
poetul
z

calitatea unicfl a poe
ziei lui Mihai Emines- 
cu poate să fie trans
misa ți percepută( fără 
intermediar, ca o in

cantație generală, ca o Imensă 
revărsare de lumini și de sune
te. Laserul ei magic străbate u- 
nica crustă in care se înfășoa
ră „lucrurile*, pentru atingerea 
acelui nucleu încărcat de toate 
valențele care îngăduie desci
frarea caracterelor de taină ale 
lumii. Poetul are totdeauna vi
ziunea acestui pămînt, chiar în 
abisalele sale rătăciri cosmice, 
reprezentarea omului și a na
turii, cu miile de voci Interioa
re, devenind muzică și artă per
fectă sub semnul său creator. 
Perpetua căutare și neliniștea 
însuflețesc orice vers emines
cian, în a cărui transparență de 
cristal de stincâ, se răsfringe 
dinamismul existențial de la 
creșterea umilă a firului de Iar
bă pină Ic nâpraznica mișcare 
a cosmosului. Se pot stabili ast
fel, raporturi noi între aparența 
vizibilă și miezul criptic al rea
lității, urmărite pe un Itinerar 
de tulburătoare căutare a ade
vărului. Cel mai important re
prezentant al ultimului roman
tism european nu este, așa cum 
c putut să fie considerat de unii 
cercetători grăbiți, axclutivut 
poet ol „pădurii șl al izvoare
lor", al iubirii și melancoliei 
crepusculare. El este într-adevâr 
însetat de absolut (o distinsă 
exegetă străină, Rosa del Cente, 
își va intitula o vastă monogra
fie : Eminescu o dell’ assoluto), 
în determinarea raporturilor în
tre existență temporală și eter
nitate, în strădania, constantă 
și eroică, de a învinge timpul 
și labilitatea, fixindu-se in di
mensiunile perene ale frumu
seții. Eminescu este o fericită 
sinteză, o culme de asimilare a 
modernității spiritualității euro
pene, Înălțată pină la scăpăra
rea intermitentă a astrelor, pe 
temeliile puternice ale tradiții
lor milenarei culturi a poporului 
său, al carul loc important și 
originalitate, în patrimoniul spi
ritual al lumii, le-a putut cu
noaște ea nimeni citul. Ca și 
celălalt mare romantic neolatin, 
Giacomo Leopardi, Mihai Emi
nescu nu a fost poetul zonelor 
de umbre ale pesimismului uni
versal, ci un spirit magnific, în 
perpetuă agitație, răzvrătit îm

potriva destinului adveri pro
priei ființe, patriei sau coralitâ- 
ții umane. Neconformismul său 
s-a izbit de zidurile Invizibile ale 
normelor constringătoare, deter
minate de axele timpului șl spa
țiului, in jurul cărora s-a rotit 
scurta sa existența. Revoltat îm
potriva limitării orizontului și cu
noașterii «I a aspirat în perma
nență spre transformarea con
diției umane. El nu a fost ni
ciodată un sceptic șl este un 
exemplu unic (încă o dată com
parabil lui Leopardi), da trăire 
atît de puțini ani, de ardere 
mistuitoare, de fervoare, de me
ditație, de investigare profundă 
în jurul simburelul de mister al 
lumii, afirmind adevărul, con
știent pe deplin de responsabi
litatea sa de creator și de a- 
partenența la istoria oamenilor 
și a poporului său, El a fost o 
voce gravă a conștiinței, decla
red umanității necesitatea de a 
lupta împotriva durerii și a râu
lui prin strîngerea solidară a 
tuturor celor care au fost 
atinși de aripa neagră a me
lancoliei. Prin magica facultate 
expresivă a artei sale, el s-a 
ridicat deasupra tuturor cuceri
rilor estetica anterioare pe care 
le-a sigilat cu timbrul șl tonu
rile unice ale poeziei sale. Spi
rit intransigent, sub semnul înalt 
al unei etice unice, el a trăit 
cu încordare, erica experiență, 
neretras in turnuri, ci parțieipind 
direct la complexele probleme' 
ele spiritualității românești con
temporane. întreaga kil creație 
este determinată de voința 
concordanței Intre etic |l este
tic, aflîndu-și izvoarele intr-o 
uriașă forță intelectuală a cărei 
modernitate transcende criza ro
mantică a disperării și alienării, 
recunoscînd omului facultatea 
de a modela lumea, Energia 
versurilor sale a exaltat trecu
tul istorie al acestor binecuvîn- 
tate plaiuri, demnitatea omului 
care le locuiește, sperind tot
deauna In viitorul de lumini al 
patriei. Meditind asupra istoriei. 
Eminescu i-a răsfrînt puterea 
exemplificatoare asupra con
temporaneității.

înalta sinteză Intra glndire și 
sentiment, între sensibilitate șl 
emoție, afirmă marea forță eti
că a versurilor Iul Mihal Emi
nescu, poet, totdeauna in stare 
de veghe.

Alexandru Bălăci

însemnări despre

Anton Holban
ocația literară înseamnă putința de 
fi obiectiv, adică mai mult decit a 
in lume : a fi lumea, toate lucrurile 
și mișcarea determinată de diversita
tea lor. Există astfel o organizare 

spontană, interioară al cărei moment de maximă 
evidență artistul îl face să treacă prin tunelul 
de cristal al cărții și în sensul acesta distincția 
dintre viață și artă a părut și va părea totdeau
na bizară, dacă nu cumva simțim că ce nu in
tră în carte aparține unor acte mai puțin demne 
de interes, fiindcă sînt mai puțin expresive, ale 
mișcării. însă, dacă ar fi așa. ar însemna că 
idolatrii vieții, ai „trăirii" în defavoarea artei 
au o opinie în fond defavorabilă despre obiectul 
cultului lor. Iată o situație paradoxală. Sandu, 
din O moarte care nu dovedește nimic, se află 
la Suresnes, în Franța, și gîndindu-se la" Irina, 
rămasă in țară, trece prin starea de spirit a 
celui care nu mai poate impune alteritățli ca
priciile sale de spectator blazat al jocului con
dus de el, pe care îl prestează o actriță cu po
sibilități modeste, nule chiar. „Teribil, să ai 
asupra unei femei toată puterea, să faci ce vrei 
cu ea, să o silești să facă orice ți-ar trece prin 
cap, s-o faci nenorocită sau fericită aproape în 
aceeași clipă și apoi să nu mai poți nimic. Din 
cauza depărtării, să te simți neputincios de a 
schimba cit de puțin mersul evenimentului. Si 
Impresia că orice sforțare e vană. Cu ajutorul 
aței am mișcat paiața cum am vrut. în dantu
rile cele mai capricioase, și acum, ata rupîn- 
du-se, paiața rămîne nemișcată oricît m-aș 
strimba, oricît aș întoarce în mînă firul rupt 
sau oricîtă artă aș pune“. A aprecia atit de mult 
un lucru tocmai pentru că îți dă iluzia că II poți 
deprecia, că îți este inferior, aceasta aduce cu 
complacerea unora intr-un etern limbaj degra
dat, persiflant in gol. Artistul nu are niciodată 
sentimentul de a viețui între paiațe, cum se ex
primă Sandu ; pentru că și în formele ei mai 
puțin evidente mișcarea rămlne prezentă și îl 
duce de la o carte Ia alta.

Mișcarea aceasta, asociere de la sine a lucruri
lor după afinități, o numesc compoziție iar pentru

ii

Radu Petrescu
Continuare tn pag. a 7-a

Lui Mihai Eminescu
La timpla Poetului, ca la a poartă iubflra dar defi

nitivă, îufletul lucrurilor bate răzbunător. Zi fi noapte, 
neîntrerupt, înăuntru fi In afară - acceafi înverșunare. 
Uneori - asediul ia forma unei ploi de mercur. Alteori - 
pare că însăși marea se află itriniă In mânușa de fier 
care izbește fără odihnă.

Aici, anotimpurile se nasc șl dl,par tub aceeași lumi
nă. Nimic nu le deosebește, iar trecerea Iar seamănă cu 
locul in care o apă se vană in alta. Și in toată această 
vreme, fiecare izbitură sună ea o decapitare; - ase
meni unei magnolii înflorită in mijlocul lunii Ianuarie.

La timpla Poetului, aerul >e ridică subțire șl toarte 
rece, ca o lamă de brici. Și-acolo unde nici o pasăre nu 
>e poate ridica, navighează amenințător umbrele lucru
rilor — flote de-a pururi pierdute in timp.

La timpla Poetului, legile ipajlului delirează.

Dorin Tudoran

Eminescu 
și cultura 
franceză

& M. Rașcu, acria G, Călinescu în Opera 
Ilui Mihai Etninencu, I. ediția a II-jl. 

1989, p. 382. „cel dinții, în strălucitele 
• articole din îndreptar 1930. a scos în 

evidentă cultura franceză a poetului" 
(M. Eminescu). A făcut acest lucru în studiul 
Eminescu și Alecsandri din lflM, In două ariieola 
din ale sale Convingeri literare (1937), Eminescu 
yi Lamartine șl Eminescu șl Th. Gautier, intr-un 
ntudiu mai amipJu Ecouri franceze in opera Ni 
Emlnencu, apărut fragmentar în Îndreptar, 193D 
Șl In Secolul. 1932, și în două articole publicate 
tot fragmentar. In legături cu poezia „La Steaua4 
(îndreptar, 1930) și M. Eminescu, Poezii de iu
bire, Jn volumul Alte opere din literatura ro
mână (1938). Toate au fost acum adunate, com
pletate cu părțile inedite Încredințate de autor 
la moarte lui Albert Schreiber (m. în 1973) și 
puse la punct pentru tipar de D. Murărașu în 
volumul Eminescu și cultura franceză (Minerva. 
Confluențe. 1976). Francez de origine (n. 1890 — 
m. 1972), I.M. Rașcu a fost elevul lui Ovid Den- 
■ușîanu (despre care ne spune că nu punea nici 
un preț pe Apollinaire și Val^ry) ’ți ca bursier 
Ia Fontenay-aux-Roces în Franța a audiat 
cursurile de literatură comparată ale lui F. Bal- 
denwperger ți P. Hazard. Era adeptul lansonLa
nul ui G. Rudler In materie de surse („Chestiu
nea surselor, zicea acesta, este prima care se 
pune criticului șl istoricului, clnd lucrează me
todic. înainte de a studia o gîndira în
•ine, 8 artă In sine, te întrebi de unde «-au 
născut și din ce sînt făcute). Despre Emi
nescu, I.M. Rașcu năzuia să dea ceva în sensul 
lui J. Vianney. Les Sources de Leconte de Llslo 
(1907) sau M. Tbrovy, J.M. Heredia. Lea soureee 
des Trophies (1923). Tn genere fără prejudecăți, 
I.M. Rașcu se mulțumea și numai cu descoperiri

Al. Pirn
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EMINESCU - 
scriitor național și universal 

•zeu da
Seorga Munteonu

•

Evocări 1877
.Șoimii au tracul Dunărea*

Scepticismul 
învins

Continuare tn pag. a

tichetare* grăbită ■ lui Paul Zarifopel 
drept un teoretician care «-ar fi 
mișcat ntîngaci și dezorientat în pe
rimetrul culturii noastre, ml se pare 
lot mai greu de menținut astăzi, după

cercetarea minuțioasă a uriașului volum de file 
manuscris (peste 18 000 da pagini inedite de 
excepție, nota bibliografice, caiete de studiu, 
conspecte, planuri de articole ți chiar articole 
finite) aflate in arhiva Muzeului Literaturii 
Române. E drept că Zarifopo] nu ■ scria sis
tematic, dintre scriitorii români, decit despre 
Caragiale, iar In alte cazuri a dovedit prefe
rințe stranii, dar oare lucrul nu s-a întlmplat 
și altor critici iluștri — că ne gîndim numai 
la Mihail Dragomirescu — ce n-au fost sus
pectați pentru aceasta de necunoaștere ci, cel 
mult, de un gust prea subiectiv?

Fapt este că numeroase note, conspecte, pla
nuri și chiar studii inedite dovedesc că, deși a 
scris puține studii despre autorii români. Zarif o- 
pol a urmărit sistematic viața literară autohtonă, 
acordind o atenție teoretică, profesională, șl nu

Scrisoare 
unuitinăr 
prieten Dragul meu,

u cunoic vo
luptate mai ma
re decit dialo
gul cu un poet 
tinăr, căruia să-i

pot semnala un eveniment, 
un simplu fapt divers, o 
carte, sau bucuria desco
peririi unui tablou. îmi 
aduc aminte, in adoles
cența mea îndepărtată, 
am locuit, o vreme, peste 
drum de Miron Radu Pa- 
raschivescu, și-mi amin
tesc, emoționat fi azi, de 
surpriza vizitelor lui 
nocturne, la cele mai ne
verosimile ceasuri, cind 
venea fi-mi batea în ușă, 
?a să-mi aducă o poezie 
descoperită de el. In cine 
$tie ce publicație obscură. 
Vreau să-ți spun, dragul 
meu, că a apărut, acum 
citeva zile, un volum de 
versuri, prin care — vorba 
divinului Ion Barbu, la 
apariția „Crailor", „lirica 
noastră s-a căftănit" : 
„Pâmîntul, deocamdată" 
de Adrian Păunescu.

N-am «d-ți divulg teme
iurile entuziasmului meu 
— să știi că nu sini un 
entuziast de profesie, sint, 
mai de grabă, un lector 
sceptic —, sigur că le vei 
descoperi, singur. îți las 
acest privilegiu, fiindcă 
vreau să fac un test, și 
pentru că sint încredințat 
că eu am dreptate. Am 
citit, acum citeva nopți, 
prefața lui Rene Char la 
volumul ,.Rimbaud", apă
rut la Gallimard, o pre
față pe care merită s-o 
citești, și-ți stă la dispo
ziție. in care, ilustrul 
Char afirmă, nu fără o 
evidentă nuanță de me
lancolie, că poezia e fă
cută să fie înțeleasă, a- 
tunci cind. peste existen
ța poetului, au sunat, de 
mult, trâmbițele nemărgi
nirii. Cu tot cultul meu,

Aurel Baranga

Continuare tn pag. a 7-e
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„Femeia tinără de lingă fîntînă"
Fragmente din romanul „Săptâmîna nebunilor”

de EUGEN BARBU

șantier literar 1977
Cărțile anulai
iEDfTLSTlMii
IdaciaJ

3E

în acest an. atit d« bogat tn 
aniversări care marchează trece
rea României tn cel de-al doilea 
secol de Independenți naționali 
șt tn ai patmiea deceniu de eru- 
tențl a Republicii, editurile noas
tre dau dovadă de o activitate
neobosită, menită sâ păstreze ple
nar evenimentele istorice care au 
dus la această luminoasă perspec
tivă de dezvoltare multilaterală a 
poporului noetru, ce va fi expri
mată In ampla manifestare cultu
ral-artistică. intitulată ..Cin tx rea 
României*. Revista noastră publi
că. spre Informarea cititorilor el. 
titlurile celor mal Importante lu
crări. Inspirate din cele trei mari 
evenimente Istorice, a căror ani
versare va avea loc In acest an. 
Independența de stat a României, 
Răscoala din 1987 și Proclamarea 
Republicii ; ele vor anare la edi
turile DACIA, EMINESCU, AL
BATROS șl KRITERION.

Directorul editurii clujene, 
ALEXANDRU CAPRARIU anun
ță nu mai puțin de 11 lucrări.' 
tn limbile română, maghiară șl 
germană. Cităm dintre ele roma- 

.Cîmpul 
... . ____ Vintilă,

CaJomfirescu, două albume

•
nele ..Moise Groza*. ..Rug și flacără* și 
de maci*. aparțlnind scriitorilor Petru
Eugen Uri cam și N “ ____ _2_„ ______
privind Războiul pentru Independență, aparțlnind 
lui Mircea Toca și Vaslle Igna. un volum de tra
duceri tn limba maghiară a unor texte de acriltori 
români de la 1*77, intitulat „Ostașii noștri*. în co
lecția „Biblioteca școlarului*, două culegeri de do
cumente tn limbile română și germană, una de

Continuare în pag. i 7-a

CENACLUL REVISTEI „LUCEAFĂRUL"
• Prima ședință din acest an a cenaclului revistei 

noastre va avea loc luni 17 Ianuarie, ora lfi,36, la Casa 
Scriitorilor din Calea Victoriei 115. • Vor citi poeții 
Adrian Fr&țilă și Artur Bădiță și prozatorul Aurel 
Antonie, membri al cenaclului „Columna* din Tg. Jiu.

