plastice. 
Scrisorile primite sînt ci
tite cu atenție, întrebările 
grupate în largi compar
timente tematice care nu 
apar însă drept o simplă 
succesiune de secvențe ci 
ca un tot organic, iar răs
punsurile sînt date de cu- 
noscuți specialiști, oameni 
de știință, artă și cultură 
a căror competență este 
general recunoscută. Se 
vede imediat că redactorii 
gîndesc emisiunea cu se
riozitate profesională și 
respect față de ascultă
tori, ceea ce explică inte
resul și încrederea pe care 
ea îl stîrnește constant în 
fața opiniei publice.

Ioana Mălin

• Dacă e adevărat ce 
scrie Caragiale: „în fața 
unei opere de artă, fie cit 
de infimă, fie cît de mă
reață, sîntem apucați (chiar 
așa? chiar așa! — n. mea) 
de sentimentul contempla- 
țtunii", atuhei pot spune că 
in a doua zi a anulai, as- 
cultind concertul de la Vie- 
na. auzind pentru prima 
oară cadrilul din „Bal mas
cat" prelucrat de Johann 
Strauss, „bucată" infimă, de
sigur, m-a „apucat" o stu
pefacție... Abbado, italianul, 
la Viena, a rossinizat, a ver- 
dizat polcile. valsurile lui 
Strauss și te întreb: de ce 
nu?, ca să nu mai zic că 
uvertura la „Liliacul" — 
care „amporta" un spirit 
pudic ca al lui Vianu — a 
avut toate intrările și acce
lerațiile „Bărbierului", eu 
ajungînd demult la ideea ți
nui Rossini care ar fi iubit 
această uvertură.

Rossini la care Beethoven 
(să fi văzut vreodată scena 
asta în atîtea filme muzica
le cu compozitori celebri?) 
alerga într-un suflet, cu fața 
în lacrimi, după „Bărbierul". 
implorîndu-1 să nu renunțe 
la opera veselă, poate tot 
ce-i mai greu pe lumea asta, 
in viața asta de artist (vals 
de Johann Strauss’), să nu 
renunți la melodia ta. să te 
suporți ca Schubert și nu

mai ca Schubert, să nu te 
modifici. Chopin fiind, pen
tru a rivaliza cu Liszt, iar 
Strauss fiind, Johann fiul, 
să te rogi Iui Bach, cui alt
cuiva?, să rămîi neispitit la 
polcile tale, pînă la 1899, cind 
mori, urechile vuindu-ți de 
Wagner, de muzica unui nou 
secol care numai in polej 
n-o va ține, tu ținind-o una 
și bună cu polca opus 272, 
„Trici-traci", din care Ab
bado a extras o bijuterie, di- 
rijînd-o cu un cor de bă
ieței,

eu întoreîndu-mă la ne
curmatul meu film — mu
zical, nevoie mare — în care 
caut cum de e și dacă e 
compatibilă durerea univer
sală cu veselia generală a 
lui Strauss, cum de se 
leagă „a opta" a Titanului 
(prea puțin ascultată) cu 
acea nouă polcă pizzipatto, 
a cîta?, toate intrind într-un 
„perpetuum mobile" pe 
care Abbado îl întrerupe 
și-l comentează spre sală cu 
„und so weiter, und so 
weiter", impunîndu-mi-se, 
simultan, că una din cele 
mai frumoase cărți ale anu
lui a fost pentru mine — 
lîngă „Corespondența" lui 
Zarifopol (ediția Al. Săndu- 
lescu) — „Jurnalul" lui 
Furtwăngler unde se emi
tea ideea: „muzica nu re
flectă viața, ci o orientea

ză". după care pe valsul 
op. 340. zis și „Bucuria vie
ții", m-am lăsat „apucat" de 
întrebarea lui Prișvin. pre
santă pentru Bulgakov: „ta
lentul unui scriitor se gă
sește întreg în caracterul 
său?" și fiindcă n-am știut 
să răspund, m-am trezit pe 
valsul op. 314. numit și 
„Dunărea albastră". unde 
mă „apucă” poate nu chiar 
„o contemnlațiune". dar cu 
siguranță acea dorință de a 
trăi pe care Săbato o soco
tește „nesecată și fără con
diții". îți poate da valsul 
op. 314 atîta Imprudență? 
Poate! $i fiindcă nici eu nu 
pot renunța ca de Anul 
Nou să nu-1 consult pe 
Alexandru Paleologu cum 1 
s-a părut Strauss-ul vienez, 
l-am întrebat și mi-a spus 
că „Abbado a fost bun, a 
fost foarte bun-!”, cu convin
gere mare, cu acel sobru 
entuziasm al omului mulțu
mit peste toate că frumu
sețea și omenirea ei de di
rijori și orchestre sînt ne
secate. Ne-am urat să ră- 
mînă inepuizabile, după care 
a urmat, așa cum iși înche
ie Caragiale atîtea scrisori 
sărbătorești, „să fim sănă
toși și veseli!".

Radu Cosașu



Jurnalul galeriilor
intîlnire cu un sculptor

• DINTR-O generație prestigioasă de 
artiști a făcut parte și Theodora Cernat 
Popp (1897—1980), ale cărei lucrări sint 
expuse acum în totalitate la „Muzeul 
Storck“. Nepoata generalului Cernat, ar
tista a fost eleva Ceciliei Cuțescu Storck, 
formîndu-se în ambianța artistică a fa
miliei acesteia, luînd lecții de sculptură 
cu Fritz Storck și Ion Jalea, în atelierul 
căruia a lucrat cîțiva ani. începînd din 

'“1923 a expus la „Salonul Oficial", obți- 
nînd o bursă de studii în Italia. în ciuda 
vicisitudinilor vieții, Theodora Cernat 
Popp a continuat totuși să lucreze, parti- 
cipînd la „Salonul Oficial" din 1930, la 
cîteva manifestări colective ale femeilor 
artiste, iar în 1938 a deschis și o „perso
nală".

Ca și alți contemporani, Theodora Cer
nat Popp a căutat să reia firul tradiției 
din vechea artă românească, evocînd în 
sculpturile el hieratismul reliefurilor în 
stil bizantin, ca un punct de plecare au
tentic din trecutul nostru, în căutarea 
unei viziuni moderne. Statuile create de 
ea sint statice, fixînd aspecte durabile, 
compozițiile se înscriu în scheme geome
trice regulate, ca în bustul care o repre- 
lintă pe Luchl Galaction, a cărei figură 
meditativă e încadrată de orizontala pă
rului retezat și de verticalitatea soclului, 
«au ca in relieful Orfeu cîntînd, unde 
contururile decise, simplificate, contras
tele ferme dintre lumină și umbră in
dică energie și decizie. Utilizarea in a- 
eeeași lucrare a unor linii drepte și 
curbe, ca polii opuși ai expresiei, for
mează punctul de plecare al unei origi
nale ritmici compoziționale, care suge
rează privitorului pendularea intre două 
atitudini extreme, de la rigoare și duri
tate, la blinda tandrețe. în Maternitate, 
toate formele sînt rotunjite, dar contu
rul exterior care le cuprinde formează 
tun unghi drept, rigid, ceea ce sugerează 
■ensul simbolic, metaforic, al sculpturii, 
ca o aluzie la constrîngerile existenței. 
Multe proiecte ale unor figuri întregi, 
lnterpretînd stări sufletești intense, dar 
reținute, au rămas în stadiul schiței mici 
de lucru. în formă definitivă s-au păs
trat mai ales portretele.

Adina Nanu

THEODORA CERNAT POPP : Maternitate

Simeza
■ SFÎRȘITUL unui an destul de bun 

pentru pictură este marcat prin expoziția 
lui Anghel Neagu, concentrată ca orizont 
tematic și omogenă sub raportul expre
sivității intrinseci. Artistul face parte din 
acea foarte autohtonă familie de spirite 
la care sensibilitatea exacerbată și pro
pensiunea către un romantism de sub
stanță sînt temperate, de fapt puse în va
loare sub raport artistic, prin gravitatea 
rostirii și ordinea interioară, vecină cu 
acribia. De aici asocierea de calități pic
turale evidente, fără exaltări sau trucu
lență acaparatoare, logic organizate în 
jurul ideii de culoare și construcție. S-ar 
putea naște o confuzie, frecventă dealtfel, 
între maniera picturală propriu-zisă, fără 
îndoială descinsă din ecourile impresionis
mului interpretat (ceea ce nu echivalea
ză cu noțiunea vagă și laxă de „post-

Elegie

lmpresionism") și sensul construcției ico- 
nice în sine. In acest punct ni se relevă, 
printr-o parcurgere asociativă a lucrări
lor, contrapunctul pe care îl semnalam, 
intre soliditatea și rigoarea construcției 
ca problemă de spațiu, volum, plan și lu
mină, și exuberanța tușei, vigoarea și 
senzualitatea ei. Rezultă un univers de 
concretețe și aluzie, de lumini și umbre 
ce se țes sub semnul pasiunii pentru rea
litate, căci sensul demersului este cel fi
gurativ poetic, fără apăsări tautologice 
sau retorică pitorească. Ceva ce ține de 
substanța materiei, de acea consubstan
țialitate funciară proprie dialogului cu 
întregul existenței, organizează imaginea 
picturală dincolo de tema aleasă, sub tu
tela unui filtru unificator. Senzația se 
poate naște din preponderența declarată 
a motivelor tradiționale — peisajul ca 
stare de spirit, natura statică, reflex al 
unei atitudini, și portrețul cu funcție de 
sondaj psihologic —, dar și din calitatea 

gamelor cromatice, axate pe asocieri de 
tonuri rupte, complementare ce dau acea 
infinită și rafinată serie de brunuri și 
griuri colorate. Sărbătoarea unui accent 
decis, pata de lumină care introduce 
brusc un focar de solaritate, desfășurarea 
formei sub imperiul jocului de planuri și- 
spații strict coloristice, totul ne trimite 
spre zona picturii de calitate, cu recupe
rări fructificate din tradiția unui Eusta- 
țiu Stoenescu relansat se pare prin efor
tul citorva artiști, printre ei și Anghel 
Neagu, talent ajuns la maturitatea răs
punderii asumate.

Galeriile municipiului
■ UN SCURT interludiu de pictură 

naivă semnată Vintilâ — semnătura 
„Vintilă" reprezentînd, deja, trei pic
tori — în care .observația bonom-ironică 
se interferează cu accente de maliție ce 
trec ușor în grotesc și cu imagini ușor 
suprarealiste — în fond, distanța între ati
tudinea ingenuă și cea fantastă nici nu 
e atit de mare sau irecuperabilă — ce tră
dează frecventarea unei iconografii spe
cioase. Descoperim o lume plină de far
mec și culoare,- de un pitoresc regional 
ce nu exclude generalizarea speciei, în 
care nu există banalitate ci numai eve
nimente potrivit unei optici provinciale 
niciodată blazată. Dacă unele puneri în 
scenă conțin un accent local evident, cu 
aluzii și referiri directe la anecdote, tra
diții sau cutume de circulație restrînsă, 
întregul ni se decriptează fără dificul
tăți, pentru că universul ne este familiar 
dincolo de particularități, iar substanța 
omenească a relațiilor permite accesul 
direct la mesaj. Glume sau nu, uneori in» 
trînd chiar în zona unui metafizic regi
zat, cu sofisticate asocieri cromatice, ima
ginile expuse dovedesc nu doar pasiune 
și umor, ci și o dotare certă pentru pic
tura narativă, poate nu fără complicitate 
dedusă din precedente celebre, în orice 
caz păstrînd nota de originalitate și pros
pețime presupusă de atitudinea adoptată. 
Vintilă, oricare ar fi, se menține într-o 
zonă inconfundabilă, cu note particulare 
de sorginte bănățeană, contrastele civi
lizației contemporane și esența fondului 
tradițional funciar interferîndu-se «ub 
semnul culorii și al bucuriei.

Virgil Mocanu

Inițiative constănțene
U riscul de a repeta o banalitate, 
se cuvine din capul locului amin
tit că în orașul de la malul Mării 
baletul „plutește în aer", că aici 

sw vede și se practică mai mult balet 
decît oriunde în țară, datorită în primul 
rlnd existenței a două trupe de specia
litate, fapt unic la noi.

Ansamblul de balet clasic și contem
poran „Fantasio" condus de maestrul 
Oleg Danovschi, artist emerit, contribuie 
substanțial, de aproape un deceniu, la 
ridicarea ștachetei exigenței profesionale 
a dansatorilor, dar și a publicului, du- 
elnd treptat la lărgirea orizontului cultu
ral și informațional, la șlefuirea gustului. 
Drept consecință, publicul constănțean, 
deși mai manifestă rețineri în recepta
rea unor lucrări moderne, a început să 
frecventeze spectacolele de balet, spo- 
rindu-și competența în recunoașterea 
realizărilor de valoare, artistice și tehnice.

Renumelui și calității acestui colectiv 
(Încă) foarte tînăr, i se datorează mare 
parte din creșterea prestigiului baletului 
românesc în țară și peste hotare, și a 
interesului pentru vizionarea (și practi
carea) acestei arte. Oferind o șansă unică 
de afirmare rapidă unor tinere talente, 
această trupă, care poate concura sub 
unele aspecte (media de vîrstă, omoge
nitatea ansamblului, prospețimea și cali
tatea montărilor) cu Opera din Bucu
rești, a devenit tot mai mult, In ultimii 
ani, o Mecca a absolvenților liceelor de 
coregrafie.

, Repertoriul, axat de fapt mai mult pe 
clasic decît pe contemporan, a familiari
zat cu timpul publicul constănțean și cel 
estival cu baletele din marele fond aca
demic (Ceaikovski — triada Lacul lebe
delor, Frumoasa din pădurea adormită, 
Spărgătorul de nuci, Adam — Giselle, sau 
Prokofiev — Cenușăreasa), prezentate 
apoi In lungi turnee în țară și pe alte 
meridiane. Acestora li s-au adăugat lu
crări moderne de mai mică întindere, va- 
Jorificînd creația simfonică universală 
.(Carmen — versiunea Bizet-Scedrin. 
Mandarinul miraculos de Băla Bartdk) și 
naționala (Rapsodia I de Enescu, La piață 
de M. Jora ș.a.).

în afara semnăturii de marcă a core
grafului Oleg Danovschi, pe afișele tea
trului a apărut uneori cea a balerinului 
Oleg Danovschi jr. șl, doar sporadic, cea

A

In lumea baletului

de D6- 
de mal

com- 
sau Ion

a unor invitați (Adina Cezar, Ion Tu- 
gearu).

Trupa de balet a Teatrului Liric, pri
ma în ordine cronologică, se află la rîn- 
dul ei într-un lent dar sigur proces de 
întinerire și, implicit, de ridicare a nive
lului, atît al interpreților cit și al pro
ducțiilor sale. Profilat prin tradiție pe 
divertismentele din operete, colectivul 
acesta oferă doar rar balete din reper
toriul clasic universal (Giselle de Adam, 
Don Quijote de Minkus, Coppelia ' ~' 
libes) și mai adesea spectacole 
mică amploare, sau compuse.

Dintre acestea, sub semnătura 
plexă a balerinilor Anca Tudor 
Tugearu au apărut Seara de balet Mau
rice Ravel (Valsuri, Alvorada del gra- 
cioso, Tzigane), Seherazada de Rimski- 
Korsakov, baletul pentru copii (Alice in 
(ara minunilor pe muzica lui Ion Stoian), 
și respectiv recenta premieră de succes 
a Serii de balet cuprinzind Variațiuni 
clasice — B. Britten și P. Hindemith, 
Gura lumii — G. Enescu și Th. Rogalski, 
Bolero de Ravel și Nunta insingerată — 
colaj din muzica spaniolă, cultă și popu
lară.

Colaborarea dintre cele două teatre s-a 
concretizat nu o dată în gale de balet, 
la sediul Teatrului Liric sau pe litoral, 
în timpul stagiunii estivale dar mai ales 
în cadrul Lunii muzicii de operă și balet, 
manifestare tradițională, găzduită și or
ganizată de Teatrul Liric. în fiecare 
primăvară, pentru cîteva zile, Constanța 
devine astfel „capitala baletului româ
nesc", oferind evoluții de vîrf ale unor 
soliști ai teatrelor din oraș (Elisabeta și 
Dumitru Manolache-Lux, Felicia Șerbă- 
nescu, Francisc Strand de la Ansamblul 
„Fantasio", Rodica Raicu-Uretu de la 
Liric ș.a.), din țară (de la Operele din 
București, Cluj-Napoca, Timișoara) și 
chiar din străinătate (Bulgaria).