„Cind libertatea 
se numește 

Grivița și Plevna“

d
e regulă — deși pare eu 
totul altfel — greu Iți explici 
de ce-ai ales un subiect. Iar 
Cind este vorba despre un 
subiect copleșitor prin insem- 

nâtatea lui istorică, simple lămuriri ra
tionale nu-s suficiente, neapărat tre
buie id scormonești in cenușa proprii
lor ani trecuți, pentru a găsi grăuntele 
de foc, sentimental, care ți-a declanșat 
alegerea...

Am ales „Peneș Curcanul". Cine nu 
știe î „Plecat-am nouă din Vaslui ! 
cu sergentul, zece, I $i nu-i era, zău, 
nimănui. I în piept inima rece !" Cine 
nu știe că eroul literar a existai, ca 
erou al realității cimpului de luptă : 
Constantin Țurcanu ? Cine n-a recitat 
poezia lui Vasile Alecsandri, în cooi- 
lăria mai apropiată sau mai îndepăr
tată ? Copilăria — cum admirabil spu
ne un celebru scriitor — acest vast 
teritoriu din care a ieșit fiecare dintre 
noi ! De unde sint ? Sint din copilăria 
mea. Sint din copilăria mea la fel cum 
sint dintr-o țară...

Cindva, in copilăria mea, am avut 
prilejul să văd zilnic piciorul rănit la 
Mărășești, al unui om care plecase 
voluntar pe front : o pieliță subțire, 
pergamentoasă, gata-gata <d se fisu-

Mihai Stoian
Continuare In pag. a 6-a

doar hedonist-delectați vă, cum s-a susținut, ope
rei principalilor ei reprezentanți. In mod deose
bit ne-a reținut atenția o mapă cu file-manuscris, 
Înregistrată In arhiva M.L.R. cu numărul 12 942, 
purtind pe prima filă mențiunea ,.M. Eminescu" 
și conținînd note, trimiteri bibliografice pre
cum și conspecte adnotate ale unor studii pri
vind opera și personalitatea marelui poet. Inte
resant este In primul rînd faptul că filele 
grupate în această mapă, provenind evident din 
perioade diferite, cuprind note și semnalări bi
bliografice din 1905 (!) pină-în 1932 ceea ce do
vedește preocuparea sa constantă pentru opera 
eminesciană și Îndeobște pentru avatarurile

Victor Ernest Mațek
Continuare tn pag. a S-a

JIDWAL DE POET

Despre 
Natură

atura are aceeași destinație ea șt

n
omul, este înscrisă in sfera ome
nescului sau mai bine zis omul este 
cuprins in rinduiala naturii. însuși 
cuvintul latin ca și cel elin ne 
duc la naștere. La fiu, la ceea ce apare ca 

urmare a perpetuării organice din sinea sa 
fără vreo intervenție periodică sau tntîmplă- 
toare, străină.

Intre Natură și Poesie este In acest șens o 
adîncă deosebire. Natura naște urmași, Poe- 
sia trebuie să depună un efort uriaș pentru 
a face prozeliți. De ^ceea educația prin Na
tură este cea mai veche școală de pedagogie 
iar poesia ca să poată străbate în sufletul 
formativ al omului trebuie să ucenicească în
delung asupra naturii.

★
Poeții vechi erau trimeși tn munțL la ma

lul mării, pe insule. în codrii să deprindă

loan Alexandru
Continuare in pag. a 6-a
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d
estinul critic al crea
ției eminesciene nu cu
noaște propriu-zis eta
pe ori momente prea 
distincte de criză „cla

sică" a receptării : încheiată, 
Încă din ultimii ani ai existentei 
poetului opera n-a suferit con
testări durabile, în orice caz este 
dificil să vorbim, ca în cazul al
tora despre un con de umbră al 
neînțelegerii. Adevărata „criză" 
de care se poate, in schimb, vor
bi a luat mult mai des chipul 
unui anumit exces al înțelege
rii : forma lipsei de rezonantă 
s-a exprimat din timp în timp 
Intr-o iubire fără mijloace. Poa
te că în jurul nlciunui creator 
român n-au răsunat mai asurzi
tor valurile sonore ale acestei 
iubiri pe cît de Îndreptățite în 
resortul ei ultim pe atit de ina
decvate și de nepricepute în ma
niera, și nu o dată în direcția în 
care s-a manifestat. Adulației 
lipsite de mijloace ii este prefe
rabilă atitudinea negativă a con
testării căci nimic nu naște și nu 
consolidează mai temeinic preju
decăți definitive decît acest tip, 
relativ frecvent de iubire plină 
de conținut propriu, dar. în rea
litate fără obiect sau foarte de
parte de el. Cele trei nivele ale 
receptării operei eminesciene, *1 
criticii, al publicului și al poeți
lor Înșiși au suferit In genere, 
fiecare In forma sa. de același 
exces In unilateralitate. Izbit de 
noutatea fără precedent a dnte- 
cului eminescian, publicul, acrie 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, au
toarea recentei exegete, temei
nică și complexă. ..a învățat re
pede numele autorului și. dato
rită polisemiei funciare a orică
rei creații de geniu, a crezut că 
înțelege, mai cu seamă In mu
zica pieselor mici lirice, un gLu 
al tristeților iubirii care-i pă
rea, familiar*. Alexandru Vtahuță 
„vorbea chiar In 1898 despre un 
adevărat ..curent Emine^cu-. ce- 
rind ieșirea din această v-ațl 
(căreia, după părerea noastră, 
nu-i □ rice pe au aproape deloc ra
țiunile)". Urmarea persistentă a 
acestui complex encomiastic pre
cedat de unul narcotizant erîe. 
Intre altele, reacția coctrari. ve
nită din partea unor «pirite dl 
se poate de avizate : Iubirea ne
măsurată este dovada neînțele
gerii. iar respectul „exarerat" 
duce la prejudecăți. Recomanda
rea măsurii In termeni energici 
n-a Intlrztat să k producă 51 
odată cu ea. un anume fel de ne
încredere exprimată îndeosebi 
prin apelul Ia moderația. Sub 
cuvînt ci noutatea, cultura «1 fi
losof ia lui Eminescu n-ar trebui 
să ne ..sperie". i s-iu -etras oțe
tului dimensiunile raale. mai a tea 
în privința m’turii ți a «piridu
lui filosofic. Mai recent o ten
tativă de a-1 considera pe Errr- 
nescu ..omul declin al culturii 
românești' a «tlmit suspiciuni, 
reacții ne ca Live. insă, nu cum ar 
fi fost firesc. In 1 eră tură cu pro
bele aduse în sprijinul unei ast
fel de susțineri — reacții oriei nd 
posibile ’ — dar eu îpofeza de 
lucru însăși socotiți. In tinsa ace
leiași temeri de corsertnteîe iu
birilor exagerate, dăunătoare bo
nei vizibilități, tnsă aceasta cu 
înseamnă decît ei trebuie căs *ă 
forma mid fubrrt aderăra**. mij
locitoare și nu renunțarea ta ea.

Emlnesea — callart ti creație 
de Zoe Dum:tre-<cu-B usu’e- u 
este o execexă pijdniJaare toc
mai tn direcția cercetăm ti 
susținerii uat venali tătit poe
tului national, topind tacrra 
viziune peraonaH cecXr onbi az- 
terioare. ti fotoatodw-«« ca Mă
sură și subtilitate de me*ode ae 
lucru dintre cele mai auritrw 
Acestea din urmă, 'nsă nu ae 
văd fiindcă, dînd iubrii**’* for
ma unei înalte pasiuni teteJee- 
tu a le. autoarea lasă a2*ora Dâ- 
eerea de a fi urmați *i urmăriți 
în laboratorul exeeer-ter Teh
nica de lucru și — in bună mă
sură — erudiția xlnt relegate in

prezențe

PE SCENA l EMIX^SCU

• Cu prilejul împlinirii a lfl 
de ani de la nașterea lui SClMai 
Emines cu, Muzeul UieraînrU ră
mâne prezinți, în eartruJ stagiunii 
Istorico a Teatrului — atelier 
„.M ANUSCBIPTU M", drama 
„BOGDAN DRAGOȘ*. BejiioruJ 
Mihai Dimiu, împreună en un co
lectiv de actori de la Teatrul „Ion 
Creangă- a reușit sâ tnebege un 
spectacol unitar dintr-un text ne
terminat, care poartă totuși pece
tea geniului eminescian. Despre 
destinul acestei piese, care a tre
buit să aștepte o sută de ani 
plnă la premieră va vorbi Mihal 
Dimiu, iar loan Alexandru va a- 
duce omagiul unul poet contempo
ran, poetului nostru național.

Spectacolul va avea loc azi, U 
ianuarie, La orele 12, in sala Tea
trului „Ion creangă" din str. Piața 
Amzei.
• Deosebită ni se pare Inițiati

va de a publica in „suplimentul" 
unui ziar, versuri, scenarii, cinte- 
ce, librete de dans tematic, mon
taje literar-muzicale, prețioase În
drumări metodice ta activitatea 
formațiilor care participă ia festi
valul național „Cfntarea RomA- 
niel“. O astfel de inițiativă oferă 
săptftminalul „Flamura Prahovei" 
prin Suplimentul său literar-artls- 
tic care iși dorește să fie, așa 
cum se arată ta articolul program 
„un modest, dar sincer omagiu 
adus de aici, din vatra tradițiilor 
prahovene de luptă revoluționară 
și muncă plină de hărnicie, Româ
niei socialiste, Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu — supreme temeiuri 
ale mindrlei șl încrederii noastre 
In viitor". Găsim ta paginile edi
tate de „Flamura", grupate intr-o 
„secțiune de aur" poeme de Mi
ron Radu paraschlvescu, Geo 
Bogza, Eugen Jebeleanu, Vaslie 
Nlcolescu, Nichlta Stănescu, Mi
hai Neguiescu, poeți ce-și leagă 
numele de această parte de țară.

Alături, un spațiu larg este aco
perit cu versurile tinerilor mem
bri al cenaclurilor literare din ju
deț, In care descifrăm, nu de pu
ține ori, însemnele unor reale vo
cații. O mențiune pentru pagina 
dăruită creației populare inspira
te de memorabilele evenimente de 
la 1877. Piesele publicate acum 
pentru Intiia oară au, unele, o rea
lă valoare artistică și documen
tară.

Suplimentul gazetei prahovene 
(prin rtvna poetului Corneliu Șer- 
ban șl a lui Ion Voicu) este, ne
greșit, un veritabil instrument de 
lucru, d^r și o oglindă a vieții 11- 
terar-artistlce a Județului.
• Filmului „Prin cenușa impe- 

rlulul", aparținind regizorului An
drei Blaicr, l-a fost decernată o 
mențiune specială la cea de-a IX-a 
ediție a întîlnlrll internaționale a 
filmului și tineretului de la Can
nes. Ecranizare după romanul lui 
Zaharia Stancu, „Jocul cu moar
tea", filmul, care s-a bucurat de 
succes pe ecranele noastre, a pri
mit șl sufragiile publicului fran
cez, fiind notat favorabil Intr-un 
referendum al tinerilor spectatori. 
La manifestarea de la Cannes au 
fost confruntate 29 de filme apar
ținind unor cineaști din diferite 
țări ale lumii.

r 'S

cronica literară

Zoe Dumitrescu -
Bușulenga:

„Eminescu -
cultura

si creație" I
- - - - -

tr-un subsol imaginar, luxul 
„aparatului tehnic" itlnjenind 
claritatea interpretării și a ex
puneri L Paginile fiecărui capital 
al acestei exegeze dedicate .uni
versului motivelor* restituie in
tr-un comentariu de o remarca
bilă densitate, unitatea funda
mentală a fragmentelor privite 
din unghiul unei viziuni com
prehensive a Întregului.

Motivele, urmărite in corela
țiile lor. sfnt cel istoric (timp 
și spațiu naționali, mitul pădurii, 
marea. ..flama', cuplul. .Hype
rion*. melancolia, visul, toate in
să structurate ca valori lirice și 
totodată culturale și filoro* ce. 
Nivelul motivelor ce ruxțin 
apartenența la o tipologie uni
versală. cea romantică, (floarea 
albastră, lacul, luna, teiul: noap
tea. obsesia motivului oniric, că
li tona roamică. îngerul ti demo
nul. titanul, zburătorul. *.a_) este 
dublat, in adincime. de aparte
nența poetului la alte virate spi
rituale. cores du nzăt oare străve
chilor înțelepciuni tradiționale, 
autohtone sau din arii foarte în
depărtate de cultură înrudită 
(motivul viratei da aur. insula, 
codrul, cuplul, transmigrarea su- 
Cetelor. stingerea, micro și ma
cro timpuL cosmogonia. anoca- 
linsa etc.). Un motiv din reper
toriul romanț’c va comunica, 
artfel. ca printr-un ochean În
tors m îndepărtate origini asu
pra cărora se dau relațiile ne
cesara pentru a proba si a tace 
Inielează condiția umană și filo
zofică • poetului : _Ca un bard 
cla»- văzător al pODoare'or anti
ce. ca un pecia valea. Eminescu 
readuce din străfunduri initia- 
fice motivele grave, 
tale. legate de soarta cosmosului 
mare ti a celui mic și le îmbracă 
In context romantic. Ele înșele 
vorbesc despre utetătUa origina
re pierdute. despre o virată de 
aur a lumii oe tnnK revohriă ti 
in care uu se mai poate tetra 
d*dt prin rare er va re era « i cu
mulate*. Rec-xtta romantică *«- 
ruxle așadar coc ținu tnri a'e 
căror rtrxta ip ntaa'e tinî 
d: fente sra Mrarcanrce te-

tană, dar care pune nu șthi ca 
aripi erudiției. constă ta desci
frarea rațiunii adine Cloaofîca 
a sistemului metaforic pe rare se 
biruie lirismul eminescian : ale
gerea termenilor, a simbolurilor, 
a motiva^»» ti regnurilor în 
creația poete hr națiot^l nu este 
ur. rimplu reEex al tipologiei 
romar.Sce. dar o specifică ș ne
cesară sensibilizare a unor ratr- 
gJrii finind de filozofi, a krtnriei 
rt’J insă ta r.ivelul emerier- 
ței neamului rin : JXn lu
mea cosmică. ±3 elementele ei 
suverane. iși a leer «oare’e care 
nu poate fi niciodată covfrsit de 
marea orict de adinei a norilor. 
(..Cum e un soare numai prin 
marile de r.or“). Din regnul mi
neral s-a oprit, pentru acea ana
logie esențială cu obstinata re
zistentă a națiunii ti • durat®! 
ei în fața ti muu lui dușmănos. la 
duritatea rocilor ti a metalelor. 
f—1 Iar din regnul vegetal, o 
metaforă simbol l-a obsedat pe 
poet ca ti pe ginditnrul po’itic. 
aceea a stejarului aflat în ghin
da care va crește irezistibil fără 
nici un obstacol sau înfrînglnd 
orice obstacol*. Astfel, acea uni
versală sete de a găsi „cuvlntul 
ce exprimă adevărul* ia forma 
adevărului istoric ti național în 
care metafora, motivul, simbolul, 
lirismul. Intr-un cuvînt. devin 
forme sensibile ale necesității, 
unități Ireductibile ce fac pe de
plin compatibilă poezia cu filo
zofia. metafora cu istoria. Poe
tul tălmăcește un fi’ozof. Hrrul 
dă formă categoriilor «1 concep
telor abstracte, mar-lnr antino
mii spirituale Ana’izele cărții, 
motivele. ..fragmentele* ce dau 
seamă de Întreg <’nt rind pe rind 
drachtee ta acest dublu Înțeles, 
exegeza flrind parte dreaptă fi- 
Wofu-ui ti poetului. reconcfVatl 
lr.tr-o mutate exemplară. dar 
tocmai așa fărind mai acută. In- 
tr—jr. mod mai sesizant, contra- 
dtelia tragică funda mer. ta1! ta 
care exărtă eroto re*rtan. ta 
oricare dtett» posta»1* sate de 
ta ri-ra riti ti
pc-1 ta av—4a

tta aaaPWe de • rară
IdeoMcvA. aotfrtWA O toex. te
Funâitof li, dragw m mb-

IsAtrrrrtaraa mwciT-ire ert« 
t.restiî i â de ra non«ecxvr ț Eg-

o haznă « ier ei tso- 
exeraoâari a fi ■căruia Ur. 

xrv za; mx*rr irrir t 1* vterie 
trac» •tm» ->e dă merLa

rri—» ti ds a avea arce» nr-n er:-

tsti. frarf. ctitorie. _*• Sk de

risen prra c±t_ml ton aatacnaJ 
Sra gn-teri.

cartea de debut

e c uri nd an apărw ta titarirfl ■■*■■■ Mi timig» 
reați al MBcanatai dc dehto — a Il-a — al
editurii „Eminenta". EveaneaM mutii a ataatâr 
ciali și. ea atare, tacepiad ea ftalrt—1 (M&. ta
eiteva nnmere wereave ale aaiw? Al P*ra

împreună cu subsemnata] ne vbm araa* da ti caaaaatiad vata 
mele noilor aspiranți la glaria MlerarA.