Și nu în ultimul rind, ca o emanație 
firească a atmosferei „îmbibate" de balet 
dintr-un oraș în care toate fetițele (mai 
ales) se visează balerine, s-a înființat de 
cîțiva ani o secție de coregrafie la Școala 
cu clasele I—VIII nr. 42, cu program 
suplimentar de artă — inițiativă justă, 
necesară, din păcate deocamdată cu fina
lizare imprecisă și organizare șubredă.

La țărmul românesc al Mării Negre, 
puii-balerini învață să zboare, aspirind să 
devină lebede...

Vivia Rusu

0 carte cu coregrafi

CU consecvență și pasiune, Lucian 
Cursaru își continuă incursiunile 
sale, sub forma interviului, în lu
mea baletului românesc de ieri și 

de azi. Un prim volum, Paravan cu iriși 
(1984) cuprinde convorbiri cu Elena Pe- 
nescu-Liciu, Iosefina Sternfeld, Mitiță 
Dumitrescu, Bela Balogh, Trixy Checais, 
Sanda Orleanu, Tilde Urseanu, Nuți 
Dona, Larisa Șorban, Pușa Niculescu, 
Gheorghe Cotovelea, Ileana Iliescu, Alexa 
Mezincescu etc. pentru ca in acela de 
față, Argonauții marilor iubiri (Editura 
Muzicală, 1987), (autorul are în vedere un 
triptic) să însumeze dialoguri cu Iosefina 
Krannich-Corbu, Vera Proca-Ciortea, Ga
briel Negry, Ester Maghiar-Gonda, Euge
nia Popovici, Szăllassy Nagy Erzsebet; 
Rina Constantini, Maria Bardizian, Fran
cisc Valkay, Rodica Murgu, Leni Dacian, 
Ion Baitanciuc, Dan Brezuleanu, Ion Rusu 
și Simona Ștefănescu. Sumarul nu a fost 
gîndit întimplător, ci ca un episod viu de 
istorie a coregrafiei românești. Incontes
tabil că, înainte de orice, a funcționat 
criteriul valoric, toți cei cuprinși în car
te reprezentînd individualități artistice 
de marcă intr-o direcție sau alta, pentru 
un stil sau altul (balet clasic, dans mo
dern, dans cult românesc, maeștri core
grafi, învățămînt coregrafic). în ai doilea 
rind, sînt sondate mai multe promoții, 
dacă nu chiar generații, deoarece între 
Iosefina Krannich, Ester Maghiar, Gabriel 
Negry pe de o parte, Rodica Murgu sau 
Francisc Valkay pe de alta, este o dis
tanță apreciabilă, semnificativă și pentru 
concepția și opțiunile lor estetice. Ar mai 
fi de adăugat că nu a fost uitat nici cri
teriul geografic, fiind reprezentate Ope
rele din București, Timișoara, Cluj-Napo
ca (română și maghiară) și Iași. Remar
cabil este și faptul că autorul și-a sus
ținut întrebările, sobre și la obiect, cu o 
adevărată armătură de citate din presa 
timpului, fișe de lectură investigații de 
arhivă etc. ce asigură competență și cre
dibilitate interviurilor sale. Dar acest vo
lum nu este important doar sub aspect 
documentaristic, ca sursă informațională 
de primă mină In vederea unei viitoare 
istorii a baletului românesc, ci și, sau 

mai ales datorită conținutului uman re
levat și sincerității cu care sînt aduse în 
discuție de către interlocutori o seamă 
de probleme și situații ale artei noastre 
coregrafice actuale. La fel ca și în Pa
ravan cu iriși, și interviurile din Argo
nauții marilor iubiri ne introduc într-o 
lume, nu spun fascinantă, deoarece ter
menul ar părea puțin monden, dar în 
orice caz impresionantă prin existența ei 
dramatică, prin asprimea nebănuită în 
fața scenei a relațiilor umane, prin de- 
voțiunea și munca sisifică a celor pe care 
îi privim ca „stele" ale baletului, în sfîr- 
șit, prin luminile și umbrele ei. Sînt lu
cruri mai puțin cunoscute, care arată 
reversul zguduitor omenesc al zimbete- 
lor de pe scenă și al aplauzelor și ova
țiilor la rampă. Cîți oare știu, cum măr
turisea Rodica Murgu, că în spatele urui 
gest spontan și grațios din spectacol se 
ascund mii de exerciții și că în general 
corpul balerinului este solicitat dincolo 
de limitele admise, cedînd și uzîndu-se 
de timpuriu 7 Sint răscolitoare cuvintele 
Lenei Dacian, fermecătoarea și eterica 
Giselle a .anilor ’70, care acum la patru
zeci și patru de ani declară : „Baletul 
pretinde să fii tot timpul în formă, să 
ai tinerețe, frumusețe, forță. Nu-mi plac 
fanfaronada, fanteziile stimulatoare. La 
mine organismul a fost solicitat la ma
ximum, fibra musculară e uzată, sint 
uzate și ligamentele, tendoanele, glez
nele, genunchii, spatele, deci tot poten
țialul unui dansator — minus rezistența".

Dacă avem in vedere absența tot mai 
acut resimțită a maeștrilor coregrafi, ne 
putem face o idee despre contextul ba
letului românesc. Vera Proca-Ciortea, 
Ester Maghiar, Francisc Valkay, Leni 
Dacian, Rodica Murgu, Dan Brezuleanu. 
ca de altfel toți ceilalți, atrag atenția 
asupra acestei stări de lucruri. Este 
îmbucurător să constați faptul că, pe 
lingă amintiri, evocări de atmosferă, 
date documentare prețioase, bilanțuri de 
succese și realizări personale sau colecti
ve etc., colocutorii lui Lucian Cursaru nu 
au ocolit cîteva chestiuni care țin de 
bunul mers al artei noastre coregrafice. 
Volumul Argonauții marilor iubiri este o 
emoționantă „prise de conscience", con
stituind, totodată, o lectură incitantă din 
toate punctele de vedere.

Paul Antipa



Dimitrie DRĂGHICESCU:

„Ontologia umană"
ABSOLVENT al Facultății de li

tere și filosofie din București iar 
în 1904 doctor in filosofie la Pa
ris, Dimitrie Drăghicescu (1875—

1945) este una dintre personalitățile emi
nente care s-au afirmat la începutul 
acestui secol prin originalitatea gîndirii 
sale formată deopotrivă in mediul uni
versitar românesc cît și în cel al Sorbo- 
nei, la Ecole des Hautes Etudes sau la 
Berlin.

Printre alte studii importante, Drăghi
cescu a făcut o temerară încercare de 
configurare a spiritului românesc, a spe
cificului său, publicînd, în 1907. Din 
psihologia poporului român (580 p.). El 
cunoștea bine acest popor, istoria lui, 
luptînd de altfel cu mijloacele sale pen
tru realizarea Unirii din 1918. ocazie cu 
care a editat citeva studii privind . pro
blema transilvană și a altor provincii ro
mânești, relațiile cu Austro-Ungaria, pu
blicații apărute in Franța, unele prefața
te de personalități ca Emile Boutroux 
sau Etienne Fournol. A fost diplomat 
(primul ambasador al țării în Mexic), 
prețuit de Georges Cldmenceau sau 
Eduard Beneș, colaborator apropiat al lui 
Nicolae Titulescu și Istrate Micescu, sti
mat în mediile intelectuale din țară 
(C. Dumitrescu-Iași, Titu Maiorescu și 
Spiru Haret) și din străinătate : H. Berg
son, Emile Boutroux. Alfred Espinas. 
Eugen de Roberty. După ce a frecventat 
la College de France pe Gabriel Tarde 
sau pe Th. Ribot, la Berlin pe Simmel 
și Paulsen, Drăghicescu susține doctora
tul cu prea cunoscutul sociolog francez 
Emile Durkheim care l-a îndrumat in 
perioada postuniversitară la Paris. 
Multe din lucrările sale vor fi editate în 
Franța.

VOLUMUL recent apărut1) luminează 
o fațetă importantă a personalității lui 
D. Drăghicescu, aceea de teoretician care 
înțelegea să rediscute bazele filosofice 
ale cercetării sociale la o jumătate de 
secol de la întemeierea ei de către Saint- 
Simon și A. Comte. în timp ce Spiru Ha
ret se afirma în cercurile universitare 
franceze ca fiind reprezentantul distins 
al concepției mecaniciste în sociologie 
iar A.D. Xenopol impunea cunoscuta sa 
teorie a „Ciclurilor" in dezbaterile euro
pene ale vremii, D. Drăghicescu, intra 
într-o îndrăzneață polemică, pentru a- 
tunci, cu Em. Durkheim și cu alți expo
nent ai organicismului biologizant.

Este meritul conferențiarului Virgil 
Constantinescu de la Catedra de Sociolo- 
gie a Universității din București să fi 

insistat, cu totul meritoriu, pentru o re
considerare tardivă dar onestă în raport 
cu alte poziții exprimate, nu totdeauna 
corecte. Studiul său introductiv, explicit 
și pertinent, urmează unei monografii 
privind opera lui D. Drăghicescu editată 
in 1976 la Ed. Academiei RS.R. sub titlul 
Sistemul sociologic al lui Dumitru Dră
ghicescu.

OPERA filosofică a gînditorului român 
este variată ca preocupări fiindcă ea vi
zează fie problemele ontologiei sociale, 
în primul eseu : Problema determinis
mului social. Determinism biologic și de
terminism social (1903), fie problemele 
condiției umane ca în cel de-al doilea 
eseu : Despre rolul individului în deter
minismul social (1904) care a fost și teza 
sa de doctorat.

Controversele în jurul concepțiilor lui 
D. Drăghicescu s-au datorat unora dintre 
scrierile sale considerate „mistice" cind, 
de fapt ele reprezintă o interpretare so
cială a fenomenului religios, prezentă în 
opera atîtor contemporani (însuși Durk
heim se ocupase de această problemă). 
Sînt chiar de menționat în concepțiile lui 
D. Drăghicescu și elemente de origine 

IULIA HĂLAUCESCU : Baraj

materialistă dobîndite sub • influența 
timpurie a lui Vasile Conta. Citeva din 
titlurile volumelor sale (necuprinse în 
prezenta lucrare) vor avea darul să oglin
dească aria problematică a cercetărilor 
sale').

în primul eseu din volumul recent apă
rut, Drăghicescu critică determinismul 
biologic susținind tezele determinismului 
social, ă outrance, în sensul că apariția 
mentalului, a rațiunii, a vieții spirituale, 
specifică omului, care il diferențiază de 
animal, se datorează nu suportului biolo
gic al creierului (el critică pe V. Conta 
și pe Biichner) ci relațiilor sociale și ere
dității sociale. Cu alte cuvinte, Drăghi
cescu susținea atunci ceea ce unii spe
cialiști, fiziologi contemporani, socotesc a 
fi „creierul secundar" sau „cortextul 
cultural". Gînditorul român explica feno-

2) Le probleme de la conscience. Etude 
psychosociologioue. F. Alean. 1907; L’ideal 
createur. Essai psychoscciologique . sur 
revolution sociale. F. Alean, 1914 ; Ve
rile et revelation, 2 vol.- F. Alcan, 
1932—1934 ; La realite de l’esprit, F. Al
ean, 1928. 

menul conștiinței ca rezultat al interre- 
lațiilor complexe și îndelungate dintre in
divizi, al intercomunicării active, care, 
potrivit argumentelor lui, sint niște „uni
tăți sociale". Prin creșterea populației 
caracterele primar-biologice s-au modi
ficat în sensul „de-naturalizării“ lor, ceea 
ce a sporit „plasticitatea organică" și 
adaptarea prin relații din ce in ce mai 
socializante. El reinterpretează principiul 
kantian al imperativului categoric ca 
fiind consecința unei „regresiuni a in
stinctelor" și a „sensibilității" în favoarea 
substituirii lor prin actele morale și so
ciale.

într-un alt capitol D. Drăghicescu 
discută problema cercetării faptelor so
ciale intuind natura specifică a acestora 
și combate folosirea modelelor din știin
țele naturii ca incompatibile în asemenea 
investigații. El contestă prezența legilor 
„naturale" în viața socială și ajunge la 
un reductarism cultural. Esența relațiilor 
sociale ar fi deci culturală.

în al doilea eseu sînt dezvoltate tocmai 
aceste particularități ale faptului social 
care are în centrul lui personalitatea in
dividului uman. Combătînd mecanicismul 
și determinismul biologic (naturalist), 
adică desubiectivizarea faptului uman 
și social, Drăghicescu combate implicit 
sociologia obiectivă susținută de discipo
lii lui A. Comte și de pozitiviști în gene
ral. Pentru el, studierea autonomiei și a 
subiectivității indivizilor este un fenomen 
obiectiv, acțiunea acestora slujind miș
carea și dezvoltarea socială. Condițiile 
apariției conștiinței și personalității uma
ne le aflăm în însăși evoluția socială ; 
mișcarea lor este corelativă, reflectîndu-se 
unele în altele. Discută pe larg „antino
miile dintre individ și societate", între 
geniu și masă. între voința individuală 
și necesitatea socială.

Drăghicescu acordă capitole importante 
problemei geniului, adică acelor catego
rii de personalități care, în diferite for
me și grade, reprezintă autoritatea so
cială. produși ca urmare a procesului 
de integrare socială și devin ..depozitarii 
determinismului social", sint oamenii 
„excepționali", „capete de serie" (Tarde) 
care stabilesc și scopurile dar le reali
zează și generalizează. Odată înfăptuită, 
integrarea socială generalizată devine 
premisa ca geniul să , se identifice cil 
masa oamenilor educați, cultivați.

Ne desparte aproape un secol de ideile 
profesate de sociologul român Dimitrie 
Drăghicescu și de intuițiile lui științifice, 
care pledau pentru o explicație socială 
a vieții societății, a structurii și dinami
cii ei. aducînd în centrul construcției sale 
teoretice problematica omului atit de ac
tuală și astăzi, atit de caracteristică 
umanismului din filosofia românească.

Paul Caravia

O versiune germana a lui „Ion“
IN 1939, Traian Bratu se restabilise 

aproape în întregime după aten
tatul a cărui victimă fusese la 1 
martie 1937, cînd un grup de ex

tremiști de dreapta au încercat să-l su
prime. Rămăsese, in continuare, profesor 
la Universitate, dar la, 15 iunie 1938 re
nunțase la rectorat (fusese ales la 1 de
cembrie 1933 și reales, ca un omagiu, la 
1 noiembrie 1937). Sănătatea, șubrezită și 
de moralul zdruncinat, i se înrăutățește 
pe zi ce trece. împrejurările politice nu 
pot, de asemenea, să-1 binedispună. Ener
gia nestăvilită a acestui fiu al Rășinari
lor pare a se fi terminat. Abia trecuse de 
șaizeci de ani. Din 1907, Traian Bratu 
preda germanistica Ia Universitatea ieșea
nă, se căsătorise cu Gertrude Schmidt. 
Avea un adevărat cult pentru valorile 
unanim recunoscute ale umanismului și 
literaturii .germane, de la Luther și Les
sing. la Schiller, și Goethe. în primul răz
boi, a luptat la Oituz. Odată cu instaura
rea fascismului în Germania, s-a pronun
țat deschis împotriva hitlerismului, atră- 
gindu-și ura cercurilor pro-fasciste de la 
noi. Nu dorea să mai aibă nici un fel de 
legătură cu oficialitățile culturale româ
nești sau germane și urmărea de departe, 
cu satisfacție, dificultățile de apropiere.

La 24 februarie 1939, primește de la 
Hermine Pilder (doctor în filologie, sora 
lui Karl Kurt Klein, asistentul său de la 
catedra de germanistică, directorul Biblio
tecii Universitare din Iași) o scrisoare 
prin care i se cerea părerea asupra aser
țiunilor unui specialist al editurii miin- 
cheneze Langen-Miiller. Hermine Pilder 
tradusese Ion al lui Rebreanu și-l predase 
editurii sus-menționate. Dar lectorul de 
literatură română. Gopfert, nu era de 
acord cu publicarea, deoarece, îi scria el 
Herminei Pilder la 20 februarie 1939, „der 
Roman Rebreanus gibt zwar eine sehr 
eingehende und griindliche, auch farbige 
Darstellung rumănischer Bauerntums in 
Siebenbiirgen, und er gibt diese Dars
tellung im Vervolg einer wahrschein- 

lich durchaus typische Handlung. Die 
Mittel jedoch, deren sich Rebreanu in 
seinem ja schon von lăngerer Zeit gesch- 
riebenen Buch bedient, und der litera- 
rische Charakter. den das Buch hierdurch 
bekommt. sind durchaus die des heute ja 
schon lange iiberholten und fiir-uns etwas 
antiquiert wirkenden realistischen Ba- 
uernroman alter Prăgung" •) („romanul lui 
Rebreanu oferă o imagine foarte amă
nunțită, temeinică și colorată a țărănimii 
românești din Transilvania și oferă a- 
ceastă imagine ca urmare a unei acțiuni 
verosimile și tipice. Mijloacele de care 
se folosește însă Rebreanu în cartea sa, 
scrisă totuși de mult timp, și caracterul 
literar pe care îl dobîndește romanul în 
acest fel. sînt acelea azi depășite și au 
ceva din moda veche a romanului țără
nesc realist. pentru noi expresiv doar ca 
vechitură"). Și mai departe : „War Sado- 
veanus Baltagul getrieben und getragen 
von einer wirklich tragischen. balladen- 
haften inneren Spannung, so wirkt Re
breanus Buch daneben durchaus positi- 
vistisch, d.h. er steckt in dom Buch in 
der Tat nicht mehr darin. als man mit 
Worten lesen kann (...) Rebreanu seziert 
seelisch. zwar griindlich und eingehend, 
aber etwas plump (...) Das liegt nicht am 
Stoff, sondern an den Mitteln" („Dacă 
romanul lui Sadoveanu Baltagul era im
pulsionat de o tensiune interioară real
mente tragică și de balade, cartea lui Re
breanu acționează în mod pozitivist, adi
că el pune aici, de fapt, nu mai mult 
decît ceea ce se poate citi în cuvinte (...) 
Rebreanu diseacă sufletește, temeinic și 
amănuțit. dar cumva greoi (...) Aceasta 
nu din cauza tematicii, dar a mijloace
lor").

Hermine Pilder își exprimă indignarea

♦) Scrisorile, inedite, citate aici, fac 
parte din Fondul Traian Bratu, de la Bi
blioteca Centrală Universitară „M. Emi
nescu" din Iași. 

față de nedreapta și prea categorica apre
ciere a romanului lui Rebreanu, al cărui 
subiect, mărturisește, ii este familiar (era, 
ca și K.K. Klein, originară din Transil
vania). îndată, la 27 februarie 1939, Tra
ian Bratu răspunde, pe un ton aproape 
obosit, ba chiar, referindu-se la rolul de 
mediator cultural, de care amintea Her
mine Pilder, se grăbește să afirme : „Ihre 
Kulturvermittlung ? (...) so etwas nur 
moglich ist in einer Zeit, die Sinn und 
Interesse fur Kultur hat, bzw haben darf" 
(„Mijlocirea dv. culturală ? (...) așa ceva 
este posibil numai într-o epocă în • care 
există simț și interes pentru cultură, mai 
ales dacă are dreptul de a le avea"). în- 
tr-adevăr. traducerea Herminei Pilder nu 
a mai apărut (insă în 1941, Wiener Verlag 
tipărește excelepta versiune a lui Konrad 
Richter, sub titlul Die Erde, die trunken 
macht). Germanistului Bratu i se pare 
firesc ca Pădurea spinzuraților să nu fie 
apreciată, cum il informa Hermine Pilder, 
„besonders wenn man Fiihlung haben 
kann mit dem Kreisen welche iiber die 
-wirtschaflichen (und politischen) Bezie- 
hungen zwischen dem Reich und Rumă- 
nien verhandeln. Ich habe eine solche 
Fiihlung nicht, wittere aber, dass alles 
schwer, sehr schwer geht. Daher wohl 
das momentan failende Barometer in 
der ăsthetischen Bewortung der Pădurea" 
(„mai ales cind poți avea sentimente co
mune cu cercurile care discută despre re
lațiile științifice (și politice) dintre Reich 
și România. Eu nu am un astfel de senti
ment. miros însă că totul merge greu, 
foarte greu. De aici barometrul momen
tan în cădere în ceea ce privește aprecie
rea estetică a Pădurii").

Revenind la Ion, transilvăneanul Bratu 
mărturisește că romanul i-a lăsat o im
presie cu totul deosebită și îl aseamănă 
cu Țăranii lui Reymont și cu Pămîntul 
cel bun de Pearl Buck. Apoi continuă ; 
„Da darf eigentlich nicht von „lange 
iiberholt" und etwas antiquiert „wirken

den realistischen Roman alter Prăgung*  
gesprochen werden. denn von Goethe 
iiber Keller bis zu den grossen Epikern 
von Heute (etwa die politisch gefărbtcn 
ausgenommen. wenn sie pbsitiv zu be- 
werten sind). kdnnten auf dieser Art alle 
in den Papierkorb geworfen werden, 
wăhrend in Wirklichkeit wir alle der 
Vergessenheit anheimfallen. sie aber le- 
ben werden. Mir sind gerade im Ion 
Szenen und stilistische auch Stellen von 
einer plastischen Anschaulichkeit aufge- 
fallen. die mich an Goethe Oder G. Keller 
erinnert haben" („Nu se poate vorbi la 
propriu ca dșspre ceva de mult depășit, 
ca despre o vechitură de roman realist de 
modă veche. Altfel, de la Goethe prin 
Keller, pină. la marii romancieri de azi 
(poate exceptîndu-i pe cei de coloratură 
politică, dacă ii evaluăm pozitiv), putem 
să-i aruncăm pe toți Ia coș. în timp ce, 
în realitate, noi toți cădem în uitare, dar 
ei vor trăi. Din Ion. mi-au rămas scene 
și locuri stilistice de o limpezime plas
tică. Ele mi-au amintit de Goethe sau de 
G. Keller").

*) Dumitru Drăghicescu, Ontologia 
umană, București, Ed. Științifică și En
ciclopedică, (Col. „Biblioteca de filoso
fie"), 1987. 461 p. (trad, din franceză. De- 
metru și Sanda Oroveanu). Studiu intro
ductiv și note de Virgil Constantinescu.

La 4 martie. Hermine Pilder îi mulțu
mește profesorului pentru a fi răspuns cu 
atîta căldură unui „apel de S.O.S.". Toto
dată. își exprimă încrederea că Ion „ges- 
taltet hier Probleme von bleibenden Wcrt 
mit so viei Anschaulichkeit und dichteris- 
che Kraft, mit so viei Wort — und Bild- 
gewalt. dass die Mittel der Darstellung 
meinetwegen noch so „antiquirt" sein 
kdnnen" (..plăsmuiește probleme de o va
loare permanentă, cu atîta limpezime și 
forță artistică, cu atîta putere a cuvîntu- 
lui și a imaginii. îneît mijloacele repre
zentării. după mine, pot fi « „învechite")

Traducerea lui Ion totuși nu va mai 
apărea. în 1943 și 1914. Hermine Pilder va 
afla in Wiener Verlag o ’instituție care 
să-i primească două versiuni după Re
breanu : Die F.infăltigen (Proștii) și Alle 
beide (Amîndoi). Ca un omagiu adus, 
peste timp, celui care, într-un moment 
dificil, a găsit răgazul să-i adreseze rin- 
duri încurajatoare. Hermine Pilder a 
spris un articol dedicat germanistului 
Traian Bratu. în publicația „Siidostdeut- 
sche Vierteljahresbliiter", din 1976.

Dan Mănucă



Premiul CERVANTES 1987

Carlos Fuentes
FORMAȚIA multiculturală (hispa

nică. engleză, franceză), succesul 
fulminant, la 30 de ani, al pri
mului său roman. Regiunea cea 

mai limpede (1958), activitatea literară 
fecundă și prestigioasele recompense 
(premiile Gallegos și Cervantes), așază 
pe Carlos Fuentes în rindul marilor na
ratori hispano-americani.' Recenta și so
lemna consacrare sub semnul cervantin, 
ca si trecute formule cu dublu tăiș, ca 
acelea de „copil teribil al literaturii me
xicane" sau „scriitor imprevizibil", 
schimbător de la o carte la alta și im
posibil de prins într-o definiție, fac mai 
necesare decit oricînd un portret clar al 
scriitorului și un desen coerent al operei.

în termeni spinozieni, cred că ceea ce 
caracterizează personalitatea lui Carlos 
Fuentes nu sînt atributele — inteligența, 
imaginația și sensibilitatea — de la sine 
Înțelese la un scriitor autentic, ci modu
rile acestor atribute, felul lor de a se 
constitui și exercita.

Astfel, inteligența lui Carlos Fijentes 
se manifestă torențial, temerar și răstur
nător. Torențial in sensul lui Quevedo 
care nu-și putea opri excelența și virtuo
zitățile. Ca și la acesta, la Carlos Fuen
tes starea naturală a inteligenței este 
clocotul și revărsarea : numeroase pasaje 
din Regiunea cea mai limpede și din 
Moartea lui Artemio Cruz (1959) formea
ză adevărate performanțe in sensul efer
vescenței intelectuale. Cu atît mai mult 
in eseuri, adunate sub titlul calderonian 
Casa eu două porți (1970). in articole și 
interviuri. Carlos Fuentes inundă pe opo- 
nenți, pe adopți și pe sine însuși cu un 
diluviu de asociații, disociații, teze, anti
teze. ipoteze. comentarii și apostile la 
comentarii. Capitolele din Noul roman 
hispano-ameriean (1969). dedicate unor 
naratori de statura lui Garcia Mărquez, 
Cortăzar sau Vargas Llosa. sînt de ase
menea eseuri în plină ebuliție ideatică, 
anunțată uneori chiar din titlu : „Car
pentier sau dubla divinitate", „Cortăzar, 
cutia Pandorei* 1. E temerară inteligența 
lui Carlos Fuentes pentru că nu ezită să 
lupte simultan cu doi adversari, de o 
parte și de alta. Teoria sa despre roma
nul hispano-american de azi pe care ii 
definește prin funcție critică, vocație mi
tică. devoțiune față de analogia miste
rioasă a lumii (fantasticul, posibilul, 
nespusul) și prin puterea demiurgieă a 
limbajului, a trebuit să înfrunte pe de 
o parte realismul mărginit, documentar 
și maniheic, iar pe de alta, sociologis
mul energic, urgent, apodictic. Deși men
ționează antecedente (Borges. Asturias, 
Faulkner) și. rar, citează, temeritatea îl 
face pe Carlos Fuentes să procedeze de 

• Octavio Paz: La mascara y la trans- 
parencia, in volumul omagial — studii și 
bibliografie, îngrijit de II. Giacoman, 
New York, 1971, p. 15.

obicei prin salturi speculative originale 
și impresionante. „Joacă fără plasă", ba- 
zindu-se pe inspirație și virtuozitate. Cu 
aceste calități, ajunge (Unamuno nu a 
făcut-o spre admirația publicului ?) pînă 
la schimbarea de semn a noțiunilor și 
pină la autoinfirmare. precum in părerea 
că in Rayuela a lui Cortăzar, critica 
atinge limita extremă de a se critica pe 
ea insăși. Pentru a vorbi in felul lui 
Carlos Fuentes, să mai spunem că inte
ligența sa răstoarnă răsturnările : falsul 
revoluționarism (anarhicii și profitorii din 
revoluția mexicană) falsa morală burghe
ză satisfăcută de ea insăși (Bunele con
științe, 1959). falsele identități a patr.u 
personaje reductibile poate la unul sin
gur numit alienare (Schimbare de piele, 
1967); Uneori, răsturnările izbutesc să se 
ridice la nivel ontic și să afecteze tim
pul, ca in admirabila nuvelă fantastică 
Aura (1962).

Cît despre imaginație, frenezia — la 
quaiite maîtresse a scriitorului —. ea 
merge de la rafală la explozie, de la 
irupțiile trecutului eroic-revoluționar din 
Regiunea cea mai limpede, pînă la ames
tecul delirant de cronologie și personaje 
din Aniversare. Aceste trăsături pot fi 
totuși regăsite și in facultățile cognosci- 
tivă și senzorială. Tipic imaginației este 
caracterul ei sarcastic, demascator și. aș 
zice, profanator, în sensul de atacare a 
falser sacralizări. Carlos Fuentes nu țese 
vălurile trandafirii ale iluziei, ci le sfișie 
cu o nedisimulată voluptate. Smulge măș
tile. citeodată cu carne cu tot. Denunța
rea. cînd are caracter social, este atroce, 
macabră.' așa cum se întâmplă cu magna
tul financiar Artemio Cruz. trădător al 
idealismului revoluționar. Alteori. cînd 
răul îmbracă forma „spiritului de per
versiune" de care vorbește Poc. dezvă
luirea lui se face calm, acoperit., masca 
inocentei căzind abia la sfîrșit și căderea 
ei fiind abia insinuată, ca în povestirea 
„Un suflet pur" din volumul Cintecele 
orbilor (1964). Actualmente. în urma ro
manului cu alură polițistă intitulat Capul 
hidrei (1978), Carlos Fuentes pare a evo
lua de la smulgerea măștilor, la jocul cu 
ele.

în domeniul sensibilității, frenezia se 
învederează In nesățioasa sa foame de 
concret și într-ifti fel de furie posesivă 
față de materie. Este evidentă și defini
torie. in scrierile sale, empiria savuros 
acumulată : lungi enumerări de calități 
senzoriale, liste de obiecte, cataloage de 
nume proprii — toate, forme ale apeten
ței sale pentru culori, forme, mirosuri, 
palpitații, spasme. Cartlos Fuentes proiec
tează asupra lumii materiale, și nu numai 
asupra ei. o concupiscență complexă — 

conjuncție de a percepe, a dori și a slă- 
pini — de puternic efect emotiv și ar
tistic. Interesante sînt raporturile in cru
ciș pe care le întreține sensibilitatea sa 
cu zonele superioare ale conștiinței, în
deosebi cu marea alternativă morală, bi
nele sau răul, și cu alternativa practică, 
succesul sau infringerea. Propensiunea lui 
Carlos Fuentes este de a nara binele în
vins. eroul ucis, și, în contrast, răul 
triumfal, degradatorul victorios. Aceasta 
nu înseamnă că romancierul nu e capabil 
să plăsmuiască ființe pure, cu aura ino
cenței (figura tinerei îndrăgostite. Regi
na, din Moartea lui Artemio Cruz) sau 
nobil luptătoare, cu aura sacrificiului 
(Miguel din același roman), dar tendin
ța sa rămîne totuși aceea de a-și maltra
ta personajele, nu de a le premia. E con
secința credinței sale fundamentale că 
fără martiraj nu există glorie și că zeii 
trebuie să înceapă prin a muri. In ulti
mii a'ni. paralel cu accentuarea Indicului 
in exercițiul inteligenței, atitudinile vio
lent senzuale se atenuează. în O familie 
îndepărtată (1980) se percepe chiar o ten
dință spre culoarea suavă (peisajul pa
rizian) și spre tonalitatea nostalgică (a- 
mintirile din copilărie). în definitiv, de
licatețea este și ea o ispită a senzuali
tății

DESENUL operei unui astfel de
scriitor. căruia, cu expresia lui 
Paul Valăry, „tous Ies ecarts Iul 
soni permis", este dificil și tocmai 

de aceea necesar. El trebuie să păstreze, 
dar si să ordoneze diversitatea, să dea 
impprtanță, dar și sens „abaterilor". 
Pentru aceasta, figura optimă este, cred, 
cea mai simplă : o axă care unește cei 
doi poli ai preocupărilor scriitorului : 
destinul mexican și identitatea umană. 
Carlos Fuentes este, fără îndoială, în tot 
ee a scris, un romancier al condiției 
umane — axa — pe care o gindește și 
reprezintă literar ca o corelație dintre 
omtil ca agent al istoriei și omul ca pe
regrin in căutarea sinelui — polii. în 
jurul primului, se' situează cele trei ro
mane care explorează mexicanitatea in 
diferite moduri : masiv, problematic, sin
copat in Regiunea cea mai limpede ; cu
minte. tradițional in Bunele conștiințe ; 
atroce, exploziv, agonic în Moartea lui 
Artemio Cruz. In acest ansamblu. Îndrăz
nelile compoziționale înseamnă viziunea 
polimorfă a realului și întretăierea vo
cilor narative, dar mai ales tridimensio- 
nalitatea, folosirea tuturor persoanelor 
gramaticale (eu. tu și el) în relatarea 
prăbușirii lui Artemio Cruz. De la tra
gismul mexican. Schimbarea de piele alu

necă spre celălalt pol, acela al tribula
țiilor identității. La această extremitate 
se grupează Aniversarea cu paroxistica 
ei enigmatizare a spațiului și timpului, 
cu trecerea fiecărui personaj in altul 
încă mai misterios. Terra nostra, vastă 
narațiune in'care personaje istorice (Ca
rol V și Filip II contopiți intr-un singur 
monarh aberativ), tipuri literare (Don 
Juan. Celestina), protagoniști reali sau 
inventați ai descoperirii și cuceririi 
Americii sînt prinși intr-o imensă sara
bandă de metamorfoze, învieri, miracole, 
culminînd și epuizindu-se intr-un andro
gin ce se constituie in Parisul anului 
2000 intr-o ambianță de sfîrșitul lumii, 
în romanul următor. O familie îndepăr
tată. identitățile de asemenea se substi
tuie. se îngemănează, se contopesc for- 
mind o țesătură de fantome simetrice în 
care intră chiar autorul sub propriul său 
nume. Delir al imaginarului ? Halucina
ție deliberat programată ? Nu acestea 
sînt scopurile mutațiilor de identitate în 
care se complace autorul, ci numai mij
loacele de care se servește el pentru 1 
nara contra diferențelor, pentru a crea 
o epică a identității primordiale și a omo
genității totale sugerată prin deznodă- 
mîntul din Terra nostra. Fără a putea fi 
realizată vreodată integral, aceasta în
cercare de a reface și retrăi magma pri
mordială a existenței nu poate să nu 
impresioneze chiar intr-o epocă de su
pralicitare a experimentelor uluitoare. în 
mod curios. în ultimele narațiuni. Carlos 
Fuentes iși stăpînește tot maî mult ori
ginalitatea expresivă. înainte explozibilă. 
Ajunge la o măiestrie stilistică subtilă, 
discretă, mînuită cu un fel de suverani
tate borgesiană.