Ingenuitate 
patetică

abrlel Chifu — care 
a primit și unul din 
premiile revistei ..Lu
ceafărul" in 1976 —s 
cu volumul său •) a-

mintește oarecum de debutul 
Iui Mircea Dinescu. Cuceri
toare este șl la el sinceritatea 
tineresr-ingenuă a ceea ce. pre- 
luind memorabila formulare a
lui Miron Radu Paraschivescu.
numim „declarația patetică" in
culcată poemului. încrederea 
poetului în simțămintele și cu
vintele sale pare a fi nelimitată 
în ceea ce privește puterea de 
a-și convinge cititorul să-1 as
culte. să ia aminte la debordan
tul vitalism ce-i străbate dis- 
cursul-confesie : ..Mărturisesc — 
mi-e peste puteri să mă închi
pui pe mine murind, i Nu mă 
tem nici de tramvaiele somnam
bule I care alunecă aidoma unor
pumnale / prin noaptea ca o 
inimă, i nici de altceva. Sint 
sigur, eu n-am să mor, / nu am 
timp pentru asta. Luna / e și ea 
un fel de soare intim de-al 
meu. i noaptea — o zi interme
diară. o zi de Xicru. / Vreau să 
termin casa albă, cu muscate, 
pentru 1 voi. trebuie să arăt că 
demnitatea /' e singura cheie 
hună pentru toate ușile. / Si 
încă n-am izbutit cu verbul 
meu / să oblig un cais să în
florească — așa că / n-am să 
mor, n-am timp pentru asta, I

LXJNIMK

cînd ml gtadesc ta moartea mea / 
im: vine *â rid—* etc. Gabriel 
Chifu ne convinge de pur.talea 
vocii sale poetice m>j ales atunci 
cind rememorarea autobiogra
fiei ideale este autentici, ta 
sensul implantării ei tatr-ua 
spațiu și Intr-un timp real
mente înfiorate de propria lor 
mitologie. Prin aceasta, actua
litatea. mai exact istorici ta’ ca 
poeziei sale este remarcabilă : 
„Cade seara peste Dolj ca un 
cocor blind. / Mă duc pe malul 
Dunării și l îngenunchez — H 
Fluviul acesta n-a mințit nicio
dată- l Un zimbet Ii stăruie pe 
chip ; / vai. Dunărea a cunos
cut toate generațiile / de năvă
litori. I-a văzut înainte > de a 
ne călca pămintul (inveșmîn- 
tați / in aur ’) jși după... I Știe 
de acum că orice trufie nu e 
decît / anticamera umilinței vii
toare — și / zimbește : în pîn- 
tec îi are pe toți străinii / aceia 
— unii sint i valuri curate, alții 
pești ■ sau I sălcii plîngătoare..." 
(Dunărea ca un salcîm înflorit). 
Iar infuzia de spirit dramatic 
pe care cîntecul de dragoste în
suși o primește odată cu așe
zarea lui sub cupola matei cîn- 
tări a existenței — prin alte 
cuvinte, amor universalis — 
este la fel de bine venită : 
„Pentru ca rîul să curgă / șl 
gutuiul să înflorească, i cineva, 
în adîncuri. noapte de noapte /

amara necesitate a ieșirii în cîm- 
pia pieritoare! supraviețuirea po
sibilă în timpul mitic și că
derea inevitabilă în cel profan, 
ascensiunea celestă pe raza ilu
ziei dar și supunerea la impera
tivul unei radicale deziluzionări 
ș.a.m.d. Comentarea motivelor 
poetice și a lirismului are darul 
de a ne transfera de fiecare da
tă în spațiul filozofic al poeme
lor pentru ca, la rindu-i, acest 
cer mai înalt de care adesea 
exegeții se apropie cu oarecare 
scepticism (..poezia filosofică* 
fiind, nu-i așa, o „specie" ambi
guă cu statut neprecizat), să pal
pite de constelații al căror lirism 
nu face altceva dedt să dea corp 
ideilor, abstracțiunilor, categori
ilor concepute și trăite de poet 
cu o inegalabilă aptitudine și 
amplitudine filosofică. Trebuie 
să dispui însă de speciala știință 
a autoarei de a vedea acele 
locuri privilegiate. porți sau 
punți spre zonele profunde ale 
gindirii eminesciene atrasă de 
experimentarea mai multor ti
puri de spiritualitate a căror 
confruntare dramatică este în
chisă in „spațiile aecrete* ale 
poemelor sale. Un exemplu : su
bliniind excepționala însemnăta
te a pârlii lolxre în arhitectura 
grandios-mi ti că din poeme ti din 
proeele eminesciene întreaga 
cercetare a ..dome!' 1a chipul 
unui pătrunzător comentariu de 
tnițierv in simbolistica peisa
jului dramatizat- altfel un loc 
comun ta recuzita romantică. 
Insă acest ..ioc comun* ascunde 
aici o organizare unică, cu totul 
originală, dară urmăm descifra
rea propusă. In spiritul său. sim
pla comparație a edificării „prin 
gind" cu clădirea proiectată de 
popoarele antice ale Asiei, cu 
turnul Babei, desfășoară ta ima
ginația nutrită de o vastă cultu
ră interpretări de o mare gene
rozitate a ideii asupra concepției 
eminesciene despre cunoaștere 
precum și asupra modulul 
de transgresare a interdicțiilor 
In cunoaștere. „Doona" simboli
zează ta ultimă instanță o cale de 
acces spre adevărurile interzise, 
iar impulsul spre acestea, desi
gur de intensitate romantică, 
Iși are originea Intr-o spirituali
tate „deschisă*, autohtonă : ..șl 
chiar în Împărăția soarelui pala
tele stat prevăzute cu intrări în 
veci deschise, cu aeări netezi, cu 
acele accesorii ta portar te deci, 
care fac posibilă comunicarea cu 
lumea oamenilor ("Zeii Daciei 
■colo locuiau — poarta «olari / 
In a oamenilor lume «eărtle de 
stind coboară...-) Fată cu veci
nica deschidere a port-1 or împă
răției zeilor solari la Dad. veci
ni ca închidere a porții de la do- 
ma lui Dumnezeu, cu a inertul 
de interdicție oe care-1 Îmbracă, 
arată o deosebire foarte marcată 
Intre două tipuri de spirituali
tate. Cea dadei. de«chLsă. înte
meiată pe comun:carea fără ba
riere între transcendent ti Ima
nent. îr.tre dtecolo ti atei, cea 
ir.deo-creșrirâ. terhisl. fără pu
tință de contra ra re îstee trans
cendent ti taane-rt. Ktee divini
tate ti hcoe. Cea d rtiî dădea 
r.irtere la ero* ti r^utori care 
tete ade* A mari de
ir*. ior tetdept»_' Eroul
’ ,r r—. vie re»jale cortra- 
d rtra fradam^rtaJ tetee făot ;’ 
de a arărf ta^-sa tp de «peri- 
t-aa<Ltate rfjcrrri ja rara

tea dMI MbUait
î:o de astetisalrtxte artareă*
Astfel de secsări. arafc-.de ti 
r-vețadoare. far dra roi cm ui

ti creație o
eorrtribrtra de -a-g la mai
arf-ca totetirara a filmai H ti

C. Stănescu

te ^să kks de tiu. U Pcft-
m ea ia dresul nosxru cerul 
«â J3a arearti etan ta te hie- 
rj ta- - Kx>va pomii crete ca 

= ■ m ti cu mugu-
r.< / ren* se bagi

ta demosL >7 Pentru ca 
te» rubeto. ta poți merge > pnn 

ta «un onciriiita, iA 
a_zr f pio^e. ta ajungi tulbj- 
rtitoare ta m .-.e. / acela, ascul- 
ti-î. ștfi in genunchi plîngtad, 
/ se roază n ta colul unde tal
pa-? î tocmai vrea ta se așeza 
Z ta: așterne inima-pîatri* 
(Prrfvri). De altfel spre deo- 
sebkra o« pruna purta a cărții 
(Dr«mal spre vai), unde poe
zea de adresare directă — 
emanație redisimutată a „vocii 
inimii* — ti face jocul aproape 
făta opreliște, ta a doua parte 
(fadeietaleiri de noapte) dia
logul poetului cu el însuși, con- 
t -notarea mai lucidă a prop mu
ll eu. impun o tonalitate lirică 
rail* aurd.nixată. Interiorizată. 
Piei uib ta ultirmil poem citat, 
< mtirea poetică aspiră la subli
marea ta structuri poematice 
potențate de o simbolistică re
lativ coerentă și. firește, rela- 
tîv ntmomL Pe această linie, 
de bun augur ni se par tenta- 
t-'.ele de plonjare In lelt-moti- 
ve!e mitice de anvergură : Nonl 
Py pu aii an. Inegalitate, Siv. Și 
cel nuțin ultima din cele trei 
poezii citate. amintind dis
cret de ..imaterialitatea* învă
luitor amphionică a liricii lui 
Nichita Stănescu, ni se pare 
d°-a dreotjil frumoasă : ..O
dată ta an / tatre clipa ce a 
fost și clipa ce-o să fie / e un 
gol înalt cu gust de veșnicie, / 
ta vinturi vechi lumina Înmu
gurește / și din adîncul deschis 
împărătește / atunci se arată / 
Siv. / cel ce lnșală timpul. II 
Cuvintele stau in el fără buze. 
/ Privirile sale n-au ochi. I Du
rerea lui n-are carne — / desfi
gurat de nemurire. Siv II tră- 
gind după sine văzduhul / 
atunci ni se oprește-n prag" etc.

Aflîndu-ne la capitolul con
taminărilor pe care, inevitabil, 
și roezia lui Gabriel Chifu le 
suferă cu superbă uitare de 
s'ne. este necesar, credem, să 
atragem totuși atenția tînărului 
autor că. uneori „împrumutu
rile" se produc aproape direct : 
din Eugen Jebeleanu (Ceea re 
am uitai), din Marin Soresru 
(Dar va veni), din Mîrcea Di
nescu. Dan Laurențiu. Indi
vidualizarea deplină a timbru
lui poetic, și în cazul unui ttaăr 
atit de înzestrat precum Ga
briel Chifu. reclamă acrentuarra 
efortului de reprimare a unor 
asemenea momente de rfimtnere 
ta umbra modelelor tutelare.

Nicolae Ciobanu
•) Gabriel Chifu: „Sălaș In 

Inimă", Versuri. Editura Emi- 
nescii. 1976.

viața cărților j

poezie |

Bucuria 
revelației
ceastă carte •) impune ta 
lumina clară a ideii de 
literatură un poet care, 
deși evident înzestrat, a 
șovăit multă vreme la

răscrucea cu nenumăratele drumuri 
posibile «le verbului pină cînd, 
iată, a Îndrăznit (sau s-a decis ?) să 
Înfrunte unul, transformîndu-1 din- 
tr-o virtualitate anonimă, a tutu
ror, tatr-o realitate personală, a sa. 
Ion Coeora nu mai evocă o anec
dotică biografică incertă scontînd. 
prin natura particulară a lucruri
lor. efecte ta sfera interesantului, 
ci Invocă o lume nouă, vie și im
previzibilă, pe calea divinatorie a 
imaginației șl memoriei. Această 
subiectivitate care nu se mai ex
primă direct ta fluxul amăgitor al 
confesiunii, ci se proiectează în e- 
lementele concrete ale obiectivită
ți! neutre, este o subiectivitate de 
gradul al doilea și ea dă tonul im
personal al poemelor, asigurindu-le 
astfel autonomia, adică libertatea 
de a fi ele insele, de a-șl alege 
propriul lor statut estetic. Deși poa
te aminti uneori prin ritmul fas
tuos de odele lui Paul Claudel sau 
de elogiile lui Saint-John Perse (a 
tautologie de bun simț ne învață 
că' numai cine nu s-a născut tacă 
nu are părinți), dar fără mistica 
imobilismului sacral a primului și 
cea a repetabilității istoriei a celui 
de-al doilea, discursul se organi
zează ca un triumf al eu-lui asu
pra lui însuși prin simularea me
tamorfozelor vocii unilaterale a au
torului în limbajul universal al lu
crurilor. Desigur, spunem „simula
re". tatruclt această părăsire de 
sine, această „dezinteresare" de ca
priciile propriului torent emoțional 
este numai aparentă, dar ea vor
bește cu atit mai mult despre for
ța poetului de a se dărui cu senină 
generozitate sau de a îmblînzi și

armoniza o exterioritate care In 
sine nu poate fi decît ostilă și dis
cordantă.

Unitară în structura ei generală, 
cartea este împărțită In trei sec
țiuni care, prin varietatea nivele
lor semnificative, pot sugera dife
rite viteze de execuție ale unei 
compoziții muzicale. Astfel, cartea 
intiia. Plante de dincolo, se des
chide cu un elogiu al poetului, con- 
ținîndu-și în sine și drama îndo
ielii, dar și bucuria revelației, ta- 
tr-un ritm de andante al înaintă
rii cortegiului de imagini spre con
templarea unei lumi dedicate ar
telor păcii : „Blîndețea fulgerului 
stăpinește o clipă și întoarce iarăși 
sufletul în singurătate și semne / i 
in lumina puțină (sau imaginară) 
țărmul e abia bănuit și stîncile se 
v&d ta larg și ca peste lănci picio
rul ezită să calce / / o prinț moște
nitor al visului spirit ultragiat ne- 
vîrstnic mire al mării, iată medi
tația e prielnică și vine noaptea cu 
armuri fabuloase și cuvinte pen
tru o lungă așteptare cu merinde 
și frînghii docile i / roagă-țe vie
ții pînă se ridică lacrima înecați
lor piatră fără cămin durere trăită 
în contemplarea stelei mai înainte 
ca prin lume să umble săgețile" 
(Prinț). Datoria nobilă a poetului 
este de a evoca patria prin verbul 
genuin, de a-și ridica turnul de cu
vinte la înălțimea imperativului ei 
moral : „Ca prim vis I zăpezile ri
dică steaguri tămăduitoare i aco
peră dinții mărunți al turmelor / pe 
întinderi de mentă / / dar cineva 
se leagă cu viața l că va tălmăci 
floarea Împărătească / a macului// 
zfivorît dacă ar fi i ori adulmecat 
de zaruri / poetul știe că oriunde 
un turn / dezaprobă cuvîntul dacă 
nu cintă / o patrie" (Oriunde un 
turn). Această primă secțiune cu 
un tempo de andante, deși saturată

da concret, alunecă lent, ea Intr-un 
ritual al triumfului și gloriei artei 
dobîndite prin asceză și conștiința 
jertfei : „Verbe noaptea / pendule 
în agonie / bronzuri umplîndu-mă 
de halucinații și viitor / pentru voi 
nici moartea și nici gloria / nu în
seamnă nimic / departe e asceza / 
dar ființa mai păstrează îp adine / 
un soroc al inefabilului / prealu
minată sabie / peste un cap / Îna
ripat" (Verbe noaptea). Este un 
veritabil dans al cuvintului, elogiul 
imaginii aproape transparente, ex
tatice, refăcînd din carnea himeri
că a lucrurilor un topos izomorl 
unde ceea ce ochiul vede contras
tant și discontinuu, urechea auda 
omogen și muzical.'