Deși existențial opuși, fiindcă unul a- 
parține vehemenței și altul jocului cu 
identitatea. cei doi poli ai operei lui 
Carlos Fuentes se leagă și completează 
prin magia artei. M.vcind deosebirea, dar 
și transfigurarea celor două regiuni. Oc
tavio Paz a putut scrie : „Dacă cruzimea 
este altă față a tandreței. Fuentes nu 
este nici crud, nici tandru ; este pasional 
și imaginativ"*.

Paul Alexandru Georgescu

Cartea străină

DACA se poate vorbi despre o 
anume configurație spirituală ex
trem de mobilă, surprinsă în in
săși mișcarea sa constantă de 

spargere a propriilor cadre, niciodată 
fixe, pe o durată și într-un areal de
terminat. atunci cu siguranță se poate 
vorbi și despre o veritabilă aventură 
greacă, pentru a folosi sintagma aleasă 
de Pierre Lăvăque drept titlul, conotat 
simbolic, al uneia dintre cele mai renu
mite monografii dedicate spațiului grec, 
recent tradusă in limba română. *)

Publicat cu Aproape un sfert de veac 
in urmă (Paris. 1964), volumul profeso
rului Leveque este, și nu putea fi altfel, 
decit o sinteză. Concepută însă nu ca 
manual de istorie (în sens factologic), 
nici ca enciclopedie a civilizației (mai 
curind. a civilizațiilor) grecești. Tocmai 
aici aflăm, după opinia mea. meritul 
primordial și, deci, strălucirea însăși a

•) Pierre Lăveque, Aventura greacă. 
Vol. I—II. Traducere de Constanța Tă- 
năsescu. București, Editura Meridiane, 
1987. 

cărții. Istorie și civilizație, fapt șl inter
pretare. textul istorici și discursul istoric 
so sprijină reciproc, se -luminează al
ternativ, se suprapun inconfundabil.

Pierre Leveque demonstrează. în esen
ță. că spațiul pe care, încă din antichi
tatea romană, ne-am obișnuit să-l numim 
Grecia, este ireductibil la aceasta. Că 
spațiul grecesc, asemenea „aventurii" 
care i-a daț naștere, statornicindu-1 pe 
anumite coordonate, este mai curind 
unul al determinațiilor spirituale, reflec
tate insă in mod pregnant și tipic de 
cadrele vieții materiale. Cu alte cuvinte, 
spațiul grecesc nu este Grecia, sau 
Hellada geografică, este grecitatea sau, 
dacă preferăm, licllenitatea. Acest spațiu 
intersectează în măi multe puncte istoria. 
De fapt, istoria (să spun așa), traversea
ză spațiul spiritual âl hellenității. tăin- 
du-1 in cîteva planuri esențiale. Să le 
urmărim împreună cu Pierre Lăveque.

Primul moment este, desigur, al ori
ginilor. al „intilnirilor și sintezelor" (pre
iau sintagma din original) efectuate în 
spațiul Mediteranei pînă la sfîrșitul mi
leniului al Il-lea i.e.n. Stadiului pre-indo- 
european. determinat sub raport etnic 
de populațiile mezolitice, îi succede faza 
proto-indoeuropeană, reprezentată de 
„cretani" sau, mai corect, de popu
lațiile anatoliene din Grecia continen
tală. Asia Mică și Creta ; aceasta din 
urmă, prin extrem de complexa cultură 
material-spirituală minoană (și nu este 
exclus chiar prin limba silabarului A, 
deși încă nedescifrată), nu numai că 
explică insăși viitoarea istorie a helleni- 
tății. dar o și provoacă. în sfîrșit. stadiul 
preistoric cel mai recent, al indoeurope- 
nității balcanomediteraneene, se poale 
surprinde intr-o expansiune teritorială 
și temporală specifică : arealul anatolian 
indoeuropean (hitito-luvit) ; prima pre
zență grecească în istorie (proto-hellenii: 
ionieni. aheeni) ; diversificarea etnică a

Un spațiu pentru
hellenității primitive (eolieni. dorieni 
etc.). De aici înainte, drumul istoriei 
grecești se deschide, după ce a străbătut 
un arc de boltă imens-: de la vîrsta 
neolitică la cea minoană. de aici la ori
zontul aheean. in sfîrșit din lumea Mi- 
cenei in spațiul hellenității arhaice.

Mediterana capătă. în cel mai scurt 
timp, o inconfundabilă culoare greceas
că. Civilizațiile' alofone „barbare" (in 
sensul dat termenului de grecii înșiși) 
se impregnează de stilul și spiritul nou 
al hellenității ; în toate direcțiile și în 
toate modurile, de la o hellenizare ma
sivă și profundă (Graecia magna), la una 
modernă sau superficială (occidentul eu
ropean extrem, nordul african etc.), 
pînă la rezistente și inevitabilul conflict 
(orientul apropiat și mijlociu). Organi
zarea administrativă, socială și economi
că „clasică", de tip poleis, a comunită
ților civice, dcscinzind din zorii epocii 
arhaice, va caracteriza, astfel, hellenila- 
tea. deși în contexte politice esențial- 
mente diferite : incepînd cu epoca lui 
Solon (antecedente probabile pină in sec. 
VIII i.e.n.), pină la incorporarea helle- 
nității continental-asiatice in statul ro
man. și. de aici, la finele Antichității. 
Epoca elenistică. în acest sens, nu este, 
pentru Pierre Leveque, o falie insurmon
tabilă. de o parte și de alta a căreia 
s-ar ridica versante opuse ale istoriei 
grecești. Același spațiu (geografic extrem 
de variat) este traversat de experiențe 
istorice multiple, care se succed con
tinuu într-o aparent contradictorie în
lănțuire. Formele existenței umane, ori- 
c.ît de diferite, nu pot ascunde o iden
titate a conținutului istoriei : Atena 
mitului homeric nu o trădează pe cea a 
„secolului" lui Pericle. după cum nici 
aceasta din urmă nu poate nega Atena 
ultimilor filosofi păgîni. înainte de gestul 
simbolic al lui Iustinian. din 529. Con
tinuitatea în diversitatea antinomică a 

părților — aceasta este istoria greacă, 
sensul ultim al devenirii unei civilizații 
milenare, unice.

Și aceasta este esența însăși a aven
turii grecești. O diseminare a forțelor 
germinative pe un spațiu niciodată re
simțit ca definitiv închis. Dar o disemi
nare ce nu a pornit din rațiuni strict 
limitate economic (fraza lui P. Leveque : 
„aventura greacă este fiica foamei", 
p. 11. mi se pare cel puțin ciudată), 
dimpotrivă. în expansiunea spre nou și 
necunosout a grecilor trebuie să vedem 
acea deschidere esențială spre universal, 
este adevărat, imperfectă sub raportul 
organizării politioe (practic, nerealizată), 
acea deschidere pe care o vom reintîlni, 
independent de experiența greacă, desă
vârșită prin și in istoria Romei.

AJUNȘI în acest moment final al „des
tinului" — dacă pot spune așa — mirabil 
al hellenității antice, trebuie să mărturi
sesc faptul că nu am înțeles de ce sobra 
expunere a profesorului Lăvăque. întoc
mai ca nenumărate alte studii de sin
teză avind drept obiect istoria greacă, 
se oprește în pragul Greciei romane. O 
continuare a analizei, in direcția surprin
derii noilor tipare cultural-spirituale 
grecești in contextul romano-medite- 
ranean, pînă la (cel puțin) 529 e.n„ ar 
fi fost, fără îndoială, necesară.

Pe de altă parte — și mă limitez, în 
acest final provizoriu al notelor de lec
tură, la aspecte disparate ale demonstra
ției —, îmi părea evitabilă (pe tot par
cursul expunerii. însă cu precădere în 
analiza conținutului socio-economic al 
epocii elenistice) utilizarea unor concepte 
improprii, aparținînd sferei terminologi
ce uzuale exclusiv in cazul erelor mo
derne : „mercantilism capitalist", „bănci 
și capitaliști", „(noua) burghezie", „ca
pitalismul rural", „burghezie capitalistă" 
etc. în sfîrșit. o serie de concluzii ale



Yves NAVARRE:

Concursul de vioară Takata
■ YVES NAVARRE s-a născut la 

Condom (24 septembrie 1940), in ținu
tul Gersului, ale cărui vii produc re
numitul armagnac. După terminarea 
studiilor universitare, a condus, ani de 
zile, o agenție de publicitate ameri
cană, dar dorința lui cea mai vie era 
să scrie. A trebuit insă să aștepte 
treisprezece ani spre a fi publicat, 
căci, pină atunci, șaptesprezece manu
scrise i-au fost refuzate. Dar, in sfir- 
șit, in 1971, cind ii apare primul ro
man, Lady Black, a fost salutat de 'în
treaga critică literară drept ..o mare 
speranfă a noii generații". Din acel 
moment, încep să apară, rînd pe rînd, 
cu o regularitate aproape de orologiu 
elvețian : Evolcne, Les loukoums, Le 
coeur qui cogne, Killer, Le temps 
voulu, Niagarak, Le petit galopin de 
nos corps, Kurwenal ou la part des

etres, Je vis ou je m'attache. Portrait 
de Julien devant la fenetre, Le jardin 
d’acclimatation, încununat în 1980 cu 
prestigiosul premiu Goncourt. Bio- 
graphie, Romances sans parol ca și 
nenumărate piese de teatru — treispre
zece la număr.

Unul din romanele sale, Premieres 
pages („Primele pagini", editura 
Flammarion, Paris, 1983), numără 41 
de capitole, reprezentind tot atitea 
personaje. Capitolele au același autor: 
Peggy Carniery, prietena, secretara și 
asistenta renumitei romanciere Lola 
Kubler. Peggy îndrăznește și încearcă 
să scrie ceea ce n-a scris Lola, aflată 
acum in pană de imaginație. Astfel, 
Yves Navarre, prin glasul naratoarei 
sale, Peggy, ne poartă pe diferite me
ridiane, prezentîndu-ne personaje di
ferite, din medii diferite, surprinse

intr-un moment crucial sau dramatic 
al vie/ii lor. Dar Peggy nu reușește 
niciodată să treacă de primul capitol 
al romanelor sale, căci „la capitolul 2 
incepe teribila minciună a operei sta
bilite, structurată, ordonată. La capito
lul 2 ne-am pierdut de pe acum me
moria". declară ea.

Peggy încearcă mereu să înmagazi
neze memoria contemporanilor săi, 
scriind, dindu-le cuvîntul, înfăfișin- 
du-ne frămintările, suferințele, drame
le lor. Toate aceste prime capitole ale 
acestor romane constituie de fapt ro
mane autonome, dar nu-i nevoie sâ 
cunoaștem urmarea ca să fim frapați 
de viața care animă aceste personaje, 
unele dintre ele fiind de neuitat.

Din acest roman deosebit de origi
nal, prezentăm fragmente din Con
cursul de vioară Takata.

LA începutul lunii noiembrie a 
avut loc concursul de admitere, 
in birourile firmei Takata. Nu 
puteau accede decît fetitele și 

băieții care nu împliniseră incă șapte ani 
la data de 16 iulie, cînd urma să se des
fășoare marele concert în auditoriul 
Ueno, din centrul orașului Tokio. O mie 
de copii, o mie de viori, o mie de viori 
Takata, o operațiune de promoțiunc pen
tru acest fabricant de micro-ordinatoare 
care căuta noi piețe de desfacere. Vioara 
va fi dăruită participanților selecționați. 
Fiecare mamă trebuia să-și însoțească co
pilul. Nu se admitea nici o derogare pen
tru orfani. Nu erau acceptate mătușile, 
verișoarcle, bunicile. Se stabilise o listă 
cu o sută de înlocuitori. Pe ea figurau 
cele și cei a căror vîrstă depășea limita 
cu o lună sau două. Totul fusfeșe prevă
zut. Președintele companiei Takata and 
Comp., Ryota Takata. ținea la cifra o mie 
și alesese chiar el stofa bleumarin a uni
formei pe care copiii trebuiau s-o poarte, 
o haină scurtă de soldat, al cărei guler 
avea un șiret argintiu. Ecusonul, în for
mă de liră, imprimat cu marca Takata, 
fusese furnizat de către companie ca și 
tiparul costumului unic, talie unică. Toți 
copiii fuseseră măsurați. Stofa cădea in 
sarcina mamelor. Pârul fetițelor și al 
băieților trebuia să aibă aceeași lungime.

LA nr. 2, Mihomenoki. în secția Nishi 
— Machi Shiba, din cartierul Minato-Ku, 
din Tokio, se află o căsuță scundă, din 
prefabricate de beton, cu canaturile ușilor 
și ferestrelor din metal ruginit, obloanele 
venețiene care nu mai funcționează și 
țevăria care trebuie refăcută. După două
zeci de ani, toate casele din Mihomenoki, 
construite în grabă de ambasada Statelor 
Unite la începutul anilor "50, au fost 
ocolite de personal și vîndute cu pre
turi de aur, pentru că erau înconjurate 
de grădini particulare. Aceasta s-a în
tâmplat în anul cînd Fumi l-a întâlnit pe 
inginerul Marioki. Casa lc-a fost oferită

istorie
profesorului francez sînt absolut depă
șite in momentul de față, ele fiind jus
tificabile, ca să zic așa. temporis gratia. 
Mă refer la aprecierile privind literatura 
latină (p. 288—291). la considerațiile au
torului in legătură cu civilizația și esen
ța însăși a vieții romane (de pildă : „în- 
cepind cu sec. al III-lea, Roma este un 
oraș elenistic", p. 293 ; v. și p. 322). ro
manitatea fiind concepută, intr-un cuvint. 
ca o consecință exclusivă a „elenizării". 
Surprinzătoare această absență a nuanțe
lor, acest ton apodictic, semn al entu
ziasmului transformat, in mod nebănuit, 
în rigiditate dogmatică. De altfel, rezu- 
matul-anexă de la finele monografici 
(redactat la un interval de 13 ani după 
publicarea volumului însuși) neagă o 
serie din concluziile anterioare. Util, 
printr-o expunere densă, ca ..sinteză a 
sintezei", acest capitol final poate pro
voca surprinzătoare (dar legitime) în
trebări. cel.puțin datorită evidentei mu
tații de atitudine a cercetătorului in 
domeniul esențial al interpretării is
torice.