Dacă prima secțiuni are ta cen
trul ei problematica artei ca asce
ză. a doua, Viața netrăită a faunu
lui, cu un ritm interior de scherzo 
se structurează pe apologia exis
tenței concrete trăită ca bucurie. 
Instrumentelor de coarde le-au luat 
locul cele de percuție și suflat, so
lemnitatea ritualică s-a dezintegrat 
lntr-o explozie de exuberanță a tu
turor regnurilor, iar ta această săr
bătoare a elanului vital saltă co
pitele șugubețe ale ludiculul Pan : 
„Vor sosi caravanele cu ierburi fai
moase / vor sosi pină ta zori far
duri și vopsele de păr / vor sosi 
rădăcinile din care să se extragă 
esențe de bărbăție / vrăjitoarea să 
fie fără grijă / la balurile insulei 
Iși va unge sigur trupul cu ule
iuri sacre / o perucă de aur va a- 
trage sigur bîrfa nimfelor / vră
jitoarea să fie fără grijă / cei pre
văzători vor avea la timp armuri 
și lasouri / cei sceptici vor fi pri
miți ta breasla crescătorilor / de 
viermi de mătase / meșteșugul lor 
va fi la mare căutare / vrăjitoarea 
să fie fără grijă / în zori cîmpul 
va fi tacă verde / în zori nimeni 
nu se va mai văicări de nervi / în 
zori nu e o glumă faunul va stri
ga am dovezi / faunul va striga de 
pe versantul cețos al hieroglifelor / 
a mea e știința care duce viața la 
biruință" (Vor sosi caravane). Men- 
ționînd că partea a treia, Inventa
torul de numere, pe un ritm me
ditativ, de adagio (toate corespon
dențele muzicale trebuiesc luate, 
evident, cum grano salis), reia tema 
artistului prin Pitagora, căutătorul 
esenței abstracte a lucrurilor, e- 
sență identificată în număr, vom 
încheia subliniind că ultima carte 
a lui Ion Cocora nu este numai o 
izbîndă a autorului ei. ci și una 
dintre cele mai bune apărute la 
ifirșitul anului trecut.

Dan Laurențiu
•) Ion Cocora : „Inventaiorul de 

numere", editura Dacia, 1976.

Anecdotic 
și pitoresc

omanul istoric «I lui Radu 
Xițu se înscrie cu destulă 
dificultate in rigorile ge- 
ouIul Pe de o parte, din 
2uza intențiilor parodice

mai mult uu mai puțin camuflate 
nrind clișeele ti («hloantie scrieri
lor despre haiduci, iar pe de alta 
din cauza insuficientei sUpinlri a 
lecltar narațiunii istorice; acumu
lare dramatică de fapte. destine 
excepcmnale. pregătire gradată si 
exploatarea cu maximum de efect 
a nu-tarului etc.

Malena rărtil ae lnchead ta Ju
rul aventurilor unei ce ta de hai- 
dja in preajma după revoluția 
de la lfitt in Muntenia. Evenimen
tul istoric, ti «ceasta este Intenția 
autorului. rărrJne un fundal pen
tru desfășurarea acțiunii Paralel se 
încearcă schițarea in culori vii a 
unui tablou, pe alocuri destul de 
vendje. «J satului oltenesc sub la
tura lui anecdotică și pitorească. 
Spunem ta paralei pentru că cele 
două planuri, cel a) haiducilor și 
cel al vieții satului nu prea se În
tretaie prezenta primilor fiind per
cepută mai ales prin comentariile 
(savuroase, de altfel) babelor sau 
prin InAemnări Ia in „rfilirlar* alfi

popii Ctee ti țlrcovnlculul. Ale
gerea unui astfel de procedeu per
mite detașarea de subiect, distanța
rea parodică, subminarea din Inte
rior a situațiilor și ceea ce sa pier
de In dramatism șl tensiune se ciș- 
tigă in umor șl culoare. Iată cum 
sună un utfel de comentariu terii 
„in litere chirilice* de țlrrovnlc: 
„Așa că bietul conu Sarhe Papldon 
s-a prăpădit da măsela. Nu-I spu
neam au mereu ci de La mltaele o 
M i ie trasă? Rldea: „Fugi, bă 
d'aei*. Acum, dacă muri, alunge și 
el ki vorba mea. Fiindcă n-a vrut 
si ml asculta. Pirat părinte, că 
muriși înaintea lui si n-apucași să-i 
cin ti prohodul.

Interesul cârtii «ti ta limbaj. In 
truculenta verbală ■ oeraonajelor. 
Narațiunea este firavă și fragmen
tată. Intimplările și situați Ha neve- 
roeimila. un sir invariabil de «res- 
tAri și evadări ale haiducilor. In 
schimb, dialogurile sint dinamice, 
suculente. Imbrârind haina dialec
tală și regională fără a deveni su
părătoare. Funcțiile întregii poves
tiri stat preluate de dialog șl rela
tare. Personajele vădesc o mare 
poftă de vorbă șl ciorovăială ta 
orice moment, în orice context, și

trăiesc mult mai puțin prin ac
țiuni șl fapte decît prin modul de 
a se exprima. De fapt, ar fi mai 
potrivit sfl vorbim de o lume ono
mastică decît de siluete și carac
tere.

Numele stat aleee pentru sonori
tatea lor șl cltuși de puțin pentru a 
defini un profil (psihic sau moral). 
Pitorescul șl umorul popular, rlsul 
plin și aănătoa constituie legea 
acestei lumi. Haiducii se numene. 
Taure, Obogeanu. Tavă. Birlogea. 
Soataru, Corbaru. Liucimlr etc., ți
ganii lăutari, Basangeac, Bașan- 
dricA. Lsr hanurile poartă firme nu 
mai puțin burlești! ..La cal verzi 
pe pereți *„Li oul d« sur* eta.

Uneori liuâ autonll șarjează De 
latura pi tor» cuiul, a expresiilor re
gionala șl argotice, umorul fiind, 
atunci, cel puțin da calitate îndo
ielnică. în general se păstrează to
tuși un echilibru sensibil intre 
aspectul de lovialltate populară al 
stilului și intenția parodică sau iro
nică a gustului modern. De aceea, 
pasajele cele mal reușite sint toc
mai acelea ale comentariilor șl 
scrisorilor de care am amintit, unde 
culoarea locală este filtrată de iro
nie. a punctată de un acid spirit de 
observație, relevind dincolo de paș
te groasă, psihologia șl comporta
mentul unor categorii sociale. Radu 
Nițd utilizează eu destulă abilitate 
tehnica arhalzfiriî șl pe cea a sti
lizării |l dozării limbajului popu
lar. dialectul Irvcrllndu-ae din acest 
punct de vedere In tradiția prozei 
bănățene a unul Vlad Delamarina 
sau Ton Pop Reteza nul. Dară nu ne 
aflăm in fața unui roman istoric 
elaborat conform exigentelor șl ca
noanelor genului, In schimb ne 
aflăm ta fața unei, nu de puține 
ori realizată, comedii de limbai.

Paul Dugneanu
•) Radu Niju i „Pădurea nu doar

me*. editura „Albatros", 1976.

De la „fereastra 
modernității"

ritica manifestă, la o pri-

C
vire mai detașată, ca și 
obiectul asupra căruia se 
pronunță, o serie de 
ticuri verbale. Ceea ca 
era la începui o perspectivă În

noitoare, impusă de un ochi
perspicace, viu. capabil să împros
păteze sensurile operei poate de
veni. prin repetiția necesară in
con so Udarea unei deprinderi ana
litice. o schemă, golindu-se trep
tat de conținutul initial. într-o 
vreme, s-a căutat în opere clasi
cismul. apoi romantismul, mai nou 
modernitatea. Peisajul literar pri
vit din spatele a tot felul de fe
restre. cînd baroce, cînd sociolo
gice, cînd realiste, și-a îmbogățit 
sensurile in măsura în care privi
rea criticilor a decupat in spațiul 
literaturii o imagine coerentă, de 
semnificare și nu de pulverizare a 
operelor. Analiza operei din pers
pectiva modernității nu e nouă nici 
în exegeza caragiallană. Ea a fost 
deschisă de Paul Zarifopol. „Sunt 
vechi domnule" spunea Caragiale. 
Deloc convins, Zarifopol își va 
axa, cel dinții, întreaga interpre
tare a operei bunului său prieten, 
pe infirmarea deschisă și argu
mentată a respectivei păreri, 
„fiindcă acea viziune a lui era
doar modernă și nu clasicistă (s.n), 
cu voia ori fără voia lui". Reluînd
teza modernității, după mal bina 
de patru decenii de la lansarea ei. 
Al. Călinescu *) e conștient de pe
ricolul de a o transforma într-un

șablon fiind prevenit de faptul că 
prin suprasolicitare orice portret 
modern al scriitorului poate suferi 
de academism. Atent la fața și re
versul medaliei oricărei ipoteze 
critice, stăpin pe mai multe tipuri 
de lectură, criticul nu are obstina
ția punctului de vedere unic. 
Adept al principiului polisemiei 
textului, spirit tutelat de deschi
dere, criticul e avizat de faptul că 
opera nu e numai deschisă ci și 
închisă, lucru adesea uitat de la 
Umberto Ecco Încoace. Lectura sa 
va fi selectivă și nu cumulativă, 
demonstrind necesitatea de a do
mina in actul critic ipotezele acolo 
unde ești tentat să le dai expan
siune. Imaginea modernității lui 
Caragiale devine in această carte- 
intensivă și nu extensivă, echili
brând „libertatea interpretării și 
constrtagerea pe care o exercită 
textul". Deloc paradoxal, avertis
mentul lansat cititorilor de către 
critic, de pe baricadele luptei pen
tru polivalentă, reamintește cuvin
tele lui Caragiale : „Nu în toate 
cuvintele moftului stă un îndoit 
înțeles". Sîntem preveniți în fond 
că există pe lingă1 privirea mozai- 
cată a criticii și una biocularâ sad 
monoculară cu care putem vedea 
In profunzime semnificațiile tex
tului. Apelînd La o lerie de teze 
susținute de A. Jolies și de repre
zentanții Opoiazulul, Al. Călinescu 
privește opera lui Caragiale ca ro
dul unei ample morfologii a genu
rilor instauratoare si restauratoare.

Criticul definește procesul de 
„substituire dialectică intre viața 
cotidiană și literatură... între genu
rile canonizate și cele Joase", spe
cific creației analizate. Caragiale e 
„primul poietician român1', autorul 
unei poetici moderne. Criticul ne 
pune față ta față cu un scriitor 
care nu se disimulează cl se de
nunță. de2văluindu-și mecanismele, 
autointerpretîndu-se. Descoperim 
în Caragiale un scriitor care se 
privește scriind, un autor care dă 
codul operei lui. care incorporează 
in scrierile sale un dicționar im
plicit al limbii și limbajului său 
artistic, un creator care ne dezvă
luie mecanismul exercitiilor sale 
de stil ridicîndu-le la statutul de 
operă, prefigurîndu-le pe Queneau. 
Omnisciența lui Balzac stăpînea 
realul, comedia umană, omnisciența 
lui Caragiale stăpinește și toată co
media scriiturilor și stilurilor, dar 
refuză retorica, imbrățișînd poetica, 
chemată să joace un rol tranzitoriu 
și de relevare a discursurilor cum 
• demonstrat Tzvetan Todorov în 
Gramatica Decameronului. Vîrsta 
modernă a literaturii este vîrsta 
în care scriitorii se autorevelă, în 
care ne iau martorii scriiturilor 
lor, ne fac participant)! unui spec
tacol dat de scriitură Ia care 
«ceasta este personaj, dilemă, ten
siune a operei, adică Graalul 
căutat.

Pentru Al. Călinescu modernita
tea e ea însăși o schemă, pe care 
o corectează mereu, o nuanțează 
salvlnd-o de banalizare și osifi- 
care, de fervoare șl patetisme. de 
balastul erudiției neselective capa
bile să-1 introducă pe Caragiale în
tr-un inventar al literaturii seco
lului XX șl nu lntr-o paradigmă. 
Lecția lui Caragiale conținută de 
ultima interpretare a operei lui, 
fără a fi răspicat rostită, dar cu atît 
mai convingătoare, ne pare a fi da 
aceea : „curat clasic, curat modern".

Doina Uricariu

• Al. Călinescu, „Caragiale sau 
vîrsta modernă p literaturii", Ed. 
Albatros, Bue., 1976



B „Prietenii mei sînt nuferi 
negri acum"

— Pentru multi cititori — mai ales din 
rindul celor tineri — numele dumnea
voastră, stimate Bazil Gruia, este aproape 
necunoscut. Vă invit să începem această 
convorbire prin a explica tăcerea dum
neavoastră editorială întinsă pe o perioadă 
nu tocmai scurtă : 1929—1968.

— A3 avea multe să vă spun sub acest raport. 
Dar in esență cred că. dacă în materie de teh
nică e necesară o anume inițiere și experiență, 
tot astfel în domeniul artei si literaturii este 
nevoie, în afară de talent — în măsură egală — 
de o stăruitoare aplecare asupra lucrării, de un 
efort continuu întru perfecționare @1 autodepă- 
|ire.

— Nu-mi plac nici mie „grăbiții", dar, 
de ce n-aș recunoaște-o ?, mi se pare că 
cei aproape 40 de ani scurși intre debutul 
dumneavoastră editorial și a doua cane 
constituie un „stadiu de laborator" exce
siv de întins.

— Debutlnd în 1929 cu placheta de versuri 
„In Țara Toamnei", remarcată, între alții, de 
G. Călinescu în „Viața literară", am considerat 
că, totuși. e cazul unui popas mai îndelung in 
periplul meu literar, întrucît nu știam exact 
dacă „talentul real dar încă dibuitor", semnalat 
de marele critic, își va găsi sau nu realizarea, 
ori toate străduințele se vor reduce — așa cum 
spunea un italian celebru — la un efort asemă
nător cu cel al chelnerilor, care într-o zi fac 
mii de pași într-un local, fără ca, efectiv, să 
înainteze cîtuși de puțin.

Nu-ml cunoșteam posibilitățile, nu știam de 
cite carate sînt. N-o știu nici azi. Dar cine și 
le poate ști cu exactitate ?

Mă hotărîsem să nu mai public nici o carte 
înainte de a încerca o limpezire cu mine în
sumi. Abia după ani, după decenii de căutări, 
m-am hotărît să public „Arderea etapelor" 
(1968). Au urmat „Obsesia verii" (1972) și, re
cent, „Patima albă", volum onorat de prefața 
lui Șerban Cioculescu.

— Citind ampla prefață a profesorului 
Serban Cioculescu și amintindu-mi foarte 
frumoasele cuvinte pe care le-a scris cu 
prilejul aparifiei „Obsesiei verii" mi-a 
venit în minte o întrebare insidioasă. 
Deci, de cind îl cunoașteți pe Serban 
Cioculescu și in ce raporturi vă aflați cu 
Domnia Sa cind a apărut „Obsesia verii" ?