în afara oricăror îndoieli. în ultimă 
instanță fertile prin însăși prezența lor. 
traducerea studiului lui Pierre Lev&que 
— incitant prin alegerea punctelor no
dale din discursul istoric. în pofida eru
diției. necesară însă oricărei creații știin
țifice — reprezintă un eveniment cultu
ral de prim ordin. Unificarea translite- 
rărilor (derutante pentru cititorul ne- 
specialist) și. in special, verificarea mai 
atentă a versiunii românești puteau con
feri acestei apariții editoriale o străluci
re deplină. Căci. în mod cu totul remar
cabil. cele peste 900 de pagini de istorie 
și civilizație greacă circumscriu spațiul 
uman al primei spiritualități deschise 
spre universalitate. într-o gigantică în
fruntare cu Istoria însăși.

Liviu Franga 

de cele două familii. Apoi, s-a născut 
un copil. Un băiat, Hitiro. Fumi ar fi 
preferat o fată. Ar fi botezat-o Haruko, 
primăvara, sau Natsuko, vara, in orice caz 
cu numele unuia din aceste două anotim
puri. Visa să-și pieptene fetița și s-aștep
te, împreună cu ea, s-aibă douăzeci de 
ani, douăzeci și cinci de ani, un logod
nic, un alt Marioki, dacă s-ar putea in
giner ca și tatăl ei. Dar s-a întimplat să 
fie un băiat. Numele a fost impus de 
către familii, Hitiro. primul. Marioki a 
acceptat un post în Filipine, la o rafină
rie, nu departe de Manila, ca șeful per
sonalului. Cîștiga de trei ori mai mult 
și nu venea acasă decît de două ori pe 
an. cite zece zile, la date impuse de către 
administrația companiei petrolifere. Așa 
că nu mai era timp ca s-aducă pe lume 
o surioară. în al patrulea an al căsniciei 
lor, în toiul iernii. Fumi a avut un abces 
și a fost operată, așa că Hitiro va rămine 
fiu unic. De atunci, cînd Marioki revenea 
acasă, -dormea singur în încăperea cea 
mare, pe tatami . Fumi, repudiată, nu 
îndrăznea să-i adreseze cuvîntul. Viața, 
la rafinărie, era o adevărată ocnă. Nu era 
săptămînă in care filipinezii să n-arunce 
o bombă sau să rănească de moarte, cu 
armă albă, pe nenorocitul care cuteza să 
treacă cele trei rețele electrificate ale 
.gardului zonei industriale. în principiu, 
in rafinărie aveau tot ce le trebuie ca 
să trăiască : bunchere imense cu piscină, 
sală de gimnastică, sală de golf, sală de 
cinema, in care rulau filme douăzeci și 
patru de ore din douăzeci și patru de 
ore, bibliotecă, magazine, coafor și trei 
restaurante diferite, cu meniuri variate. 
Dar pentru filipinezi, războiul nu se ter
minase, japonezii continuau să fie pri
viți de ei drept dușmani. Marioki îl în
scrisese pe Hitiro in ziua nașterii sale, 
așa cum făcuse taică-său cu Marioki,

Kore de pe Acropole (stil atic, aprox. 550 
i.e.n., Atena, Muzeul Acropolei)

bunicul Massayaki, cu Yasuo. Fumi nu 
mai iese decit in grădină, ca să curețe 
cu apă fiartă una cite una frunzele co
pacilor pitici. Apa din oraș, poluată, dis
truge ffunzele.

DEASUPRA cartierului Nishi-Machi, se 
înalță un zgirie-nori de beton nu prea 
înalt, care are, pe cele patru fațete din 
virf, panouri electrice, luminoase noap
tea, care indică, ora exactă. E turnul 
Seiko. Și jur împrejur, pe firmele publi
citare, care pur că plutesc, pe cer, noap
tea, alte orologii, arată aceeași oră, ace
leași secunde, cu o precizie nemaipome
nită, toate aceste cifre care defilează re
prezentând timpul pierdut sau timpul 
cîștigat, Fumi n-a știut niciodată dacă 
trebuie să le numere invers, ca prima 
sau a doua parte a vieții ei. Cum să știe ? 
Ea l-a prezentat pe Hitiro la concursul 
Takata, fără să-1 prevină pe Marioki. De 
atunci, Marioki a venit de două ori. O 
dată in decembrie, o dată în iunie. Hi
tiro a păstrat secretul și n-a pomenit 
nici un cuvint despre repetițiile de la 
academia de muzică din Shinjuku. Cind 
Marioki va reveni în decembrie, Hitiro 
va fi la școală. Atunci vor trebui să plă
tească două treimi din salariu. Fumi va 
rămine singură acasă. Și ziua aceasta de 
azi e poate mai importantă decit aceea a 
căsătoriei sau aceea a nașterii ei. In 
ziua aceea de 16 iulie, încă de dimineață, 
Fumi privește cerul și ora de pe turnul 
Seiko. Ca atunci cind Marioki, a doua 
zi după ce și-a luat diploma, a venit să 
se prezinte părinților ei. Ea nu l-a văzut 
niciodată. Fumi n-a putut înțelege după 
aceea niciodată poveștile din filme, 
cînd, din intimplare, vedea unul, străin, 
la televiziune. Ea și-a ținut totdeauna 
ochii plecați în fața lui Marioki. El nu 
i-a dat decit certitudinea că trăiește așa 
cum trebuie să trăiască. Cine ar putea 
gîndi altfel ? într-o seară, Marioki, care 
băuse mai mult decît de obicei, i-a spus 
pe neașteptate, în ajunul plecării lui, pe 
cînd luau masa in oraș, „Avem de toate, 
afară de imaginație".

ZIUA e înăbușitoare. Aerul e umed. La 
opt orc precis, Fumi, la capătul culoaru
lui, îngenunchează în fața camerei fiului 
ei. înlătură paravanul. El e acolo, stând 
pe o pernă. Costumul e întins în fața lui. 
Amîndoi își zimbesc, un zîmbet distant, 
zîmbet pe care Fumi i l-a furat, căci Hi
tiro nu-i zîmbește ei, ci lui taică-său. El 
aparține lui Marioki. E un Marioki. E un 
bărbat. Peste cîteva luni va fi doar la 
școală.

După aceea, au mîncat in grabă. Fumi 
nu-și putea stăpîni zîmbetul și-și pleca 
•ochii ca să nu roșească. Hitiro nu mai 
zimbea. Ora era gravă. Era ziua cea 
mare. Din care ei făcuseră o taină.

în metrou. Fumi nu mai termina să con
troleze costumul fiului ei, dacă nu-i 
vreun fir de praf pe el, nu face cute și 
ecusonul e bine înfipt pe piept. Să nu 
se așeze cumva jos și să se ferească de 
curenții de aer, care ar putea s-o ciufu
lească. Hitiro își ținea în miini partitu
ra. mergînd lingă maică-sa. dar cu un 
pas înainte. Au trecut prin Grădina im
perială. S-au încrucișat cu alte mame, 
alte fetițe și alți băiețași, în aceeași 
uniformă, ținind aceeași partitură. Armata 
aceasta de copii e formată și la intrarea 
in auditoriul Ueno unde au trebuit să 
aștepte să le vină rîndul, mamele pe 
stingă, copiii pe dreapta. Mamele nu 
vorbeau între ele. iar copiii se fereau să 
se privească. în hol, i s-a dat fiecăruia 
cile un număr. Ei aveau 713. Ca să se 
poată regăsi. După concurs — Fumi a 
fost despărțită de fiul ei. Asta se întâm
pla prima dată. Dar era vorba de încer
carea cea mare a zilei : concursul. El o 
s-aibă curînd șapte ani și ea o să-l piar
dă. Momentul era important. Ca și cum- 
viața ei n-ar fi avut, pentru ea, decît 
vigoarea citorva clipe. Avu viziunea lui 
Marioki, din prima zi a întâlnirii lor ; îm
brățișarea din prima noapte ; privirea lui 
mîndră cînd l-a luat pe prunc în brațe și 
fluturarea de adio, cind l-a însoțit, prima 
oară la aeroport. Nu l-a Însoțit decît o 
-dată.

HITIRO și-a așteptat rîndul pe un cu
loar unde sufla un vînt rece. La un 
ghișeu i s-a înmînat vioara numărul 713 
intr-o cutie eu un arcuș. Și ca toate cele 
sau toți cei care au trecut înaintea lui — 
cum să-i știi, îmbrăcați cum erau toți în 
aceeași uniformă ? — a salutat din cap 
și a spus : „domo aligato", „mulțumesc 
mult".

La balcon și jos, în sală, se află o mie 
de mame, iar pe estrada în hemiciclu, o 
mie de copii și o mie do viori. Pretutin
deni camere de luat vederi. Pe podium, 
in jachetă, președintele Ryota Takata și 
în rinduri, în spatelp lui. președinții și 
vicepreședinții tuturor societăților lui. 
Intr-un colț, supleanții. Unii dintre copii 
pling ; nu lipseau decit trei. Nu vor avea 
viorile lor. micile lor viori do copii. Apoi, 
la un semnal al lui Saburo Onagi, apre
ciat ca o „minune" a muzicii și a cărui 
fotografie fusese publicată în ziarul 
..Asahi", toți își acordară instrumentele. 
Fiecare copil își descoperea vioara sa, 
arcușul. Cacofonia sunetelor se înălță, se 
învolbură, apoi ajunse la unisonul notei 
de acord. Se așternu o mare tăcere. Pre
ședintele Takata se așeză. Apoi toți ofi
cialii, in rinduri succesive. îndărătul luL 
Luminile roșii ale camerelor de luat ve
deri se aprinseră. Saburo Onagi îl salută 
pe președintele Takata și se întoarse 
spre cei o mie de soliști, caro alcătuiau 
un singur chip. Președintele Takata stă
tea țeapăn pe scaunul lui. cu mîinile pe 
genunchi, cu ochii lui mici și șireți 
ascunși îndărătul sticlelor Iui do ochelari 
cu rame aurite : el vindea viori, pretu
tindeni în lume, așa cum alții, printre 
marii industriași, începuseră să vindă 
piane sau clavecine. „Vioara" lui va că
păta viață acum. Filmul va fi difuzat în 
lumea întreagă. Pentru că o mie de copii 
au cîntat cu această vioară.

La pupitrul fiecărui copil se află „Va- 
riațiuni pe o temă de W. A. Mozart". Sa
buro Onqgi ridică brațele foarte sus, ca 
și cura acest om mic do statură ar fi 
vrut să devină imediat imens, un om 
înalt, cel mai înalt și dădu semnalul de 
începere. O mie de viori, la unison, cân
tară „Variațiunile". Hitiro n-a auzit nici
odată asta. Chiar la repetiții, el nu și-a 
putut închipui așa ceva. Ceea ce cîntă el 
se cînta de o mie de ori. Și in spatele 
lui. sus, la balconul care înconjura hemi
ciclul, o mie de mame ascultau. Lumi
nile roșii ale camerelor de luat vederi 
străluceau t tatăl lui va vedea filmul, 
acolo, la el. O să-I audă. Dar nu va ști. 
Căci nu știa nimic.

După executarea „Variațiunilor", 
nimeni n-a aplaudat. Muzica părea atât 
de ciudată. Ca un cîntec. Dar nu cîntece 
de pretutindeni. Și din nou, au trebuit 
să cinte „Variațiunile". Camerele de luat 
vederi se deplasaseră. Cum s-a terminat 
a doua execuție, președintele Takata s-a 
ridicat și i-a salutat pe copii. Oficialii 
s-au ridicat și ei și au salutat, înelininr 
du-se mai adine. Takata părăsi podiumul. 
Oficialii il urmară. Saburo Onagi sărută 
bagheta sa de tânăr dirijor. Și, rînd pe 
rind, copiii, identici, părăsiră sala. Iar 
mamele ii așteptau, după cum le era 
numărul. Fumi se aplecă și-l sărută pe 
Hitiro pe frunte. Hitiro trecu înaintea ei. 
In Grădina imperială ea ii oferi o băutu
ră. Ea voi să deschidă cutia, să atingă 
vioara și arcușul. Dar cu un gest al 
miinii, el o împiedică.

la Întoarcere. în metrou, ei se 
așezară. Călătorii îi priveau cu un fel de 
curiozitate. Fumi deveni foarte vorbărea
ță. Ea ii vorbi fiului ei de apropiata îm
plinire a celor șapte ani ai lui. de cele 
cîteva zile pe care le va petrece ta 
Hiroshima, la mama ci. Ii vorbi și de 
colegiu. De studii. El va deveni inginer. 
Ea repetă : inginer. Apoi privi cutia de 
pe genunchii fiului ei. „Acum, o să-i pu
tem povesti totul tatii".

Coborîră. în stația Nishi-Machi, Ușile 
se închiseră. Garnitura metroului porni 
din nou. Hitiro întinse spre mama lui 
miinile, cu palmele în sus. ca o ofrandă, 
își lăsase vioara și arcușul in cutie, îm
preună cu partitura, pe bancheta me
troului. „Nu, spuse el mamei sale, nu",

Prezentare și traducere de
Paul B. Marian



LUMEA PE TELEX

Deceniul mondial pentru dezvoltare 
culturală — 1988—1997

• Revista „Nouvelles 
Perspectives", publicație 
a Consiliului Mondial al 
Păcii, publică un amplu 
articol dedicat apelului 
lansat de O.N.U. și 
UNESCO pentru ca pe
rioada cuprinsă între 1 
ianuarie 1988 și 31 de
cembrie 1997 să se con
stituie ca „Deceniul mon
dial pentru dezvoltare 
culturală" ale cărui o- 
biective sînt umaniste și 
generoase. Ele sînt o re
flectare fidelă a spiritu
lui de cooperare cultura
lă promovat de către cele 
două organizații interna
ționale. cultura fiind în
țeleasă ca un mesager de 
pace și prietenie între 
popoarele lumii, de bună 
înțelegere între oameni. 
Obiectivele, așa cum re
ies ele din planul de ac
țiune pregătit de către 
UNESCO, prezentat în 
cadrul Adunării Generale 
a O.N.U.. sînt următoare
le : afirmarea și îmbogă
țirea identităților cultu
rale ; afirmarea dimen
siunii culturale a dezvol
tării ; lărgirea participă
rii la cultură și promo
varea cooperării cultura
le internaționale, propu
neri care urmăresc să 
răspundă, în modul cel 
mai adecvat, schimbări
lor care se prefigurează 
în perspectiva secolului 
XXI. tn recomandarea cu 
privire la acest Deceniu 
se subliniază: „cultura

Filmul

Am citit despre...

Amănuntele cotidianului
■ VREM, ne străduim să credem că aerul depri

mant al non-întîmplărilor din volumul Shiloh și alte 
povestiri, de Bobbie Ann Mason, se datorește mai 
ales incapacității personajelor de a-și formula în 
termeni adecvați sau măcar coerent impasurile, si
tuațiile de criză, dramele latente, pentru a le putea 
depăși. Ne convine să considerăm sărăcia lor verbală, 
lipsa de experiență în materie de analiză psihologi
că. elemente determinante ale dezorientării, ale stă
rilor de confuzie, ale bîlbîielilor existențiale în care 
se înfundă.

Viața cea urieșească. plină de bucurii ale ochiului, 
auzului, sensibilității, spiritului, atinge pe fiecare doar 
cu un virf de aripă, consemnîndu-1 într-o celulă per
sonală din care întrezărește sau nu încă un colț de 
univers și doar atît. Nimănui nu-i este dat totul. 
Dar de ce unora le e dat atît de puțin ? In orășele 
americane de provincie, soți și soții, băieți și fete, 
bătrîne și bătrîni își umplu zilele cu ocupații de ru
tină. uneori absorbante, alteori nu, aspirațiile lor nu 
trec de linia orizontului, chiar atunci cînd tînjesc 
după o evadare, aceasta însăși se va dovedi derizorie, 
un țel de o modestie jalnică.

în Shiloh, Leroy și soția lui, Norma Jean, sînt în
demnați de ani de zile de Mabel, mama Normei Jean; 
să viziteze cîmpul de bătălie din Războiul civil de 
la Shiloh. Tennessee, unde ea. Mabel, fusese împreu
nă cu soțul ei în voiaj de nuntă (altă călătorie de 
atunci n-a mai făcut). Se vor lăsa în cele din urmă 
înduplecați, dar această excursie duminicală într-un 
loc banal, lipsit de interes pentru ei, nu va avea nici 
o influentă atenuarită asupra golului care se cască 
treptat între fostul șofer de camion greu, acum in
valid în urma unui accident de circulație, și soția 
lui. dispusă să încerce mereu alte experiențe : cultu
rism, un curs de compoziție literară, mîncăruri exo
tice etc., și care simte că „îi lipsește ceva", că „parcă 
ar avea din nou 18 ani", că nu mai are ce căuta lingă 
soțul ei. In Zgîrie-norii din Detroit, 1949, naratoarea 
își amintește cum, la vîrsta de nouă ani, mama ei

este un element funda
mental al vieții fiecărui 
individ și al fiecărei co
munități iar dezvoltarea, 
a cărei finalitate este 
omul, posedă o dimensi
une culturală esențială". 

Obiectivelor deceniului 
„li se imprimă o orien
tare comună. conform 
spiritului proiectului De
ceniului : ideea că dez
voltarea trebuie să fie 
concepută nu numai în 
termenii progresului teh
nologic și al creșterii e- 

• conomice, ci și ca un an
samblu de acțiuni vizînd 
asigurarea bunăstării so
cietății. înflorirea cultu
rii. întărirea sensului va
lorilor umane și sociale 
care alcătuiesc ființa lor 
profundă, participarea e- 
fectivă a populațiilor la 
propriul lor progres și la 
o deschidere mai mare 
spre marile culturi". Și 
este foarte importantă 
chemarea formulată în 
acest document de mare 
complexitate — „deceniul 
nu va cădea doar în sar
cina administrațiilor sau 
instituțiilor oficial însăr
cinate cu afacerile cultu
rale ; el va trebui să mo
bilizeze totalitatea in
stanțelor responsabile din 
diferite sectoare ale dez
voltării ; el va trebui să 
revină în sarcina tuturor 
acelora care contribuie la 
înflorirea culturii".

Cr. U.

indian

una dintre cele mai pro
ductive din lume. Ca de- 
obicei, festivalul este de
dicat promovării filmului 
asiatic, iar organizatorii 
anunță participarea a 
peste 150 de filme străi
ne, precum și 30 de fil
me indiene.

„Povestiri 
ale călătorilor"
• Editura ..Penguin" din 

Harmondsworth (Anglia) 
a publicat recent O carte 
a povestirilor unor călă
tori, un încîntător ,.Who’s 
Who" al călătorilor și în
semnărilor de călătorie 
din anul 430 î.e.n. pînă. în 
zilele noastre. Pot fi în- 
tîlnite numeh lui Cecil 
Beaton și Rolling Stones 
la Marrakesh. Hannibal 
străbătînd Alpii, Hunter 
S. Thompson ca prim tu
rist în Puerto Estrela din 
Columbia etc. Eric New
by a reunit în’ acest vo
lum peste 300 de autori.

Influențe
• Editura „Kunst und 

Wissenchaft" din Leipzig 
a publicat volumul 
Impactul Artei Primitive 
asupra Avangardei de 
Karla Bilang. Autoarea 
acestei lucrări analizează 
influența artei tribale 
din Africa. Pacific și A- 
merica asupra curentelor 
artistice ale secolului al 
XX-lea. cît și semnifica
ția artei și folclorului eu
ropean timpuriu asupra 
unor artiști. Ea se ocupă 
în detaliu de stiluri va
riate — fauvism, expre
sionism. cubism, supra- 
realism și constructivism, 
cît și de acele curente 
care au apărut din expre
sionismul abstract care se 
afirmă pe scena artistică 
actuală. Ea explică va
riatele modalități ale 
impactului artei primi
tive, trasează originile 
sociale și intelectuale ale 
acestui proces și demon
strează cum apar noi for
me derivate din confrun
tarea cu elementul de 
bază, tn acest volum 
sînt prezenți artiști pre
cum Kirchner. Pechstein. 
Kandinsky. Nolbe, Picas
so. Modigliani. Moore, 
Ernst, Miră și Klee.

a luat-o departe. In nord, numai și numai pentru 
a arăta copilei, crescută la o fermă din Kentucky, 
blocurile înalte din Detroit. O grevă a autobuzelor 
dintre mica localitate învecinată în care erau găzduite 
și mirificul Detroit a împiedicat finalizarea peleri
najului, prilejuind însă adulților pe cît de rudimen
tare pe atît de misterioase și incitante discuții despre 
„pericolul roșu" (America provincială în 1949 1). Fe
tița s-a întors acasă fără a fi văzut rîvniții zgîrie-nori 
și, după atîtea povești de groază a respirat ușurată 
cînd, „ajungînd în virful dealului, am văzut că mica 
noastră casă albă e la locul ei". Alții se rup defi
nitiv de mediul rural. Bill Crittendon și-a vîndut 
ferma și. cu banii obținuți, și-a cumpărat o rulotă 
și a plecat. împreună cu soția lui. Imogene, să-și 
trăiască băfrînețile în Florida. (Oceanul). Drumul 
durează destul de multe zile, dar Imogene nu acordă 
prea mare atenție locurilor prin care trec și oame
nilor întîlniți. Ea așteaptă să vadă „oceanul" pe care 
Bill, cindva. îndată după căsătoria lor. înrolat în 
marină. îl străbătuse, iar acum îi promisese că 1-1 
va arăta și ei. în sfirșit. ajung. „Asta m-ai adus să 
văd ? — întreabă Imogene, în timp ce priveau 
Atlanticul, cocoțați pe scaunele înalte din rulotă. 
Oriunde te uiți e parcă tot aia."

Alte personaje își doresc nu o deplasare geografică, 
ci ceva care să-i scoată din monotonie, din plictis. 
Adesea nu știu nici ce-i irită, nici ce și-ar dori. Nu
mai că nu-și găsesc locul, au vagi aprehensiuni și 
năzuințe nedefinite. între timp, își văd de înde
letnicirile curente, urmăresc la televiziune emisiunile 
preferate, ascultă muzică modernă, organizează mici 
petreceri și excursii (de exemplu la cimitir, ca în po
vestirea Zi de cimitir, în care reuniunea cvasimon- 
denă este prilejuită de curățirea mormintelor fami
liale de către unul din participanți) și vorbesc în
truna între ei negramatical, inexpresiv, în singurul 
fel considerat normal de toți.

Viața se scurge încet, mîncată de obligații precise, 
făgașul ei pare imuabil, dar la un moment dat. cel 
puțin unul dintre cei purtați la vale ar vrea să se 
oprească, să sară alături sau să se întoarcă din 
drum, sau, dimpotrivă, o schimbare a mediului, a 
ritmului, a obișnuitului, descumpănește un personaj 
refractar la vîrtejuri sau salturi. Amănuntele coti
dianului sînt atît de exacte îneît cititorul se simte 
cuprins de aceeași exasperare sau măcar lehamite 
ca și oamenii mărunți pe care scriitoarea americană 
îi cunoaște pînă in străfundul sufletului lor.

• Felicia Antip
____________ )

Natalia
Dudinskaia — 75
• La Leningrad s-a 

sărbătorit într-un cadru 
festiv cea de a 75-a ani
versare a celebrei baleri
ne Natalia Dudinskaia. 
„Prelegerile pe care dum
neavoastră le-ați ținut la 
Coven Garden mi le 
amintesc ca lecții de înal
tă măiestrie și mulțu
mesc destinului pentru 
aceste clipe minunate". 
Aceste rînduri fac parte 
din mesajul de felicitare 
trimis de prima balerină 
engleză Margot Fontayn. 
■„Poți fi adeptul altor sti
luri, dar dacă baletul cla
sic este predat de Du
dinskaia, este imposibil 
să nu-i devii adept'", afir
ma Grete Palukka, renu
mita directoare a școlii 
de balet din Dresda. O- 
pinii asemănătoare apar
țin și altor maeștri de ba
let din întreaga lume.

Nu de mult, Natalia 
Dudinskaia împreună cu 
soțul său, balerinul, pro
fesorul și coregraful 
Konstantin Sergheev au 
montat Lacul lebedelor la 
Novi Sad. In toamna anu
lui trecut, Dudinskaia a 
făcut o călătorie de stu
dii în S.U.A. La invitația 
trupei „Boston Ballet" a 
realizat o nouă coregra
fie baletului Giselle, fără 
a trăda cunoscuta core
grafie a lui Marius Peti
pa. Actualmente Natalia 
Dudinskaia este profesoa
ră, învățînd noi generații 
de balerine, după ce trei 
decenii a strălucit pe 
scena Teatrului de Operă 
și Balet din Leningrad.

Stewart Granger
• Iată-î în centrul 

fotografiei pe actorul 
englez Stewart Gran
ger, cunoscut cinefililor 
noștri din peliculele 
Omul în gri, In umbra

felinarului, Madona cu 
două fețe, Arcușul ferme
cat ș.a. De această dată 
el se află alături de ac
trița americană Jane 
Badler, ca protagonist al 
noului film de lung me
traj Aur fin, turnat în 
localitatea castiliană Lo- 
grono.

„Zbor deasupra 
unui cuib de cuci"
• Imaginea noastră îi 

prezintă pe actorii brita
nici Margaret Robertson 
(sora Ratched) și Bob 
Sherman (McMurphy) în 
adaptarea radiofonică a 
lui Martyn Read, prezen
tată în cursul lunii de
cembrie de către BBC 
Londra, după cunoscuta 
versiune scenică de Ken 
Kesey a romanului Zbor 
deasupra unui cuib de 
cuci de Dale Wasserman. 
Regia aparține lui David 
Hitchinson.

Inaugurare
• La Pittsburg (Pen

nsylvania) a fost inaugu
rat Centrul Benedun al 
artelor, în cinstea aces
tui eveniment, compozi
torul spaniol Leonardo 
Balada a creat lucrarea 
muzicală Fantezii sonore 
care a fost interpretată 
de Orchestra . simfonică 
din Pittsburg, dirijată de 
Sixen Ehrling. L. Balada 
este șeful catedrei de 
compoziție la Universi
tatea din Pittsburg. Noul 
Centru Benedun este de
dicat spectacolelor de 
operă și balet, primul 
spectacol prezentat fiind 
Turandot de Puccini, în 
interpretarea companiei 
de operă din localitate.

„Omul-cutie"
• Sub acest titlu inso

lit se publică acum în 
Franța, la editura Stock, 
romanul lui Abe Kobâ, 
socotit azi. pe bun temei, 
unul din cei mai de sea
mă scriitori ai Japoniei, 
într-adevăr, cel mai cu
noscut roman al său, Fe
meia nisipurilor, a fost 
încununat în 1926 cu pre
miul Akutagawa. echiva
lentul japonez al Gon- 
court-ului, și cu premiul 
„Le meilleur livre stran
ger", Ia Paris, în 1967, 
fiind transpus și pe 
ecran. Parabolă a epocii 
moderne, cartea sa Omul- 
cutie ne înfățișează un 
personaj anonim, care 
trăiește cu capul și bus
tul ascunse într-o cutie 
de carton. Cutia îl prote
jează și îl izolează de 
constrîngerile societății. 
Acest anti-erou, solitar 
radical, are .totuși umor, 
fiind capabil chiar și de * 
dragoste. Datorită femeii 
pe care o iubește, „omul- 
cutie" va ieși din această 
închisoare voluntară și se 
va întoarce Ia viață. Scris 
într-o limbă densă, acest 
roman s-a bucurat de un 
Imens succes în Japonia, 
înainte de a fi tradus în

• Cea de-a 12-a ediție 
a Festivalului indian de 
film se va desfășura în
tre 10 și 24 ianuarie în 
orașul Trivandum. . sub 
semnul aniversării a 75 
de ani de la Întemeierea 
școlii naționale cinema
tografice indiene, astăzi

15 limbi străine.

Premiul Diderot
• Premiul „Diderot 

Universalis", care consa
cră o acțiune sau o lucra
re exemplară de difuzare 
a culturii, a fost atribuit, 
la sfîrșitul anului 1987, 
realizatorului de televi
ziune Claude Santelli 
pentru activitatea sa la 
televiziunea franceză și 
pentru o lucrare despre 
modalități de difuzare, 
penetrare și receptare a 
emisiunilor culturale TV.

Gabin
• Un singur om putea 

să scrie despre Gabin, 
Andre Brunelin. Douăzeci 
și patru de ani, din 1952 
pînă în 1976, au fost le
gați prin meserie, încre
dere și prietenie. Ale- 
gîndu-1 ca ipotetic bio
graf, Gabin, atît de zgîr- 
cit în confidențe, a evo
cat prietenului său copi
lăria, debutul și o sută 
de episoade din cariera 
sa, total inedite. în car
tea intitulată Gabin, 
apărută la editura Ro
bert Laffont, datorită lui 
Andre Brunelin, se între
pătrund parcă vocile ce
lor care au însemnat ceva 
în viața actorului, din 
lumea filmului, a music- 
hallului, începînd din 
anii 20. Cartea, prefațată 
de Dominique Gabin, este 
după părerea comenta
torilor, „în întregime 
Gabin".

„Micuța Dorrit" 
pe ecran

• Una din cele mal 
ambițioase producții din 
istoria cinematografiei 
britanice este în curs de 
realizare de către Ric
hard Goodwin (Crima 
din Orient Express, A 
passage to India etc.) 
și Christine Edzard. Este 
vorba de transpunerea 
romanului lui Charles 
Dickens, Micuța Dorrit, 
într-o versiune ’cinemato
grafică de șase ore. în 
distribuție : Alee Guin- 
nes, Derek Jacobi, Robert 
Morley, Max. Wall, Sa
rah Pickering.

Truman Capote 
in armeană

• Prima culegere de 
nuvele ale lui Truman 
Capote în limba armeană 
a apărut la Erevan în 
1981 la editura „Sove-

<•

tacan Grogh". Acum, edi
tura „Arevic" publică •> 
altă lucrare cunoscută a 
autorului american —• 
Micul dejun Ia Tiffany, 
scrisă în 1958 și care s-a 
bucurat de un succes 
deosebit atît în Statele 
Unite cît și în Europa. 
In imagine, coperta edi
ției în limba armeană a 
nuvelei Iul Truman 
Capote.

-------- N. IONIȚÂ-

„Verba volant..." ?

„De multis grandis acervus erit"
(Ovidiu, Remedia amoris 424)



Omagiu
• La Zaragoza a avut 

loc un concert pre
zentat de marele chitarist 
-paniol Narciso Yepes (in 
magine) în memoria 
lustrului său predecesor 
ăndrăs- Segovia, dispărut 
in iunie anul trecut. El a 
interpretat piese de Al
onso el Sabio, Alonso de 

Wudarra, Adrian Le Roy, 
L S. Bach, Fernando Sor, 
muzică din secolul al 
XIV-lea pînă în pragul 
zilelor noastre. Celebrul 
chitarist a mai interpretat 
dese de autori moderni 
— Hector Villalobos, Ro- 
Irigo, Isaac Albeniz, 
îlmile Naoumoff. Manuel 
ic Falia,

Wim Wenders și filmele
• Revista „Premiere" 

1 propus realizatorului 
Wim Wenders douăspre
zece filme asupra cărora 
să-și spună părerea. Re
producem cîteva din aces
te parpri : To have and 
oave not de Howard 
Hawks (1944) „E genial". 
Ixmlou de Georg Wil
helm Pabst (1929) : ,Dacă 
pot spune, e și mai ge
nial". Modernitatea Loui- 
r Brooks este de necre- 
. Dacă îl vezi, poți 

^e că se petrece azi, 
că ea e o femeie contem
porană". La soif du mal 
de Orson Welles (1958) : 
„Primele mele cinci mi
nute preferate. Welles a 
reușit mai bine decit in 
oricare film al său". A 
bout du souffle de Jean- 
Luc Godard (1959) : „Aici 
prefer ultimele cinci mi
nute. Este o nebunie tot 
ce a putut inventa God
ard în acest film, mai 

ca montaj". Hoții de 
'biciclete de Vittorio de 
Sica (1948) : „Este filmul

„Camera cărții"
• Așa se numește noua 

editură înființată în Uni
unea Sovietică. Popularul 
roman al Iui Alexandr 
Beck, . Noua menire a 
inaugurat activitatea e- 
dilurii. în afara romanu
lui, noua ediție a lui Beck 
cuprinde și jurnalul au
torului în legătură cu 
nașterea acestei scrieri. 
Noua menire inaugurea
ză totodată și colecția 
„Biblioteca populară". 
Lista cărților care vor 
urma este rezultatul unui 
sondaj in rîndul cititori
lor și cuprinde : Poeme 
de A. Tvardovski, Zim
brul de Granin, Bărbați 
și femei de B. Mojaev, 
S-a oprit peste noapte 
norișorul auriu de A. 
Pristavkin, Straiele albe 
de V. Dudințev. „Unul 
din obiectivele principale 
ale editurii, a declarat di
rectorul adjunct A. Sol
datov, este de a ajuta ci
titorul să se orienteze în 
uriașa producție literară 
care se tipărește in 
U.R.S.S." 

pe care vreau neapărat 
să-1 revăd, mi-a lăsat o 
amintire minunată. îl 
știu acum mai ales după 
fotografii, imaginile deve
nind in timp cam vagi". 
Le territoire de Râul 
Ruiz (1981) : „Cind l-am 
văzut gata nu am regăsit 
ceea ce acumulasem în 
timpul filmărilor. Filmul 
nu are forța pe care o 
doream". M. Morder de 
Fritz Lang (1931) : „Este 
un film magnific care 
n-a imbătrînit asemeni 
contemporanilor săi. Im
presionează prin moder
nitate". La couleur pour- 
pre de Steven Spielberg 
(1986) : „Am văzut banda- 
anunț, nu rrți-a plăcut, 
nu m-am dus să-1 văd". 
Hannah și surorile sale 
de Woody Allen (1986) : 
„Este singurul film de 
Woody Allen pe care nu 
îl știu. Figurează pe lista 
celor pe care vreau să le 
văd cînd voi avea un 
moment liber".