— Da, întrebarea pare justificată, numai că 
trebuie să aflați câ l-am cunoscut pe decanul 
de azi al criticii românești abia în 1972, dorind 
să-i mulțumesc pentru aprecierile pe care gă
sise de cuviință să le formuleze în „România 
literară- (nr. 27/1972) pe marginea volumului 
meu „Obsesia verii". Am profitat, deci, de oca
zia unei deplasări Ia București, în vederea docu
mentării la „Biblioteca Academiei" asupra unor 
manuscrise Blaga ; l-am căutat pe Șerban Cio
culescu, socotind o plăcută îndatorire elemen
tară a-i aduce mulțumirile de cuviință. în cadrul 
unei convorbiri de peste o oră, și mai mult decît 
agreabilă, printre alte subiecte abordate, am 
fost întrebat și despre noile mele preocupări. 
Mi-am îngăduit să-i solicit, în acest context, 
materiale pentru cartea mea documentară Blaga, 
ce-o aveam atunci în pregătire, și magistrul m-a 
asigurat că o astfel de carte va prezenta un in
teres deosebit, dar că dînsul își va publica amin
tirile și documentele despre Blaga intr-o carte 
proprie. în schimb, vorbindu-i și despre noul 
meu volum de versuri s-a arătat dispus să-i 
acrie o prefață. Așa s-a întîmplat apoi, că edi
tura „Dacia", trimițînd manuscrisul marelui cri
tic. după mai multe luni l-a reprimit însoțit da 
prefața, pe care azi o cunoașteți.

— VA invit să facem cîțiva pași înapoi, 
rugindu-vă să mai stăruiti, prin alte de
talii, asupra debutului dumneavoastră fi 
chiar asupra anilor anteriori lui, ani care, 
firește, ne pot spune cava despre forma
rea dumneavoastră spirituală.

— De fapt, am început să scriu versuri pe cînd 
eram elev în clasa a treia (azi a șaptea), la li
ceul din Turda. Aveam 14 ani. începuse în clasă 
o adevărată bătălie emulativă între cei care 
eram „tari" la limba română. Printre ei se nu
măra și Paveî Dan, prozatorul de maî tîrziu. 
Mi-1 amintesc bine, începuse si el să scrie, era 
sfios, sobru în spuse și fapte, sîrguincios la în
vățătură. Eram amîndoi printre eminenții cla
sei. Cum ne făceam o concurență loială, eram 
buni prieteni. Grație amabilității unui alt fost 
coleg de clasă, Eugen Gîscă, talentat desenator 
iar azi unul din piasticienii noștri de prestigiu, 
am ajuns recent în posesia unei fotografii din 
timpul școlarității mele la Turda. A fost una 
din marile bucurii ale ultimilor dot ani, prile- 
juindu-mi o emoție despre a cărei intensitate 
oferă o pală imagine mica mea poemă „Prietenii 
mei sunt nuferi nesri acum". Dacă n-am dedi- 
cat-o expres lui Pavel Dan, aceasta se datorează 
faptului că am ezitat să o consider cea mal 
adecvată expresie a rememorării prieteniei da 
odinioară.

După clțiva anî, în clasa a patra, m-am trans
ferat la liceul din Ai ud. într-o hună zi, îmi par
vine din partea lui Pavel Dan invitația de a 
colabora la o revistă redactată de el — „Fire 
de tort". Firește, m-a bucurat acest semn de 
prietenie și i-am trimis o poezie intitulată „Pă- 
mintul", pe care a publicat-o în proximul nu
măr al revistei.

Prin clasa a șasea de liceu scriam pe nerăsu
flate, de preferință versuri. Aveam cîteva caiete 
pline cu stanțe rimate și cîteva povestiri de vî- 
nătoare. Fusesem ales președintele „Societății de 
lectură" ■ liceului și reușisenț să scot o revistă.

biografia debuturilor
z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ---

„Este atît de frumoasă și bogată 
limba românească, încît e o mare
bucurie să-i poți gusta mai adine 
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trasă la șapirograf, pentru uzul elevilor. N-aș 
fi crezut că voi relata vreodată atît de detaliat 
aceste lucruri. O fac doar fiindcă aminteați 
Înainte de îndelungata mea ucenicie in ale scri
sului, indispensabilă, zic eu. oricărui creator.

— Cum se numea revista pa cara • 
scote ați 7

— O spun azi, cu Imens amuzament Interior 
pentru orgoliul de odinioară : numele meu fi
gura, ca prim-redactor. pe frontispiciul revistei, 
botezată cu un nume acustic și caustic : „Ghio- 
noaia", pentru că publica, ex cep tind partea pro- 
priu-zisă literară, numeroase materiale de satiră 
și umor, zeflfemisind apucături și practici școlă
rești mai puțin lăudabile și redind cu antren 
întimpiări hazlii din viața elevilor. Aceasta 
întrucît încă de pe atunci constatasem că sus
cita interesul cititorilor numai ceea ce este direct 
legat da viață și preocupările lor.

— Dintre profesori, vi ajuta cineva 7

— Dacă activitatea noastră s-a dovedit efici
entă, aceasta se datora, desigur. îndrumării di
rectorului liceului, poetul Ovidiu Hulea. Acest 
distins om de cultură și delicat poet lua parte 
la șezătorile „Societății de lectură", ne încuraja, 
ne stimula In dragostea pentru literatură și 
scris. Ne vorbea — și cu cită pasiune și per
suasiune — despre măreția poeziei lui Emine seu, 
Coșbuc, Gog a, despre proza lui Sadoveanu si 
Rebreanu. Pentru el literatura era piinea cea 
de toate zilele — așa cum o spunea undeva atît 
de plastic într-o poezie. In familia lui, literatura 
era la ea acasă. Soția lui, Li via Hulea-Rebreanu, 

sora autorului romanului „Ion", era ea Însăși 
poetă.

Cei cinci ani petrecuți în ambianța arătată la 
liceul din Aiud au contribuit, fără Bă-ml fi putut 
da seama atunci, și la stimularea pasiunii mele 
pentru operele marilor noștri clasici, și la ac
centuarea interesului de a-mi antrena exprima
rea sensibilității în construcții prozodice. în două 
rinduri, în ultimele clase de liceu, Ovidiu Hulea 
m-a trimis la concursurile „Tinerimii române" 
din București, la care luau parte elevi din în
treaga țară. La unul din concursuri l-am cu
noscut pe Ovidiu Papadima, pe care, regret, nu 
l-am mai întilnit de atunci decit in scrierile lui 
și poate, și el in ale mele. Am obținut la am
bele concursuri mențiuni speciale.

— Sintețl născut, din cite știu, bi Cis- 
teiul de Mureș. Liceul l-ati făcut la oraș. 
Cum simțiți că s-au împletit in sensibili
tatea dumneavoastră elementele celor 
două medii 7

— Aproape în fiecare sîmbătă mergeam de la 
Aiud acasă. în Cisteiul de Mureș. Revedeam 
șesul și dealurile, pădurile și rîul copilăriei. As
tăzi îmi dau seama că impresiile și percepțiile 
adunate sub zările natale, în copilărie, adoles
cență șl în revenirile de mai tîrziu constituie o 
inestimabilă mină de emoții, un colț viu al uni
versului meu sufletesc în care sînt mereu și 
Irezistibil să mă-ntorc. Versul meu a încercat 
să surprindă inefabilul locurilor. Toate elemen
tele pornite de la obirșii ș-au convertit în in
time componente, în surse de mereu și mereu 
uimită meditație. Pot spune că nu am scris nici
odată vreun rînd fără ca acesta să fi trecut mai 
Întîi prin sîngele și respirația mea.

Nici mai tîrziu, la Cluj, contactul meu strîns 
cu satul natal nu a încetat. Dacă aș trage azi 
o linie de Ia etajul al treilea al locuinței mele 
din Cluj-Napoca pînă în vîrful vilei de odinioară, 
pină în zarea Mureșului și a pădurilor prin care 
hoinăream la vînătoare — uneori mai mult de 
frumos decît de jivine — și apoi m-aș întoarce 
pe aceeași linie, tot n-aș putea delimita cu pre
cizie, cum nici în sufletul meu, unde e punctul 
de certă interferență a rusticului cu orizontul ci
tadin.

B „Imaginara cameră a larilor**

— V-aț ruga să ne întoarcem din nou 
la debutul dumneavoastră editorial și la 
tot ce l-a precedat și anunțat.

— Debutul meu editorial, „în Țara Toamnei", 
■-a produs la „Tipografia Națională" din Cluj, 
în 1929. Cartea a fost discutată in mai multe 
cronici și recenzii, dintre care, pe lingă cea de
osebit de flatantă pentru un debutant ca mine, 
datorată lui G. Călinescu. mi le amintesc pe cele 
ale lui George A. Petre, Vladimir Nicoară, pe

invitatul nostru

Bazil Gruia
care ulterior le-am mai găsit dintre multele 
pierdute. Regret acum că n-am avut prevederea 
de a le păstra.

— De ce 7 Cam ce ar însemna răsfoirea 
acelor cronici ?

— Cred că pentru fiecare creator răsfoirea 
unor astfel de înscrisuri foarte vechi este un
deva egală cu reculegerea într-o imaginară ca
meră a larilor.

•
— Înțeleg că dintre toate acele recen

zii, cronici, cea semnată de G. Călinescu 
v-a interesat cel mai mult. Numai pen
tru că purta girul marelui critic ?

— Nu doar pentru asta, ci și pentru că «G. Că
linescu a sesizat cîteva lucruri esențiale din 
ceea ce putea fi încercarea prozodică a unui 
tînăr la 17—18 ani.

— Cind ați debutat tn publicistică 7

— Ca student, la Cluj, în pagina culturală a 
cotidianului „Patria", cu poezia „Iubire", care a 
intrat șl în volumul de debut. Această pagină 
era îngrijită de poetul Teofil Bugnariu. un real 
talent, despre care am aflat că abia astăzi își 
stringe poeziile într-un volum. Am publicat și 
în „Societatea de mîine", revistă condusă de Ion 
Clopoțel și, pe lingă alte efemeride, în „Unirea" 
din Blaj.

Cu graba inerentă tinereții — ulterior regre
tată — mi-am string 30 de piese în volumul 
apărut la „Tipografia Națională". Pe urmă, in 
ciuda încurajărilor criticii, am avut la un mo
ment dat impresia că poezia volumului nu era 
purtătoarea unui autentic — originale matrici 
stilistice. In consecință, am luat hotărirea să nu 
mai dau altceva tiparului pînă nu voi avea con
vingerea realei smulgeri din „acceptabil". Am 
scris și am ars, scriam parcă tot mai descurajat, 
mai greu, mai cu teamă, pină cînd. și datorită 
acumulărilor greutăților vieții și solicitărilor la 
care mă obliga conștiința profesională de avocat, 
luam tot mai rar în mină o filă de bîrtie pen
tru transcrierea unei emoții lirice, pentru un 

__________________________________ /

vers. Am renunțat cu totul atunci cînd mi-am 
dat seama clar că merită să reîncep numai in 
clipa in care voi simți imperios nevoia aă scriu ; 
atît de imperios, incit aă nu mai pot face aitfeL 
vers.

— După cite știu, ați desfășurat, cu in
termitente, și o activitate publicistică. De 
numele dumneavoastră se leagă istoria 
unui proces răsunător in epocă. Pe de altă 
parte, în urmă cu doi ani v-a apărut vo
lumul „Blaga inedit, amintiri și docu
mente", in care ați dovedit nu puține cali
tăți de eseist și istoric literar. Dar, și in 
domeniul publicisticii mi se pare că s-a 
repetat, intrucîtva, traiectoria ciudată a 
vocației lirice.

— Am făcut parte, pe vremuri, din „Sindica
tul Presei române" din Ardeal și Banat, care nu
măra printre membrii săi pe Ion Agârbiceanu, 
Lucian Blaga, Ion Clopoțel, Aron Cotruș. In
tr-adevăr; din activitatea mea publicistică se 
poate aminti articolul apărut în săptăminalul 
„Chemarea" (nr. 2/1930), articol ce a declanșat 
un răsunător, pe atunci, proces de presă cu ma
reșalul Averescu, pe tema răscoalelor țărănești 
din 1907. Pentru acuzațiile aduse, Averescu 
mi-a intentat o acțiune penală la Tribunalul din 
Cluj. Procesul a avut un larg ecou în opinia 
publică și în presa vremii, fiind vorba de re
luarea dezbaterilor cu privire la responsabilită
țile in reprimarea răscoalelor din 1907. S-au an
gajat în apărare, benevol, peste 180 de avocați, 
in frunte cu așii barourilor de atunci : Radu 
Rosetti, V. Toncescu, V. V. Stanciu, Ionel Pop, 
Pompiliu Io ni țescu etc. Totuși, am lost con
damnat la 15 zile închisoare, din du-se astfel 
satisfacție mareșalului, care, deși in virstă de 
71 de ani, s-a deplasat personal la Cluj și s-a 
prezentat în instanță însoțit si el de un număr 
mare de avocați, pentru a cere condamnarea 
unui tînăr de 21 de ani, pentru vina de a fi ri
dicat, cel dintîi in publicistica din Ardeal, pro
blema răscoalelor de la 1907. De fapt, susținu
sem in articolul incriminat că mareșalul Ave
rescu, deși un eminent militar. încărcat de glo
rie, din punct de vedere politic nu se putea 
erija în „prieten al țărănimii", cum era consi
derat de adepții săi politici, din mqment ce in 
1907 a acceptat să intre ca ministru de război 
în guvernul de atunci și să-și asume sarcina de 
reprimare a răscoalei, soldată cu 11 000 de morți.

Apoi, mi s-a întîmplat și în. domeniul publi
cisticii ceea ce mi s-a întîmplat și în cazul poe
ziei. Abia după mulți ani. după decenii chiar, 
mi-am reluat și în acest domeniu activitatea. 
Datorită unul sentiment de obligație morală 
față de memoria celui care mi-a acordat aleasa 
lui prietenie, Lucian Blaga, am început să pu
blic amintirile mele și ale altora, în majoritatea 
lor însoțite de documente, despre marele poet. 
Pe parcurs, am conceput ideea unei cărți, izbu
tind să adun un important număr de mărturii 
orale și scrise,’care configurează, zic eu, mai 
pregnant pe Blaga. Cartea, după cum se știe, a 
apărut în 1974 la editura „Dacia", care de la 
Început a manifestat mult interes față de ideea 
inițierii primilor pași pentru fundarea unui te
zaur documentar Blaga, atît de acut necesar 
viitorului monograf.

Pregătesc acum — și datorită bunăvoinței ^unor 
depozitari de documente — o a doua carte des
pre viața și opera poetului. In acest context, 
amintesc că în curînd voi preda editurii și un 
nou volum de versuri iar într-o preocupare de 
perspectivă am inclus un volum de „Memorii 
judiciare", unul documentar-memorialistic des
pre Goga și... încă unele proiecte, dar despre 
asta — cu alt prilej.

B „Am sperat întotdeauna 
că timpul îmi va fi fidel**

— Oprindu-mă la volumul despre Goga, 
as vrea să vă intreb cam ce lucruri noi 
despre „poetul pătimirii noastre" vom 
putea găsi in proiectata carte 7

— Voi vorbi In această viitoare carte despre 
Goga romantic, un episod inedit de tinerețe, 
definitoriu pentru evoluția sensibilității sale.

— Adică 7

~ ...în 1900, pe eln4 Goga era elev în clasa 
ultimă a liceului din Brașov, a cunoscut pe e- 
leva de la ..Școala pedagogică" din Blaj, Aurelia 
Rusu, la nunta fratelui acestuia, care a avut loc 
in Tohanul vechi. S-a înfiripat atunci o idilă 

care a durat cîtiva ani și la cel mai înalt nivel 
afectiv, poate tocmai pentru că s-a rezumat 
doar la o corespondență asiduă, la visuri pa care 
împrejurări potrivnice le-au curmat. Cert e că 
Aurelia Rusu, femeie de o rară frumusețe, a 
continuat să poarte toată viața In suflet amin
tirea lui Goga. Aș putea spune că din această 
amintire, mai bine zis din proiecția ei, și-a con
struit unica ei rațiune de a trăi puritatea, fru
mosul, desăvîrșirea. Poetul nu ignora toate a- 
cestea.

Aurelia Rusu s-a stins la vîrsta de 92 de ani, 
în satul Bontăieni, de lîngă Baia Mare, unde 
funcționase cîteva decenii ca învățătoare,

— Ar exista două „probleme" in acest 
caz. Prima, că o astfel de carte mi se 
pare a se afla pe muchie de cuțit, din 
multe considerente, începtnd cu chestiu
nea utilității ei si terminînd cu rănirea 
unor sensibilități. In al doilea rind, parcă 
s-a mai scris ceva pe această temă, așa 
că m-ar interesa procentul de inedit al 
cărții dumneavoastră.

— Faptul că mă gindesc s-o scriu, dovedește 
că nu mă îndoiesc de utilitatea ei, conștient 
fiind de unele inerente riscuri. In al doilea rînd, 
e adevărat că Victor Ilieșu a publicat și co
mentat acum cîțiva ani, versuri aflate în unele 
din cele 50 de ilustrate ale lui Goga către Au
relia (erau 51, dar una s-a pierdut). La fel de 
adevărat este că aceste versuri au fost repro
duse într-un volum și de Dan Smîntînescu. Dar 
în cartea mea vor fi reproduse toate cele 50 de 
ilustrate cu textele și datele respective, punîn- 
du-se astfel la dispoziția istoricului literar multa 
elemente inedite referitoare la acest „compar
timent" al existenței Iul Goga. cu interesante 
implicații în creația sa.

— V-aș ruga să-mi reproduceți prima 
propoziție din prima ilustrată și ultima, 
din ultima ilustrată.

— „Brașov, 19 februarie 900. Arareori se Ifl- 
tîmplă cu mine ca amintirea unor clipe să fie 
atît de puternică, atît de zguduitoare" și „Buda 
pesta, 23 febr. 903. — Așa-i că-mi promiți, că 
nu te superi dacă gindesc din cind in cind la 
clipe atît de dragi... Sărut mina. Octavian.".

— Stimate Bazil Gruia, cunosc foarte 
multe prejudecăți in ceea ce privește felul 
de-a fi „cintăriți" tinerii scriitori. Aș 
vrea să aflu de la dumneavoastră cîteva 
din prejudecățile prin care sînt „văzuți" 
mai virstnicii lor colegi.

— Știm cu toții că valoarea nu este egală cu 
gradul de popularitate al unui scriitor, nici cu 
unele năzuințe veleitare. Păstrind aceeași linia 
a discreției pe care am urmat-o de-a lungul de
ceniilor, am sperat totdeauna că timpul îmi va 
fi fidel. Oricum. în ceea ce-i privește pe crea
torii mai în virstă. s-a încetățenit, cu adevărat, 
o serie întreagă de prejudecăți.

Mai întîi, că ar trăi practic In exclusivitate 
pe contul celor petrecute cîndva, trăirea lor li- 
mitindu-se, astfel, la rememorare. Or, așa cum 
am scris cîndva „amintirea nu-î decît întîia 
treaptă dintr-un urcuș neîntrerupt".

In al doilea rînd, plonjarea in artă, ar consti
tui, chipurile, o compensație a restringerii vita
lismului biologic.

In al treilea rînd, pînă și exprimarea unei 
nostalgii, ca să nu mai vorbesc de aceea a unui 
sentiment tragic este etichetată drept nu ceea 
ce este, ci ca expresie a unei acute obsesii a... 
apropierii sfîrșitului. Nu mai insist : seria pre
judecăților de acest fel e greu epuizabilă.

— Cum y-ațl simțit în preajma acestor 
prejudecăți, mai ales cind ele vă vizau în 
mod direct 1

, — Pot să afirm că a existat o anumită pe
rioadă în viața mea — a durat cîțiva ani, între 
35—40 — cînd, rememorarea în sena de retrăire, 
de reconstituire cit mai exactă a unui moment 
petrecut cîndva, a exercitat asupra mea o se
ducție irezistibilă. Dar perioada aceasta a dis
părut tot atît de hrusc și aparent nemotivată 
prin nimic, precum apăruse. De atunci a trecut 
un sfert de secol fără să mai fi resimțit nevoia 
de a apela la rememorare, în felul arătat mai 
sus. Intr-un cuvînt, n-am mai schimbat nici
odată și n-o fac nici acum, clipa prezentului cu 
aceea, Dricît de frumoasă, a revolutului, chiar 
dacă nu-1 exilez cu totul. Maî mult, am impre
sia că niciodată n-am trăit ceva la o asemenea 
tensiune ca în ultimii 15 ani. Și aceasta, dato
rită faptului că viața și frumusețile ei îmi oferă 
zilnic inepuizabile surprize. Un gest, un rîs auzit 
pe stradă găsesc în mine ecoul altui gest, altui 
ns aidoma lui, fiecare pol temporal amplifi- 
cîndu-se unul în celălalt. Se naște astfel nu atît 
o nouă lume imaginară — deși la modul meta
foric ar putea fi numită și așa — dt o perce
pere subtilă, euforică, a celor mai fine nuanțe 
care alcătuiesc resorturile sufletești, iar la su
prafață, gestul, cuvîntul. Or, tocmai perceperea 
aceasta declanșează la nivelul omenescului și 
artisticului trăiri de nebănuită profunzime. Iată, 
deci, că departe de a constitui o compensație a 
vitalismului restrîns, arta se dovedește a fi, cel 
puțin în ce mă privește, și un puternic stimu
lent biologic. Arta nu cunoaște virată — un a- 
devăr profund și nu doar o formulă bombastică.

— Ce crede azi, la aproape o jumătate 
de secol de la debutul editorial, cel care 
in 1929 se gindea să nu mai scrie ver
suri ? A aflat ceva despre numărul cara
telor acelui „talent real dar încă dibui
tor" 7

— Firește, nu pot face autoaprecieri. Tot re 
pot afirma este că „Patima altă, aș vrea sa 
fie și o luptă pentru cuvînt, pentru dezlănțuirea 
puterilor lui miraculoase. Este, cum am spus-o 
de atîtea ori, atît de frumoasă și bogată limba 
românească, încît e o mare bucurie să-i poți 
gusta cît mai adine din fascinație și belșug. Am 
credința că abia acum Îmi trăiesc tinerețea 
literară !

Reporter
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de analogii sau coincidențe și susținea că chiar 
in cazul unei traduceri nu trebuie să avem în 
vedere numai modelul, ci și alte elemente de 
cultură care pot interveni in procesul de trans
punere într-o altă limbă. Era foarte erudit în 
materie dc literatură și cultură franceză și româ
nă (citează cărți puțin cunoscute despre Emi- 
nescu precum : I. Pătrâșcoiu, M. Eminescu pe- 
ssimistischer Weltanschauungs mit besonderer 
Beziehung auf den Pessimmismus Schopenhau
ers, Tg. Jiu, 1905 : Al. Nanu, Le poete Eminescu 
et la poesie lyrique francaise. Paria, 1930 și Aurel 
Vasiliu, Bucovina în viața și opera Iui Eminescu, 
Cernăuți, 1943), recunoștea onest contribuțiile al
tora în problema cercetată de el, dar ironiza sar
castic însușirea cercetărilor sale în chip nemăr
turisit de alții, îndeosebi de N. Georgescu-Tistu 
(Icoana Stelei ce-a murit, extras din Revista is
torică română, 1946, vol. XVI, fascicola 3) și Ra
du Manoliu (Izvoarele și motivele procedeelor 
din poeziile lui Eminescu, Preocupări literare. 
I. mai 1936).

Vom spicui cîteva din contribuțiile compara
tiste ale lui I.M. Rașcu, observînd de la Început 
ca ele privesc mai ales cultura, lecturile lui Emi
nescu, și mai puțin influențele în opera sa. El 
a fost, de pildă, cel dintîi care a pus în legătură 
poemul eminescian Amorul unei marmure cu 
piesa de teatru Les titles de marbre a lui Th. 
Barrtere și Lambert Thiboust din 1853, repre
zentată și la noi. De asemenea el a descoperit că 
scrisoarea lui Theophile Gautier citată de1 Emi
nescu la finele nuvelei Sărmanul Dionis este 
desprinsă din Histoire de l’art dramatique 
en France, III, 1859. Epitetul de „Baron 
de Trois Etoiles" dat de Eminescu lui D. Pe
trino aparține lui V. Hugo și se găsește în 
Litlerature et philosophic melees, (Paris, 1897), 
I. M. Rașcu emite ipoteza că nuvela loan Vesti- 
mie ar fi o traducere, ca și poezia Făt Frumos 
din tei unde, într-o variantă. Blanca se expri
mă : „Nu voi tată să fiu nonne" (mș. 2284). Emi
nescu se documenta adine în orice domeniu, 
într-un articol. Literatura privitoare la Dobrogea, 
recenza intre altele : A. Boue, La Turquie 
d'Europe, I—IV. Paris, 1840 ; Bazan court, 
L’expedition de Crimee, I—II 1856; A. Viquesnel, 
Voyage dans la Turquie d’Europe, Paris, 1855 ; 
Ioan Ionescu, Voyage agricole dans la Do- 
broudja 1850 ; E. Taibout de Marigny. Hydro- 
graphie de la Mer Noire et de la Mer d'Azov, 
1856 ; Paleocapa. Memoire hydrographique sur 
les bonches du Danube, Paris, 1857. Citise multe

Eminescu și cultura franceză
alte cărți, de politică precum : Edouard Marbeau, 
Un nouveau regime, lucrări despre chestiuni li
terare ca L’art d’ecrire de Charles Gidel, Etudes 
sur la proprieie litteraire de Ferd Worms, Pro- 
priete litterraire de Robert de Barrois, De la 
corruption litteraire en France de Charles Poite- 
vin, Latour Dumoulin, Travaux sur radminis
tration comparee de differents peuples dont Ies 
journaux ont publie divers extraits. Intr-un ma
nuscris (2291, f. 67) găsim notat numele lui 
Lissagaray autorul unei Histoire de la Commune, 
la care a participat. în alte manuscrise dârrr 
peste Histoire de la Commune de Vesignă, Lon
dra 1872 și Die letzte 7 Tagev 1871, de același 
Oliver Lissagaray.

Două ecouri din operetele lui Meilhac și Halăvy. 
Unul din Orfeu în Infern în Umbra lui Istrate 
Dabija-vievood („Cînd eram vodă la Moldova"..., 
„Cînd eram crai în Beoția...") și altul în Scri
soarea II : „Te-ai adaos / La cel cor ce-n ope
retă e condus de Menelaos" unde opereta e 
La Belle Helene. Deoarece în povestirea Visul 
unei nopți de iarnă se vorbește de L3 danse 
macabre de Saint-Saens,Zim dedus că Eminescu 
știa și de Samson et Dalila (1877) de unde poate 
i-a venit ideea din Scrisoarea V.

Aflăm din studiul lui I.M. Rașcu că Bal Ma- 
bille era prin 1867 „la plus recherche du monde 
frivole", că se dansa aici cancan și că localul 
fusese cîntal de autorul de „Chansons" Gustave 
Nadaud.

G. Călinescu atribuie și în ediția a doua, din 
1947, a lucrării sale Opera Iul Eminescu poetului 
piesa Junețea lui Mirabeau. Cum a dovedit 
N. Serban in Racine en Roumanie, piesa apar
ține lui Aylie Sangle și a fost tradusă în româ
nește de I. Panu. Eminescu dă doar rezumatul 
a trei acte. Caraglale a stilizat-o pentru repre
zentație în 1871, după cum ne încredințează 
Șerban Cioculescu în Viața lui I. L. Caragiale 
(1940). Cît despre proiectul de comedie Văduva 
din Ephes, G. Călinescu crede că Eminescu ar 
fi urmat pe Lessing cu Die Matrone von Ephe
sus comedie intr-un act, sau pe Ernst Raupach 
care scrisese și un Mirabeau, in vreme ce I. M. 
Rașcu propune comedia în proză într-un act din 
1702 La Matronne d’Ephese de Antoine de La- 
motte-Houdard din care nu-i exclus ca Lessing 
să se fi inspirat (subiectul îl tratase în 1665

La Fontaine in Contes șî în 1666 Brantftme 
Vies des dames galsntes).

D. Murașcu nu a corectat titlul dat greșit de 
Rașcu unei glume de atelier a lui Eminescu 
Furtișagurile lui Cocovei Marello unde e vorba 
de furtișagul lui Iacob Negruzzi (Cocovei e nu
mele unui erou al său) și Viclenie și amor după 
piesa lui Agustin Moreto. EI desden con el de«- 
den, din care 6e Inspira și Moliene în La prin- 
cesse d’Elide, Carlo Gozzi în Principessa Filosofa 
fi Camil Petrescu in Dona Diana.

Eminescu admira pe Moliere, nu și pe Cor
neille și Racine, deși după Polyeucte de Cor
neille, proiecta o piesă Cruce-a Dacia sau Joe 
și Crist, poate ca urmare a campaniei lui Les
sing în contra teatrului francez din Briefe, die 
neueste Literat ur betreffend (1759—1765) și 
Hamburghische Dramaturgie (1767). In privința

Iul Racine, urma poate și pe August Wilhelm 
von Schlegel, Comparaîson entre „Phedre" de 
Racine et celle d’Euripide, Paris, 1807. Faptul că 
Eminescu a tradus o piesă de Emile Augier, 
Le Joueur de flute, sub titlul Laîs, s-ar datora 
tot lui Lessing care era pentru teatrul robust, 
fără prea multă imaginație.

Eminescu admira Comuna, dar, curios, și pe 
Napoleon III, detronat de revoluția din 1870, și 
pe Thiers care reprimase Comuna. îi plăcuse 
fraza lui Thiers : „Republica va fi conservatoare 
sau nu va fi."

Pentru aforismul : „Omul acopere cu ipocri
zie și vorbe mari tocmai ceea ce-i adevărată 
rădăcină a faptelor lui î egoismul", I. M. Rașcu 

descopere izvorul în La Rochefoucauld care însă 
poate fi, măcar pentru a doua parte. Schopen
hauer. autorul propoziției : „Egoismus das ist 
der Kem des Lebens". Cit despre articolul Fin
im* Blanduzîei din revista cu același nume sem
nat E_, unde Schopenhauer e pentru prima dată 
infirmat de Eminescu, (in 1888 1) se știe că nu-i 
decit un plagiat din Minciunile convenționale de 
Max Nordau. tradus probabil de altcineva, între
barea fiind dacă măcar adaosul final cu elogiul 
lui Vasile Alecsandri și al artei clasice li aparț'- 
ne (traducătorul nu știe că Schopenhauer reco
manda și el virtuțile artei clasice).

Eminescu a fost un statornic admirator al lui 
Alecsandri și nu era desigur răspunzător cînd 
in 1885 Delavrancea scria despre J)espot-Vodâ 
că „e o mare copilărie făcută de un poet și pre
miată grăsun de Academie". Dintr-o Corespon
dență inedită a Zoei Mândrea, excerptată de noi 
știm sigur că Eminescu nu participase în 1879 
la lectura dramei In casa lui Maiorescu și nici 
la premiera ei. Domnitorul Carol, de față, s-ar 
fi simțit jignit de aluziile în contra principilor 
străini și antidinastice, aplaudate de public. 
Premiera a avut loc la 30 septembrie, iar Emi
nescu face cronica ei în Timpul la 2 noiembrie 
1879 afirmind : „E fără nici o contestare drama 
cea mai bună care i-a scris în limba noastră".

Murărașu n-a corectat data publicării poeziei 
lui Eminescu Nu mă-nțelegi care nu e 1879, ci 
așa cum a dovedit Ibrăileanu, 1886.