Loren și fiul
• Sophia Loren si fiul 

ei de unsprezece ■ ani. 
Edoardo, joacă împreună 
în filmul Oarecum blond, 
semnat de regizorul Mau
rizio Ponzi. Este poves
tea unei mame al cărei 
copil orbește. Salvarea 
stă într-o costisitoare o- 
perație chirurgicală pen
tru care trebuie adunată 
o importantă sumă de 
bani. încercarea e grea și 
nu lipsită de... suspans. 
In imagine, cei doi prota
goniști și regizorul.

De ce atîtea 
ecranizări după 
opere literare ?
• La această întscbare, 

adresată de un reporter 
italian, Suso Cecchi d’A- 
mico, autoare a peste 100 
de scenarii cinematogra-

, fice, realizate pentru fil
mele lui Rossellini și Vis
conti, Roși și Monicelli 
răspunde : „Există aici o 
rațiune de ordin econo
mic. Cheltuielile de pro
ducție un devenit atit de 
mari, îneît a avea ca 
punct de plecare un ro
man sau o povestire cu 
o anume rezonanță în 
rîndul cititorilor — oferă 
producătorilor o garanție 
în plus. Prin anii ’50 am 
scris un scenariu pentru 
Anna Magnani, care a 
plăcut foarte mult produ
cătorilor americani. Mi 
s-a cerut însă ’ să scriu 
mai întîi un roman și 
după aceea un scenariu, 
deoarece — spuneau ei — 
numai filmele minore nu 
au la bază o carte. După 
părerea mea, greșește cel 
care caută în film o 
transpunere pe ecran a 
romanului, după care a 
fost inspirat, mai ales 

» cînd este vorba de un re
gizor bun. Filmul trebuie 
privit independent de 
carte."

Atlas

FRAGMENTE
■ De ani de zile nutream o inexplicabilă rezervă față de o ființă căreia 

nu aveam să-i reproșez aproape nimic, iar iraționalilatea acestui senti
ment pe care nu reușeam nici să-1 infrîng, nici să-1 explic, sfirșise prin 
a mă irita împotriva mea însămi. Cind brusc, am descoperit, ca pe o reve
lație, cauza: fința pe care o antipatizam era adultă. Nu, nu faptul că se

w maturiza — de altfel era, și continuă chiar să fie, încă tînără —, ci faptul că 
accepta ru încintare legile ambigue ale maturității, potrivit cărora totul tre
buie gindit cu precauție, calculat cu atentie. în vederea maximului profit 
și a minimului risc, pentru atingerea unor cît mai înalte avantaje. A fi 
adult inseamnă a nu uita nici o clipă ceea ce te avantajează și ceea ce nu, 
ceea ce este in inteiesul tău și ceea ce nu este, indiferent dacă interesul 
este de natură materială.sau spirituală, sau intelectuală, indiferent dacă este 
plin de noblețe sau de josnicie. Fiinia căreia nu aveam să-i reproșez nimic 
nu se îndoia niciodată de propria ei dreptate și de propriile ei drepturi, 
nu făcea gafe, nu comitea erori, nu se simțea vinovată, nici neliniștită, 
nici nelalocul ei, iar această siguranță de sine, această bucuroasă racordare 
Ia suficiența universului o așeza in ochii mei dincolo de orizontul compre
hensiunii, acolo unde, neluminate de copilăria iubirii, binele și răul nu sînt 
decît două la fel de cenușii, de indiferente posibilități.

■ Din începutul încă nedramatic al lui Michelangelo din perioada în 
care frumusețea prima asupri suferinței, alba Pieta de la San Pietro este 
opera pe care o prefer de departe mușchilor numărați cu grijă ai lui David, 
bărbii împletite eu artă a lui Moise. Există aici o înțelepciune a naturii, un 
triumf al veșnicei tinereți, ceva sinonim cu strania sugestie a versului 
eminescian în taie moartea „se va părea un înger cu părul blond și des". 
Tinerețea mamei este cea care domină moartea, o tinerețe care nu este 
chemată să sufere, ci să participe la împlinirea unui miracol și a unei sal
vări. Totul este numai împăcare, totul este numai lumină. Moartea însăși 
a frumosului fiu are ceva intens luminos, ca un simbure abia desprins din 
miezul iradiant al iubirii.

■ Să poți să nu depinzi de nimeni, să nu ai nevoie de nimic, să te 
lipsești de totul, să-și educi nu numai spiritul, dar și trupul îb acest dispreț 
al relațiilor care este orice asceză, iată o formă de libertate și de orgoliu, 
din perspectiva căreia voluptățile devin lanțuri și bogățiile umilințe, iar 
suferința o permanență sfidătoare de neant.

* Ana Blandiana

• Publicistul american- 
Herbert Mitgang a reușit 
să aibă acces la unele do
sare ale F.B.I.-ului care 
conțineau rapoarte alcă
tuite în urma unor inves
tigații referitoare la acti
vitatea și opiniile unora 
dintre cei mai cunoscuți 
scriitori americani. în
tr-un articol publicat în 
revista „New Yorker" se 
dezvăluie faptul că scrii
tori precum : Pearl S. 
Buck, Truman Capote, 
Theodore Dreiser, William 
Faulkrîer. Ernest Heming
way, Sinclair Lewis, 
John Steinbeck ș.a. au 

„Cazuri" pentru F.B.I. 
fost, ani de-a rîndul. sus
pectați de către F.B.I. 
Sinclair Lewis — de 
pildă, primul american 
laureat al Premiului No
bel pentru literatură, în 
1930 — a devenit suspect 
încă din 1929 pentru că 
„unul din romanele sale 
tratează problema negri
lor din S.U.A. într-o ma
nieră care i-ar putea de
termina să se ridice îm
potriva albilor." Pentru 
opiniile sale privind dis
criminarea rasială, agenții 
F.B.I. au urmărit-o pe 
scriitoarea Pearl S. Buck, 
din 1929 pînă in 1973, 

anul morțil sale. Atașa
mentul lui Hemingway la 
cauza republicii spaniole 
șl adversitatea sa față 
de fascism l-au făcut sus
pect F.B.I.-ului care, în
tr-un raport menționează 
că scriitorul „simpatizează 
eu partidul comunist". 
John Steinbeck a intrat 
in vizorul F.B.I-ului pen
tru faptul că romanul său 
Fructele mîlnieî s-a aflat. 
In 1940. printre revistele 
și volumele oferite spre 
vînzare cu prilejul unui 
miting de la 1 Mai la Los 
Angeles.

Welles în Falstaff
ORSON WELLES (VIII)

CURÎND după succesul enorm obți
nut cu teatrul experimental, pre
zența lui Welles începe’să se facă 
simțită și la radio, in seriale ra

diofonice, cum ar fi Marșul timpului 
(The March of Time) și mai apoi Umbra 
(The Shadow) în care Lamont Cranston, 
misteriosul erou al acestui popular serial 
este înzestrat cu puterea de a deveni 
invizibil, putere pe care o pune în slujba 
binelui. O adevărată sărbătoare a burles
cului, foarte gustat de Welles și care, pe 
deasupra, ajunge în scurt timp o impor
tantă sursă financiară pentru lansarea 
altor proiecte. Unul dintre acestea era 
cunoscut ca Proiectul 891, prin care Wel
les și Houseman inițiau așa numitul tea
tru clasic ale cărui principii fundamentale 
ne trimit din nou Ia teatrul experimen
tal — pe primul plan era experimentul, 
îndrăzneala, inventivitatea nu aveau nici 
un fel de restricții. Biletele — foarte 
ieftine.

Pălăria de paie, prima producție din 
cadrul acestui proiect, este o veche piesă 
de succes redescoperită după aproape 40 
de ani de Welles și Houseman, o farsă 
care aștepta de mult să fie reluată. Piesa 
se dezvoltă în jurul unei întîmplări ca
raghioase : un tînăr călărea senin într-o 
frumoasă dimineață, mai frumoasă parcă 
dintr-un anume motiv — era dimineața 
nunții lui —, cind calul său este atras in 
mod irezistibil de o pălărie de paie pe 
care o mănîncă. Posesoarea pălăriei se 
înfurie, iubitul acesteia ii pretinde tînă- 
rului să-i înlocuiască pălăria, iar la nun
tă toată lumea fugărește calul. Se desco
peră într-un tîrziu că există o altă1'pălă
rie, identică și începe o nouă cursă. Ur
mează ncsfîrșite complicații, apare o a 
treia pălărie ș.a.m.d. Conflictul nu are 
nici un sens și este clar că Welles și 
Houseman, în căutarea unui nou ritm, au 
văzut piesa ca o farsă suprarealistă. Este 
însă evident că Pălăria de paie nu era 
nicidecum demnă de talentul celor impli

cați în producerea ei. Era. pe cit de amu
zantă, pe atît de agasantă, cu un ritm 
alert care ii obosea deopotrivă pe actori 
și pe spectatori. „Era — comentează 
Brooks Atkinson — ca și cînd Gertrude 
Stein, după o cină foarte bună dar care 
nu-i căzuse tocmai bine, ar fi avut uu 
vis care avea drept personaje uriași și 
pitici, tot felul de caricaturi, de lunatici 
și... un cal de povară."

In cronica apărută în ziarul „Brooklyn 
Daily Eagle" a doua zi după premieră se 
consemnează : „Toți realizatorii, regizorii 
și actorii au muncit din greu să facă nu 
numai larg accesibil spectacolul, dar și 
amuzant. Ei știu foarte bine ce tre
buie să facă, numai că nu știu cum să o 
facă. Opera lor cere un maximum de per
fecțiune, actoricească, de transpunere sce
nică și de tot ce ține de montarea unui 
spectacol, ceea ce întreaga echipă conferă, 
întrebarea care se pune de către exporti, 
și nu numai, este următoarea : care sînt 
premisele ?“ Două luni mai tîrziu „New 
Theatre Magazine" notează cîteva apre
cieri deosebit de amabile în legătură cu 
această producție : „Cei ce au produs 
anul trecut într-un stil atît de original 
Macbeth și cu efecte scenice atit de ne
obișnuite, îneît acest spectacol a fost cea 
mai importantă premieră a anului, au 
realizat acum, apelînd la cti totul alte 
forme, surse și posibilități scenice, ima- 
ginînd la fel de original și uneori în mod 
imprevizibil o poveste teatrală de un 
umor incandescent".

Făcîndu-se permanent apropierea între 
acest mod de scriere și cel practicat de 
francezul Labiche, într-un paragraf al 
pertinentei cronici scrise de Joseph Wood 
Krutch, apărute în ziarul „The Nation" din 
10 octombrie 1936, se consemnează cea 
mai exactă observație asupra spectacolu
lui : „Sistemul translării unei farse din 
zona de influență a bătrânei culturi fran
ceze într-o comedie ieftină, pare să-I fi 
amuzat pe Dl. Welles, deloc reținut in 

fixarea costumelor și elaborarea decoru
lui. în sfirșit. trecerea deliberată de la 
stilul elevat la grotesc și dezordine nu 
este mai puțin obositoare și plictisitoare, 
întreaga poveste scenică nu e lipsită to
tuși de strălucirea soluțiilor spontane".

TOT în această perioadă, după nu mai 
mult de doi ani, căsătoria lui Welles în- 
tîmpină dificultăți serioase. Pentru Wel
les era imposibil să întrețină o legătură. 
Deși ii dăduse Virginiei un rol în Pălăria 
de paie, ea se simțea in permanență a- 
menințată de singurătate. 11 vedea foarte 
rar și oricum atenția lui era axată asu
pra problemelor ridicate de serialele ra
diodifuzate sau de alte producții. La un 
moment dat, călătorea o dată pe săptă- 
mină la Chicago pentru o emisiune la 
radio._Este incredibil cum reușea să re
ziste unui asemenea tur de forță. Dar 
nu trebuie să uităm că nu avea decît 21 
de ani. iar ,.eu“-ul său, aprins și de ne
controlat, devora tot ce-i ieșea în cale.

In acei ani un element dominant din 
viața lui Welles avea să fie Războiul ci
vil din Spania, interes care se va reflec
ta în personajul lui Michael, marinarul 
din The Lady from Shanghai, care 
luptă pentru cauza liberală.

URMEAZĂ o perioadă de căutări care 
va fi încununată de o producție devenită 
celebră ; Tragica istorie a doctorului 
Faustus, după piesa lui Christopher Mar
lowe, pusă pentru prima oară în scenă in 
1588. Această piesă, rodul muncii unui 
tînăr dramaturg ajuns la apogeul puterii 
sale creatoare, este o extraordinară pa
rabolă a nestăvilitei pofte de putere a 
omului. Mefistofel. demonul care îl su
pune pe Faust tentațiilor plăcerilor tre
cătoare. fusese conceput de Marlowe în 
termeni foarte tranșanți, astfel că piesa 
nu lasă nici un. dubiu asupra eternului 
chin )a care va fi supus Faustus.

Welles era cu prioritate preocupat de 
a aduce în atenția spectatorului modern 
naturalismul și deschiderea teatrului eli- 
sabetan. Căuta mai degrabă sensul ver
sului decît muzicalitatea acestuia. Extin
sese avanscena mult în interiorul sălii, 
căutind să obțină astfel implicarea totală 
a spectatorilor. Stilul abordat era aspra, 
dramatic. Și din nou unui actor de cu
loare. aceluiași Jack Carter, i se distri- 
buise rolul negativ, al iui Mefistofel, pe 
care îl va interpreta cu o sălbatică inten
sitate. Welles a recurs la calitățile sale de 
magician al scenei, folosind O catifea nea
gră și îndrăznețe perspective de lumină 
pentru a crea viziunea abstractă a iluzio
nistului asupra luptei dintre bine și rău. A 
dat frîu liber geniului său, șocînd prin 
abordarea îndrăzneață, directă, ajungind 

la granița cu melodrama dar reușind to
tuși să mențină totul la nivelul adevăra
tei tragedii. Spectatorii aveau impresia 
că acțiunea izvora de undeva, din adîn- 
cui unei peșteri întunecate, deasupra că
reia se desfășura procesiunea sinistră și 
fără de formă a actorilor. Totul era în
văluit intr-un clar-obscur cosmic, reali
zare uluitoare a lui Abe Feder, expertul 
minuitor al luminii. La un moment dat, 
din cauza suprasolicitării. întreaga rețea 
electrică s-a prăbușit creind panică și în
chiderea temporară a teatrului.

PE L1NGA epuizantele pregătiri cerute*  
de punerea în scenă a piesei, Welles re
ușea totuși să strecoare și alte activități. 
Intre 8,00 și 8,30 seara avea o emisiune 
radiofonică la care mergea gata machiat 
pentru Doctorul Faustus. In jur de 8,45 
un taxi îl purta în goană spre teatru, 
unde, odată ajuns, își arunca pe el cos
tumul, timp in care pe scenă apărea deja 
corul. Tensiunea în care trăia îl stimula 
parcă și mai mult, căci odată apărut pe 
scenă, juca cu o energie debordantă.