I. M. Rașcu știa despre o notă a lui Eminescu 
in legătură cu contesa Dash (vicomtesse de Poil- 
lotle de Saint-Mars. 1804—1872, căsătorită cu 
Grigore M. Sturdza, beizadea Vițică, autoare 
de un mare număr de romane sentimentale în- 
eepînd din 1840 și de ghiduri ale vieții mondene 
mult timp reeditate, de asemenea a unor Me- 
moires des autres, apărute postum între 1896— 
1897. Eminescu îi face acest portret : „Grasă și 
puternică. Mihai Sturdza o zărește și o admiră. 
Țăranii se minunau deoarece minca broaște și 
cocostîrcî. Amănunte despre amorul lor. Pat de 
stejar-solid. Altele n-ar fi rezistat. Alte consta
tări nu se pot reproduce. Contesa a scris mai 
multe romanuri, in care e vorba de împrejură
rile din Moldova" (ms. 2276, f. 199). Tatăl prin
țului Grigore, scrie I. M. Rașcu a fost în contra 

acestei uniri. Mama prințului însă le-a dat 
casă și loc la Lăzărești, lîngă Prut.

Alte observații : Cuvîntul Chandelier folosit 
de Eminescu în Scrisoarea V („tu-i juca pe ele
fantul, Chandelier sau paravan") ar fi un ecou 
din comedia lui Alfred de Musset Le Chande
lier (1848) unde rolul de confident spion îl joacă 
Fartunio. Se dau prea puține dovezi că Cezara 
și La aniversară ar avea stilul lui Musset din 
Le fils du Titien (nuvelă și un sonet). I. M. 
Rașcu a emis ipoteza că partea a doua din Ce
zara ar fi doar o traducere. Alți autori citați... 
Dumas-pere, Paul de Kock și Octave Feuillet. 
Dar se știe că în La aniversară eroii, Elis și 
Ermil, își dau numele de Tolla (după numele 
feminin dintr-un roman de Edmond About) și 
Bertrand din comedia Iui Shakespeare All's 
Well that Ends Well)-

Unde erudiția la I. M. Rașcu se desvăluîe In 
Întregime este în legătură cu poezia La Steaua. 
Tema nu se află numai în poezia lui Gottfried 
Keller, Siebst du den Stern (Neuere Gedichte, 
1851) din care Eminescu traduce, adăugind o 

strofă finală, dar și în Les etoiles eteintes din 
volumul La jeunesse pensive (1881), în romanul 
Iui Flaubert, Bouvard et Pecuchet (1881) în sone
tul Le grand silence de Octave Houdaille, în Les 
Etoiles din volumul Les Amantes (1879) de Leon 
Dierx, în poezia grecească Poate (1889) de G. 
G. Drosinis (tr. de Th. Simenski), în Eureka an 
Essay on the material and spiritual Univers 
(1848) de Edgar Allan Poe, în Voyage autour 
de mon jardin, Lettre XI, de Alphonse Karr, în 
L’avenement inimaginabile, Dans Ies tenăhres 
de Leon Bloy, în La Pensee d'Edouard Rod, 
morceaux choisies, 1911, în Prosper Merimee, 
Une correspondance inădite, 1897. în Camille 
Mauclair, Le soleil des morts, în sonetul Gran
deur morale de E. Manuel, în Emile Vita, La 
lac des pleurs et queiques autres poesies nou- 
velles, 1926, în L'Astre din volumul Le Dieu 
dans l'homme, 1885 de Jean Aicard, în Sem
blance chere, după Gottfried Keller din volu
mul Sous 1’oeil du Sphinx. 1926, de Leo Bache- 
lin. Enumerarea acestor titluri nu poate fi în 
nici un fel interpretată ca o contestare a unici
tății poemei eminesciene. Poezia lui Eminescu 
nu a apărut întîia oară în Convorbiri literare 
din 1 decembrie 1882, ci cum a arătat D. Mură
rașu, în ziarul România liberă din 25 octombrie 
1886, la rubrica Mai nou. însă poezia nu era 
nouă ci definitiv închegată încă de prin 1882— 
1883 (cel mai vechi manuscris e din 1878—1879).
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Desen
ți ochiul descrește ea luna
|i brațul, cumpăna cerească 
nu se mai vede, nu mai este deci! 
dorințâ

acolo, departe, o vietate 
incearcâ sâ afle — 
mina, se cheamă, 
frumoasă e, nemuritoare — 
între noi se prăbușește un fluviu

Spunea
Cineva spunea : leagă-țl milnlle 
sau leagă-ți picioarele 
și dansul tău va fi plin de grație

Spunea cineva : tu să-ți fereci un ochi 
amindoi ochii — atunci abia va invinge 
lumina

Cuvintele nu se aștem nu se dorm 
nici hrănesc 
doar va fi odată un ultim cuvint 
o picătură de apă alungită 
a cădere 
iar tu, impuritatea incertă in globul incert

Cine vorbea de insetarea cuvintelor 
cine vorbea de burgul etern al cuvintelor 
cșterne-ți lut pe timpane, 
doar cîntecul e fără păcat

Mereu
Cu voloșie-aș vrea să cînt 
Mereu poeme de iubire
Și sâ petrecem, fără gind 
Prin codrii, țărmuri peste fire

Dar dulcea, tandra mea neștire 
S-a ispitit din traiul stint.
Cu voioșie-aș vrea sâ cînt 
Mereu poeme de iubire.

Elegie scrisă cu inima
E liniște in ruga pe care-o lasă-n lume, 
cind intră-n iarnă, șerpii, (ca-ntr-un frumos

Poem), 
O, trec pe lingă mine acum nepâsâtoare, 
euvintele in care de obicei te chem I

Le simt cu viața rostul, pe care noi, niciunul, 
nu-l punem niciodată, in trupuri, pe cintar. 
Atit de singuri sintem acum, și-atit 

de-aproape, 
că ni se pare casa un timp imaginar,

Numai iubirile
Ploile spală viata din statui, 
iluziile sucombă pe trotuare, 
lumina scade-n puful de gutui 
;i ingerii se scaldâ-n felinare.

Privesc cum curge vintul printre noi, 
ca un copil ce spune-o rugăciune.
Mă biciuie ferestre, dar nu pot 
să scot cuvintele dintr-o minune.

Numai iubirile păzesc un mers 
in care Se consumâ-atitea drame.
Curgind in ele zilnic, tu ai ster, 
eopilăria-oglinzîlor din rame.

F

Lj
Zadarnic. Otrăvind potire 
De floare și de om, curind 
Veni dușmanul, fără știre, 
Mai blind ca tine, mult mai blind. 
Cu voioșie-aș vrea să cînt

Azi am crezut
Azi am crezut a vedea 
lnima-n jivine cum lumină,
Soarele întuneca
Țarina caldă și nesfrdină

Iar vorba ne aștepta 
Plină de har și de leană plină. 
Azi am crezut a vedea 
lnima-n jivine cum lumină

Un târim ne însenina 
O cerească grădină 
Ecce terra, cineva glăsuia. 
Frumoasă corabie lină
Azi am crezut a vedea

dan rotaru
Sint gata sâ răspund

Din co in co cu viața urn blind bn risipire, 
car arborii in toamnă, cu timpla toi declin, 
cu teama do-a fi ungur la mesele de mire, 
cind indurarea scade in aburul de vin,

asemeni cupei undo trădări se plămădesc, 
cind mina mi-o întinde noiembrie muribund, 
vegheat de-un col din care aripi de liniști 

crose, 
de cugetarea lumii tint gata să răspund I

Sufletul din noi
Se hotârâște soarta pămintului in flori ; 
cerneala iscă umbra amiezilor din lume. 
Ne-amenință paloarea a zeci de mii de sori, 
și varul de pe mare de teamă lace spume.

E o tăcere bllndă in merii din livezi, 
unde același aer imagineazâ-albine, 
unde un somn al ierbii, pa caro poți să-l vezi, 
improvizează pleoape din sufletul din tine.

E-atita gol in urma pe care-e lași pe drum, 
că pașii ard asemeni oglinzilor din lună. 
In trupul meu so-ntimplă un Univers acum, 
și-o floare luminează in tot ce-o să apună.

femeia iînără
cunoscuse able după cîteva luni din în-

O
tîmpLare, cind. spunîndu-i povestea sa 
tristă lui Cristo Hrisoverghi, acesta În
cepu lă ridă prostește :
— Trebuie să fie verișoara mea. numai 

ea are părul roșu, poartă perucă la serbări ca să 
nu fie recunoscută, zisese. Nu e Înaltă, bine zidi
tă î Cu un mers de leoaică șl are un mijloc dt 
un inel de logodnă prin care trece cu toată da- 
că-și pune mintea ?

Atunci, în ochii Iul Hrisant Hrisoscelu, lucise 
nebunia.

— Nu M poete si am un astfel de noroc I
— Vino cu mine la contele Vimercatti si ai s-o 

cunoști, e soția lui.
Ar G vrut să urle. «ă-și sfișie obrazul In clipa 

aceea, sâ orbească, să fie ars pe rug numai să nu 
fi aflat o astfel de veste si celălalt văzlndu-i de- 
aolarea de pe chip ghicise.

— Nu trebuie să te îngrijorezi prea mult, la 
Veneția pudoarea femeilor nu este chiar atît de 
nare— O iubești—

— Ca vrei să spui ? săriM iar. gata iâ-1 În
junghia

Celălalt D privise cu ironie si rises* ascuțit 
rtiițiind ca un floarece.

— Doar nu ot fi getoa ai pe viața ei de dina
inte ? Ce-a fost a trecut, prezentul se ascunde in
cu vin tul am u vuiorul încă nu s-a născut, 
cunoști acesse frumoase versuri ?

Tăcuse crunt, căutind In pâmint
— Asana ? îl Întrebai* Cnsto HnwverghL
— Arunc, «puae-mi unde să fiu deseară și la 

cit* n auri ?
— Cunoști palatul Pesaro ?
— D wa găy
— Ungă ei se află palatul Vimercatti. Spui nu

mele meu Incbetzlui_
— Bine— La cit ?
— După lt seara, stăpinil dorm phs* pe la 1. 

au obiceiuri ndiene. Contele e gurmand, ai gn- 
jă să pierzi la cărp dacă te invită ca să te taci 
1-mpsty, moare după un Cftig. Cunoști taradu 7

— Cum, nu ?
— Joacă pe sume mid ea să reziști.
— Am hsni, se fudulise ca și dnd ar fi lansat 

a provocare.
Hrisoverghi 11 privise eu sten tie. Nu știa nimic 

despre ei pe atunci, se cunoscuseră la marches* 
Modiglioai, intr-a seară ti, tineri amindoi. fru
moși amindoi, spirituali din fire, se imp netezise
ră fulgerător.

— Cum vrei, daci o s-o taci pe grandomanul 
n-ai decit, eu te—an afăcuii prietenește cum s-ar 
cuveni să te porți— Și încă ceva : nu pomeni 
nimic despre Napoleon. Ei a desființat Republi
ca Vene Uană.

junae puțin peste ceasurile zece în fata 
ttr.to peron luminat sărăcăcios de un 
umpadar pe care-1 agilțiia vintuL Cre
zu ia Început că a greșit locul, dar după 
toate detaliile se afla In fața intrării 

palatului Vimercatti. Un valet cu barbetL absent, 
rece, fără pr.vin U intim pină salutindu-1 cam 
cu dispreț to italiană pentru eă nu înțelegea pro* 
babij cum un invitat lntr-o astfel de casă sosește 
Pe jos. dar pe fața lui nu se citea nid o mirare, 
bărbatul Intre două virste avea indiferenta con- 
deacende^tă a servitorilor de casă mare si asta il
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mai Liniști asupra celor ce aveau să 1 se întlm- 
p»e in seara aceea ciudată, plină de ploaie 51 vint. 
Bănuise că va fi invitat La una dintre acele re
cepții de care acest oraș nu ducea deloc lipsă, 
dar nu se auzea agomotui de voci obișnuit în ast
fel de Împrejurări ți nici ferestrele nu arătau a 
fi luminate â ciorna, cum se cuvenea in aseme
nea ocazii. Lacheul desfăcuse un cârtii uriaș de 
mătase sub care Hrisant Hrisoscelu intră docil, 
urmindu-I pină la peronul de marmură foarte 
alunecoasă din pricina unei mizge ce se strinsese 
pe treptele joase. Intrară u prima senzație P* 
care o încercă văzindu-se intr-o oglindă din mi- 
cul si Întunecosul vestibul fu dezastruoasă. Ax fi 
trebuit să se întoarcă cit se putea de repede si că 
dispară in uliței* venețiene. Arăta ca un șoarece 
ud. Părui ii scăpa de sub jobenul ument cars 
părea te ei str.v.t, avea o galbenă dui pri- 
ena minei lumîrăritor sovăjioare probabil 
Ceea ce D de la început fu o cizmă metalică 
pentru umbrele. In care Intr-adevăr se zăreau 
cîteva, scuturate afară Înainte de a fi virite ca 
Intr-un ras tel Pe pereții din fața scării princi
pale cîteva coșuri ale abundenței stricau si mal 
mult imaginea pe care și-o făcuse despre această 
casă de oameni bogați. Palatul Vimercatti avea 
ceva cazon, asta plutea in aer, prea multă mar
moră care mărea senzația că intri într-un mau
soleu. Încăperile pe care Ie ghicea în jur trebuia 
■ă ti fost prea Înalta și mari. reci, prost încăl
zite In acest anotimp, o senzație neprimitoare» Isl 
făcea loc in sufletul vizitatorului, dar Hrlsant se 
prefăcu nepăsător, iși lăsă pelerina îmblănită cu 
jder și valetul a așeză intr-un fel de furcă flo
rentină cit vie ta torul privi pereții tapisați cu 
hirtie. oroare, nu cu mătase după moda fran
ceză, fapt ce mărea senzația că se află intr-un pa- 
lai cu pereții de lemn, cu toată acea desfășura
re de ancadramente de piatră, cind vinâtă, cind 
alba. L’n galben stins, vechi, afumat domina În
căperile ce păreau pustii, nelocuite si lipsa de 
glasuri, de animație il făcu să se Întrebe incă o 
dată dacă nimerise unde trebuia, dacă nu cumva 
Cristo Hrisoverghi ii jucase vreo farsă.

a le tul îl conduse pe scările drepte, 
greoaie și ele. neacoperite de covoare, 

cărora vegheau două statuete 
din 
și-l 
de 

In- 
fu-

la eapătul _ _ _
cu cite un lampadar in mină. Ușile 
capătul scărilor erau vopsite în alb 

aminteau lui Hrisant Hrisoscelu un lazaret 
lingă Li do pe care-1 vizitase toamna trecută, 
trară Intr-un mic salonaș pe podelele căruia 
seserâ aruncate dteva covoare de lină albă, ceea 
ce Ia dădea un aer sărac și mărea Impresia de 
spital pentru că sub o fereastră care se deschidea 
spre Piața Bucalelor vizitatorul zări |i O cana
pea de piele, îngustă șl incomodă, cu o oglindi 
Directoire deasupra, după ultima modă. Aplicele 
de bronz aurit, dublate cu dungi negre de mar

mură, li lăsară un gust mortuar de morgă sau 
de capelă. Prin alte uși deschise, trăgind cu coa
da ochiului zări două sau trei interioare Întune
coase și gustul lugubru al gazdelor îl sperie. 
„Trebuie să fie un om militar", gindi Hrisant Hri- 
soscelu, numai ei stau Intr-un grajd ca acesta, chit 
că e încadrat numai în rame de marmură. Ca 
să mai Îndulcească senzația de rece și neprimi
tor, din instinct, probabil contele Attilllo Vimer
catti care alesese mobilele cu siguranță, el ți nu 
acea femeie, pentru că altfel totul ar fi fost de
zastruos, golise un tambour de metal în care 
plantase un ficus cu frunze palmate. Intră In sa
lonul și el tapisat cu hirtie — In dungi albastre 
și albe, cu un plafon depărtat, sub care spinzurau 
luminări fine fără miros într-un policandel cit o 
roată de car- Perdelele lungi de taffetas, albe și 
albastre, cu cordeluțe ce le sugrumau la mijloc, 
astupau puțina lumină ce ar fi trebuit să izbuc
nească dm piața Ducalelor de Ia felinarele de 
jos. O masă joasă, acoperită cu o placă de Ger 
și decorată cu motive antice peste care se așter
nuse o placă de marmură neagră, sporea senza
ția de funerar pe care i-o isca mobila din jur 
care ax fi fost foarte potrivită pentru un palat 
oficial In care să fie duse tratative, dar nu lntr-o 
locuință destinată să îmbie o femeie.