în acea vreme — ne spune colaborato
rul său, Houseman — Welles era răvășit 
de un sentiment de culpabilitate, de tea
ma pedepsei finale, asemănătoare celei 
resimțite de Faustus însuși. Trăia într-o 
stare de panică. Nopțile ii erau bîntuite 
de prezențe demonice care nu-1 părăseau 
decît tîrziu, spre dimineață, cind adormea 
vlăguit. Să fi fost oare încarcerarea fra
telui său cauza acestui profund sentiment 
de vinovăție ?

Oricum ar fi stat lucrurile, activitatea sa 
profesională din acea perioadă avea o 
înaltă ținută artistică. Doctor Faustus 
reușise să satisfacă toate cerințele in 
materie de moralitate, clasicism și nivel 
artistic, cerințe autoimpuse prin proiec
tul 891.

„Doctor Faustus al Iui Welles, comen
tează Edith Isaacs In „Commonweal" (22 
ianuarie 1937) este un produs al inteli
genței sale inovatoare și geniului său 
teatral. O ingenioasă lucrare scenică in 
funcție de care teatrul american trebuie 
comentat în alți termeni"; Gilbert Gabriel 
de la „New York American", consideră 
spectacolul „prețios și superficial, des
coperirile lui Welles, în domeniul luminii 
și sunetului fiind ineficiente în zona 
artei".

în ciuda criticilor și cronicilor, pie«a 
s-a jucat 16 săptămîni și iată că acest 
text de peste 300 de am a cuceri' un nou 
record, trăind o nouă și strălucitoare 
existență.

Documentar de 
Liana Cojocarii 
și Mia Nazarie



Confluențe 
europene

Besanțon. Piimăria ți Piața 8 septembrie

REVOLUȚIA franceză din 1789 a zguduit întreaga 
țară și, prin simpatia sau reacția pe care a pro
vocat-o, întreaga -Europă. în timp ce Revoluția 
engleză s-a cantonat în insulă, cea franceză s-a

Încadrat intr-un lanț care a străbătut întregul continent și și-a di
fuzat mesajul prin campaniile de.mare încleștare. Fenomenele po
litice, sociale și culturale la nivel de regiune sau de țară, pot fi 
util comparate pentru a surprinde impactul Revoluției, dar și pen
tru a îmbrățișa, pe această cale, unitatea și diversitatea europea
nă. Sigur că pentru a gîndi în termeni de pai te a lumii, trebuie 
să faci efortul să ieși din. orizontul, obișnuit, să descoperi ceea ce. 
nu-ți este familiar și să înțelegi pe „celălalt"; necesar este să te 
desprinzi de subiectul pe care-1 știi bine (fie că este vorba de 
practicile agricole sau de Bourgogne) și să asculți pe cel care s-a 
ocupat de alt grup de realități. Drumul este lung, dar orice drum 
Începe cu un pas și un asemenea pas, hotărît și de anvergură, 
l-a făcut Congresul recent organizat de Universitatea din Franche- 
Comtă, Besanțon. încă din prima circulară, profesoara Marita Gilli 
propunea celor invitați la discuție să ia în considerare compara
rea la nivel de regiune, de țară, de continent a fenomenelor eco
nomice și sociale sau a fenomenelor culturale: investigînd sensibi
litățile artistice și producțiile revoluționare, se spunea în circulară, 
ne-am putea propune să circumscriem influența proceselor revo
luționare și a receptării lor asupra operelor, a genurilor, a codu
rilor și a tipurilor de structuri și de modalități de a scrie. Apoi, 
am putea urmări procesul' de cristalizare a identităților europene, 
naționale, regionale; studiul zonelor de frontieră poate, fără îndo
ială, să facă să progreseze cercetarea relațiilor dintre Revoluție, 
realități continentale și cele regionale.

Cu un asemenea program, deosebit de ambițios, congresul de la 
Besanțon și-a asigurat un loc aparte in seria tot mai bogată de 
manifestări dedicate evenimentului major din 1789. Dacă în 
viitorul apropiat se va discuta. în alte părți ale lurrrti. relația din
tre cultură și Revoluție, dintre atitudinile colective și mutația re
voluționară sau dintre structuri agrare și modern zarea socială pe 
un făgaș ce va culmina cu un congres de amploare la Paris, la 
Besanțon s-a pus un fericit accent asupra raporturilor dintre miș
cările regionale, cele inspirate de o conștiință națională în plină 
afirmare și de sentimentul apartenenței la un continent care este 
mai mult decît o delimitare geografică și care transmite locuitori
lor săi sentimente și convingeri profunde hrănite de strălucirea 
unor focare de civilizație de importanță universală. Era firesc să 
aducem în discuție Mediterana care este aceea care a educat pe 
europeni și a transmis moduri de gîndire și comportare tuturor lo
cuitorilor planetei noastre; dar orașul care ne-a găzduit are per
sonalitatea lui și ne-a vorbit despre realități deosebit de instruc
tive.
» Ocolit de rîul Doubs care are aici lățimea Dunării la Viena, 

orașul se află pe o liră, pe o limbă de pămînt care este înconju
rată aproape integral de apă, partea neînvinsă de rîu ridieîndu-se 
deasupra împrejurimilor. Predestinat să devină fortăreață, orașul 
păstrează, în preajma casei în care s-a născut Victor Hugo, ur
mele unei impresionante construcții romane care a marcat cuceri
rea ostașilor porniți împotriva triburilor celte din Vesontio ; apoi, 
orașul va fi înglobat în imperiul germanic, va fi cedat lui Filip 
cel Frumos, regele Franței, va intra în imperiul habsburgic și va 
cunoaște influența spaniolă și austriacă. După 1600. regiunea 
Franche-Comte va fi mereu revendicată de Franța și Besanțon 
va deveni capitala unei provincii care va avea trei departamente 
în timpul Revoluției. Tot timpul, însă, orașul se va apăra de inva-- 
datori și Vauban, care a oferit un model de fortificație, preluat de 
la malurile Atlanticului pînă la Arad și Timișoara, va ridica aici o 
cetățuie care domină toată valea. Confluențele culturale apar aici 
In straturi și alături de palatul în stil renascentist spaniol al can
celarului lui Carol Quintul, Nicolas Perrenot de Granvelle, în care 
se află o suită de șapte tapiserii din atelierele de la Bruges, isto
risind momente de seamă din viața împăratului Carol Quin
tul, apar, mult mai numeroase, clădirile ridicate de francezi: spi
talul Saint-Jacques, clădirea prefecturii, mai surîzătoare decît im
presionanta, dar severa clădire a primăriei terminată în 1573, 
care adăpostea într-o nișă o statuie ecvestră a lui Carol al V-lea, 
astăzi înlocuită de o fîntînă. Confluențele fac nestatornice gloriile 
din timp util regizate! Apoi, în zona pedonală, unde te plimbi 
fără grijă (dar totul este relativ, pentru că și aici pătrund cami
oanele cu marfă), poți să descoperi cîte un predecesor al hanului 
lut Manuc, de prin secolul XVI. Iar mai departe, este Le Doubs, 
pentru că, așa cum spun localnicii, dacă nu treci un pod nu intri 
Iii. oraș. Să adăugăm la capitolul confluențe faptul că locuitorii din 
Besanțon sînt mindri de mecanismele ceasornicelor pe care le-au 
așezat prin turnuri și care amintesc de preocupările vecinilor, el
vețienii. într-adevăr, Parisul este la 387 kilometri, în timp ce 
Lausanne este la numai 126.

A ICI, „au petit Kursaal" (fapt care l-a îndemnat 
A Ape un coleg german să mă întrebe dacă în acel 

Ioc vor fi fost vreodată băi termice) s-au adunat specialiști din nu
meroase Jări ale continentului, primiți cu o Ospitalitate neaștepta
tă, demită de oameni ai muntelui care au noțiunea drumurilor 
parcurse cu multă osteneală. Aici, s-a vorbit într-un cadru care 
înfringea anevoios .stricta specializare a fiecărui profesor (unii 
dintre ei autori de lucrări de largă respirație, alții respectați pen
tru contribuțiile masive aduse la reconstituirea cîte unui regiment 
revoluționar sau a intendenților dintr-o veche regiune) despre as- 
pecțe ale mișcărilor din Austria, Polonia sau Sud-Estul european: 
o comunicare despre Corays strîngea laolaltă mărturii cunoscute 
ale marelui cărturar grec. Interesante au fost datele despre atitu
dinea elvețienilor sau a cetățenilor din Liege care au cerut unirea 
cu Franță, așa cum ambiguă a fost atitudinea germanilor atrași 
de înnoire sau rezervați față de naționalismul afișat de către ,.la 
Grande Nation". în acest context încărcat de date noi și de unele 
sugestii prețioase s-a plasat discursul pe care ni I-a adresat Edgar 
Faure, președintele Comisiei pentru comemorarea bicentenarului 
Revoluției franceze, și care a marcat aspecte importante ale Revo
luției pe plan național, european și universal, subliniind faptul că 
Europa este o realitate la nivelul conștiințelor și al.ideilor („l’Eu- 
rope de la consciencialite") și că în momentul în care omenirea face 
apel la „un creier exterior", la computere și la roboți, este firească 
cooperarea între popoare și acceptarea unui minim de umanism, 
care este pacea.

în domeniul literaturii și al artelor întrebarea' firesc ridicată a 
fost dacă Revoluția a avut un impact imediat asupra operelor și a 
genurilor : analiza romanului francez de epocă, a ecoului eveni
mentelor revoluționare in muzică par să indice mai curînd con
tinuități și inovații, decît mutații bruște. Mai clare sînt inovațiile 
din domeniul presei și al cîntecelor care s-au difuzat intens ; dar 
preferința arătată lui Danton și nu lui Robespierre (o preferință 
ce merge pînă la Camil Petrescu) indică resorturi. proprii actului 
literar ce nu copiază aidoma realitatea social-politică. Aici discuția 
se cuvenea a fi mai animată, dar foarte adeseori critica literară 
și istoria literară nu-și află punctele de reper cele mai limpezi și 
raportul dedicat fenomenului artistic a pendulat între o timidă pre
luare a teoriei receptării și o justificată convingere că faptul artis
tic are o autonomie ce implică o analiză adecvată. Dar această 
analiză ar trebui să țină seama mai mult de reînnoirea metodelor 
de lucru ale istoricilor vieții culturale. De un interes deosebit a 
fost, în acest sens, dar și prin datele expuse și modul de expunere, 
comunicarea ce s-a situat în centrul atenției participanților la 
colocviu : Propaganda prin imagine — iconografia franceză și 
străină de Michel Vovelle, care a prezentat diversele atitudini men
tale față de evenimentul revoluționar ce apar atît în gravura re
voluționară franceză, cil și în cea contra-revoluționară franceză 
sau străină. O ironie greoaie, ușor de înțeles de toată lumea, răz
bate din ambele tranșee, fapt care denotă o aprigă angajare ce 
nu mai dă răgaz subtilității, nici chiar în cazul unui Louis David, 
evident stînjenit de trecerea într-un gen care nu-i convenea, cari
catura. La acest nivel, angajarea este puternică și ecoul faptului 
revoluționar evident.

OMUNICAREA lui Michel Vovelle ni s-a părut 
deosebit de instructivă tocmai datorită faptului 

că ea pătrundea în locul în care avea loc „fierberea", unde se pe
trecea transformarea, pentru că tocmai gravura este aceea care 
ne poate spune în ce măsură s-au modificat sensibilitățile colec
tive încă dominate de oralitate și de imagine. Perioada revoluțio
nară acoperă faza de trecere de la cultura predominant orală la 
cultura tipărită, iar gravura, ca și foaia volantă se pretează unei 
lecturi publice și deci înregistrează mișcările colective din interior, 
din unghiul imaginilor și conceptelor, pe care teoria receptării le 
ignoră adesea. în fond, sensibilitatea pre-revoluționară, ca și cea 
revoluționară apar în evidență urmărind iradierea tipăriturilor, cu 
imagini sau fără în întreaga Europă : bătălia foilor volante, pro-re- 
voluționare sau anti-revoluționare. din Sud-Estul Europei denotă 
tocmai această tensiune ce străbate continentul și care determină 
pe oamenii din părțile noastre să treacă de la izbucnirea de mînie 
care urmărește restabilirea vechilor autonomii și libertăți la lupta 
pentru libertate și egalitate de la începutul secolului al 19-lea : în 
Supplex-ul din 1804 se spunea clar că cei care au intrat în contact 
cu soldații armatelor revoluționare franceze au adus vestea că va 
veni ceasul dreptății și pentru cei oprimați care nu vor mai su
porta jugul apăsărilor. Dar lectura actelor Congresului de la Besan
con ne va permite să observăm mai clar transformările sociale și 
culturale din Europa perioadei revoluționare adusă în discuție acolo 
de reputați specialiști.

Alexandru Duțu

Prezențe

românești
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• Ziarul „Pravda", organul 
Comitetului Central al P.C.U.S., 
publică in numărul din 20 de
cembrie 1987 o corespondență 
semnată de S. Petuhov, cores
pondentul acestui ziar la Bucu
rești, intitulată Pe parcursul 
lungii sale vieți, din care re
luăm : „In fața mea se află o 
femeie în virstă, nu prea înal
ta. cu o căciulită. cochetă de 
blană, pe umeri un șal de lînă 
viu colorat. Privești zîmbetul 
el luminos, îi prinzi privirea 
vie și pătrunzătoare și nu-ți 
vine să crezi că această pia
nistă umplea sălile de concert 
cu admiratorii muzicii clasice 
încă inainte de primul război 
mondial. Dar acest lucru este 
adevărat, despre aceste vremuri 
îndepărtate se povestește in 
cartea pe care o țin în mînă.

Editura Eminescu din Bucu
rești tocmai a editat un volum 
de amintiri Cella Delavrancea: 
Dintr-un secol de viață. Acest 
nume este binecunoscut în țară. 
Interpreta celebră a paginilor 
de muzică clasică pentru pian, 
apoi popularul critic muzical, 
apoi o scriitoare care și-a găsit 
vocația in genul memorialistic, 
Cella Delavrancea și-a sărbă
torit cea de-a 100 aniversare a 
nașterii sale cu o nouă carte 
de amintiri despre întilnirile 
cu mulți oameni de cultură și 
artă".

• La sfîrșitul lunii decem
brie au fost deschise la Mos
cova și orașul Frunze, capitala 
R.S.S. Kirghize, două expoziții 
de carte românească, înfățișînd 
o selecție reprezentativă din 
tipăriturile ultimului an. Cu 
acest prilej criticul Valeriu Râ- 
peanu, directorul Editurii Emi
nescu, a înfățișat publicului 
principalele direcții de afir
mare ale tipăriturii de carte 
din ultimul an.

OLANDA

• Medalia comemorativă ne- 
erlandeză „Desiderius Erasmus 
Roterdamus", pentru contribu
ții la cultura, societatea și .ști
ințele sociale europene, a fost 
decernată lui Mihnea Gheor
ghiu, care deține și titlul de 
comandor al Ordinului „Orania 
și Nassau" pentru merite în 
promovarea prieteniei și cola
borării între Olanda și țara 
noastră.

R. P. CHINEZA
• Revista internațională de 

limbă esperanto „El popola Ci- 
nio“ (Beijing), cea mai răspîn- 
dită dintre revistele de acest 
fel. citită in numeroase țări din 
cele cinci continente, publică 
în numărul 11 (noiembrie 1987) 
versiunea esperanto a cunoscu
tului poem de Mihai Beniuc, 
Mărul de lingă drum. Traduce
rea este semnată de Iosif Nagy. 
Redacția chineză a însoțit tex
tul cu o foarte sugestivă gra
vură. inspirată de versurile 
31—34 ale poemului.

K.F. GERMANIA

• Sub titlul Lilcrarischcr 
Itotschaf Ier (Ambasador lite
rar), prozatorul Wilhelm Konig, 
președintele Asociației Scriito
rilor în dialect din landul 
Baden-Wurttemberg, relatea
ză impresiile călătoriei între
prinse în septembrie 1987, 
în România, la Cluj-Na- 
pcca și București, ca invitat 
al Uniunii Scriitorilor.

FRANȚA

• în revista ..Les cahiers na- 
turalistes" nr. 61 din 1987. care 
apare la Paris sub patronajul 
Societății literare „Prietenii lui 
Emile Zola“. sînt menționate ul
timele două contribuții ale cri
ticului Henri Zalis : Naturalis
mul in literatura română, a- 
părut în volum, si eseul Zolism 
Si naturalism in literatura ro
mână. reprodus în „Romanian 
Review".
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