— Ai sosit ? se auzi vocea prietenoasă a Iul 
Cristo Hrisoverghi.

Se ivise printr-una din acele uși albe. Era 
înalt, atletic, cu o privire șovăitoare, jaboul de 
dantelă in care sclipea o perlă mare, ca și redin
gota albastră, cu guler mare de catifea, croită 
foarte bine pe corpul lui bine proporțional, su
grumată pe talie, încheiată In fată cu nasturi de 
mătase ii dădea o înfățișare distinsă pe care Hri
sant Hrisoscelu o pierduse din pricina ploii de 
afară. Cristo purta butoni de aur la vesta cu 
revere și din toată Înfățișarea lui respira o agre
sivitate Încărcată de șiretenie.

— No arăți prea bine, de ce nalba n-ai luat 0 
trăsura pină aici ?

Nu-l certa, era numai îngrijorat de aspectul 
lui umiL

— Poate există un loc unde pot să-mi pun hai
nele in ordine î sugeră Hrisant Hrisoscelu.

— O sâ găsim, dar trebuie să te prezint gazde
lor mai intii, urmează-mă. Lucretia vorbește cu 
două prietene, bărbații joacă Ombre în seră, 
acoio-i place lui Attillio să stea pe o astfel de 
vreme.. Ori nu știi Ombre ?

Nu știa și asta era o nenorocire.
— Nici Far o 7 t
— Nici.
— Atunci nu ne rămlne dedt biliardul. Femei

le nu ne primesc pină nu termină cu bîrfa lor.
Intraseră într-un salon dominat de un semineu 

din marmura neagră ale cărui coloane măreau 
aenzația de marțial a Încăperii. Pe consolă, o 
pendulă de bronz aurit cu două obeliscuri ti ela 
de piatră sporea urîțenia din jur.

— Cred că aici poți să te usuci puțin pină le 
spun eu ceva ca să te scuz. De altfel, să știi că 
puțin le pasă, la noi vin oameni pe care eu, de 
pildă, care «unt un familiar al casei, nici nu-i 
cunoec. Spun dacă-j găsesc minei nd ceva la bu
fetul rece că sunt în trecere ți molfăie mai de
parte. Uneori nici n-apucă să dea bună ziua gaz
delor. O să te obișnuiești cu ei.

Hrisant Hrisoscelu se apropie de focul leneș 
care trebuia să repare ceea ce stricase vremea de 
afară. Niște flăcări leneșe abia încălzeau aerul 
din jur. Se rezemă eu spatele de suprafața rece 
a căminului și așteptă să simtă în spate dogoa
rea. privind peretele din fată pe care splnzura o 
oglindă cu lauri și arme, dincolo de care se ghi
cea sera despre care-1 vorbise Cristo și unde se 
aflau bărbații. Prin geamurile aburite Hrisant 
Hrisoecelu văzu silueta unei lămpi de alabastru 
în formă de umL în mijlocul vastului salon ce 
părea golit de mobilâ. pe o masă greoaie ca un 
catafalc, un vu argintat de flori încerca să înve- 
•eleaseă ceea ce se vedea in jur : bronzuri șl sta
tuete cu subiecte mitologice, un covor oribil imi
ți nd o tablă de șah ți perdelele de taffetas, su
grumate la mijloc, lăslnd să scape imaginea cl- 
torva siluete de clădiri din piața Ducalelor. Prin- 
tr-o altă ușă, Ia fel de înaltă și albă, rece, Imper
sonală se vedea un fel de salle ă manger, tapi
sată și ea cu hirtie $1 cu un perete pictat in care 
se zăreau Antllele In viziunea lui Leroy. O masă 
de acaju, o piesă de altfel destul de scumpă, so
coti Hrisant Hrisoscelu, nu salva nimic din im
presia de neprimitor pe care oaspetele o simțea, 
cum nu salvau nimic scaunele in gondolă cu de
sene de epocă și lumina putină venită de la o 
lustră aurită, cizelată ce arăta In detalii un bu
fet jos, acoperit și el cu marmură gris și 
negru, susținut de doi grifoni. în rest, Inventarie 
Hrisant Hrisoscelu. argintărie formată din ceai
nice rotunde, ovale, de formă marabout, cafe- 
tiere antice, farfurii desenate la Londra și o 
ceramică pompeiană. Printr-o altă ușă pe care o 
vedea lntr-o oglindă și ea încadrată în marmură, 
abia se distingeau gueridoane din acaju. o co
modă rectangulară cu trei sertare șl picioare de 
leu, aparținlnd unei mici biblioteci, reflectlnd o 
altă oglindă, Les psychăs, Încadrată In lemn, or
namentată cu palmieri și lebede și două scaune 
ă la romaine.

— EI, te-ai uscat puțin ? Pot să te-arăt feme
ilor î întrebase Cristo Hrisoverghi care apăruse 
de undeva din acești pereți ce se asemănau cu 
oglinzile eare-i reflectau.

— încă puțin, deși nu cred sâ salvez cina 
știe ce.M

h
risant Hrisoscelu îșl potrivea părul 
umezit eu degetele ți simțea că se 
urăște. La drept vorbind, ar fi prefe
rat să fugă undeva să se ascundă, să 
nu maj fie văzut

Șl In această așteptare tăcută, oaspetele se 
simți deodată privit. Nu știa de un.de vine sen
zația aceasta, dar se întoarse ți auzi o voce de

f teatru~~\
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..Vara trecută la Ciulimsk" este pie
sa unul tînâr, adică a unui om care 
trăiește încă ficțiunea din cărți ca pe 
o realitate și care descoperă realitatea 
curajos și nesocotit. însuflețit de o 
mare dragoste pentru semeni. O serio
zitate naivă, cuceritoare $i poetică re
prezintă principala ei calitate. Autorul 
— Vampilov — face parte din acel soi 
de genii care dispar mai înainte de a 
se fi afirmat pregnant, adăstind In 
viată la hotarul unde materia nu s-a 
închegat (și pentru el nu se va închega 
niciodată) deplin din aburi. Ciulims- 
kul, această localitate siberiana, este 
deopotrivă produsul fanteziei cehovie- 
ne a scriitorului ca și spațiul unor ha
lucinante concreteți. Aici se tînjește ca 
in secolul trecut (căci omul nu se 
schimbă nici atît de repede nici atît 
de profund cum s-ar putea crede) se 
iubește ca în secolul trecut (din gelo
zie se trage chiar cu revolverul) oa
meni simpli vin din taiga să-și afle 
dreptatea la ușa birocratilor. peste toa
te acestea exprimîndu-se convingător 
actualitatea. Locul acțiunii este un 
obișnuit bufet unde se servesc plrjoa- 
le, se bea ceai și din cind în cind, 
desigur, vodcă. Prin urmare clasica 
atmosferă statică. încărcată însă. ca 
după-amiezele de vară, de electricita
te. unde sentimentele se dezlănțuie 
brusc si furtunos. E de remarcat cum 
literatura rusă își perpetuează în 
acest exemplu, șl încă în forme lesne 
de recunoscut, viguroasa sa încredere 
în umanitate. Totul ar părea o Ilustra
ție de manual dacă accentul trăirii au
tentice n-ar fi atît de marcat, dacă 
situațiile nu ar vădi un emoționant 
plin existențial.

V _________

Regizorul D. D. Neleanu a găsit tn- 
tr-un merituos limbaj realist tonul 
potrivit spectacolului : un realism tre- 
nant la început, precipitat uîterior. ur
mărind să atingă neverosimilul prin 
intensitate. Dacă nu a izbutit pină la 
capăt, aceasta se Intimplă din pricină 
că nu a unificat suficient jocul inter- 
preților în sensul unei egale partici
pări la dramă. E limpede câ unii cau
tă din inerție pitorescul Iar alții pără
sesc parcă obosiți starea proprie per
sonajelor lor, însușită doar superficial 
în seara cind am urmărit noi specta
colul s-au ivit șl cîteva nevinovate bîl- 
băieli amatoristlce. Debutul, semnifi
cativ pentru Teatrul Mic, a trei tineri 
actori ce au evoluat pini de curind pe 
alte scene, s-a dovedit de bun augur 
mai ales în cazul lui Vistrian Roman. 
El a dat chip expresiv lui Șamanov, 
tipul omului superior eșuat în provin
cie. Ioana Pavelescu. avind toate da
tele exterioare necesare Identificării 
cu Valentina, tînăra ce visează, de alt
fel ca toți ceilalți, la o schimbare da 
biografie, face un joc prea palid și re
ținut. Parțial reușește ți Petre Mora- 
ru in rolul lui Pașa, frustratul violent 
și destructiv. Cit despre actorii cu ex
periență care l-au dncadrat pe debu
tant!, ne-au plăcut Tatiana IekeI deoa
rece pigmentează cu credibilă vulgari
tate partitura sa de mamă ți soție 
tragică. Monica Ghiuță In atît de fe
minina (am zice chiar femeiasca) ipos
tază a farmacistei și Dumitru Furdui 
lntruchlpîndu-1 pe caricaturalul Me- 
ciotkin, dezagreabilă notabilitate lo
cală.

Marius Robescu

Rețeta a fost receptată cu ușurință, 
te para câ prezintă un anumit gen de 
confort, asemenea confortului oferit de 
magazinele Gospodina, care oferă gos
podinelor varianta semipreparatelor. 
Deci primul pas est* cel mai sigur — 
alegerea unei distribuții „trăznet“. o 
aglomerare de actori eu nume răsună
toare. talente incontestabile, a căror 
glorie nu mai poate fi șubrezită de 
nimic. Această alegere va declanșa in 
public reacția firească de a dori să 
revadă pe Vasili ca Tastaman, Toma 
Caragiu. Mircea Albul eseu. Ion Cara- 
mltru. a a. și In același timp speranța 
de a vedea o „comedie-. în tiparul sta
bilit rezultatele sint adesea nesatîsfă- 
cătoare. Rare sint excepțiile și dacă 
sînt, ele n-au fost pină acum decit 
explozii in desfășurarea filmului, mă
runte promisiuni, niciodată n-au con
stituit un atribut al filmului Integral, 
făcind din el o abatere de la regulă, 
în acest sens putem vorbi de cîteva 
calități remarcabile ale filmului Iul 
Petre Bokor după un scenariu de Va
lentin Silvestru, la care regizorul co
laborează.

Abordarea schițelor implică ingenio
zitate în specularea situațiilor celor 
mai banale, nu lipsite de haz. Trata
mentul regizoral este acela al „mora- 
lităților" care altădată îneîntau atît de 
mult publicul tîrgurilor și al bilciu- 
rilor. prin ingroșarea nefirească a de
fectelor umane, a întîmplărllor dupli
citare ce oscilează între tragic și gro

tesc. a situațiilor mereu răsturnate dar 
care niciodată nu rămin aluzive, a se 
încheie cu o frumoasă șî înțeleaptă 
Învățătură, așa cum chiar filmul se 
termină, recomandind hazul dar și p*- 
vața- Suitei de scenete nu-i lipsește 
dinamismul, dar nici didacticismul 
(ceea ce hu era necesar). Există mo
mente excelente, foarte bine dozate, 
foarte bine surprinse și speculate de 
ochiul regizorat In care satira lucrea
ză nu numai la suprafață ci si subte
ran, printr-o diluție rafinată și acidă, 
ramificată ți penetrantă, implici nd și 
alte subiecte decit ce) expus, sugerind 
și alte moravuri decit cele divulga
te direct. E cazul episodului Petrece
rea (în care simpla prezență filmică 
a lui Ion Caramitru stilizează tonalita
tea skeicb-ului). e cazul episodului 
Lumbago (in care publicul din sală 11 
reintîlnește cu bucurie aproape infan
tilă pe Bem Rădulescu) care, fără a 
evita vulgarul, reușește să creeze ila
rul. Slabe secvențele din Tufă de Ve
neția, Tango, Cana, tributare criticii 
șablonarde si absurde. Există evidente 
efecte de bine prin intervențiile muzi
cale fără cusur (muzica : Adrian 
Enescu).

Fără a avea „aplauze furtunoase" 
pentru film, salutăm cîteva posibilități 
ale filmului, pe care Petre Bokor. în 
viitor, sperăm să lie crească armonios, 
cu cît mal multă seriozitate șl măies
trie.

Corina Cristea

La Început de an scriitorii visează 
eărțL întrebați orice scriitor din țara 
asta la ce se gindețte la începutul unui 
an și veți vedea că fiecare Iși dorește 
să scrie o carte frumoasă, o carte gro
zavă. Mă documentez pentru o carte, 
mă gin dese Ia o carte, sper să scriu 
o carte, nădăjduiesc sâ termin cartea 
Începută anul trecut visez la o carte, 
nădăjduiesc să fiu sănătos și să ter
min cartea. Citi scriitori atitea răs
punsuri și tot atitea feluri de-a visa 
cărți, tot atitea iubiri da cuvînt și 
de spirit. Parcă cu fiecare an care în
cepe nădejdile și energia scriitorilor 
cresc, optimismul și Încrederea lor în 
puterile scrisului se amplifică. O car
te. oricare ar fi ea. e întotdeauna mal 
mult ciștig decit pagubă și scriitorii, 
oricare ar fl ei. Intră In noul an cu 
nădejdi sporite și cu o bucurie care li 
se citește Imediat De chipuri ; au len- 
timentul încrederii în munca lor. în 
..utilitatea" scrisului lor. în menirea 
lor socială.

Revista literar-artistlcA TV de săptă- 
mina trecută șl-a asumat dificila mi
siune de-a ne prezenta noul an literar 
artistic 1977. Ce cărți vom citi In 1977? 
Ce pagini va consacra literatura celor 
trei mari evenimente pe care le vom 
aniversa In acest an : 1877. 1907, 1947 ? 
Ce proiecte, ginduri. speranțe dedicați 
noului an literar ? La aceste întrebări 
a răspuns un număr considerabil de 
oameni de litere. Dincolo de răspun
surile concrete, de speranțele si pla
nurile fiecăruia reținem comparația 
Anei Blandlana : Anul nou seamănă 
cu un caiet de școlar, nou și Imaculat, 
in fata căruia retrăim același miracol 

pe care l-au trăit în veae toți iubito
rii cuvintului aflați singuri in fața unui 
dreptunghi alb și pur de hirtie. In 
fața unui asemenea an tînâr începem 
truda literară cu mai mare dragoste ți 
cu mal mare curai ca pină acum ți 
nădăjduim să aducem la lumina zilei 
cărți mai profunde șl mai frumoase.

Din emisiune aflăm că „Madrigalul", 
■cest cor care Întruchipează curatul 
sunet al perfecțiunii, această personi
ficare a armoniei universal^ a muzicii, 
a obținut premiul Sagitaria d’Oro. o 
distincție marcantă în arena culturală. 
Sincer să fiu. faptul nu mai surprinde 
pe nimeni ; Madrigalul deține de mal 
multă vreme premiul Perfecțiunii șl 
concertele sale flint cotate de mai 
multă vreme ca o minune a muzicii. 
L-am revăzut, la fel de neobosit, pe 
profesorul Marin Constantin, fondato
rul acestei trupe mirifice, și ne-am 
convins incă o dată că ..Madrigalul" 
nu e numai o idee ci și expresia unei 
munci artistice fără răgaz.

Biblioteca pentru toti. emisiune care 
«i-a ciștlgat o bună audiență in rtndul 
telespectatorilor, ne-a adus aminte de 
Pompiliu Constanținescu. criticul care 
și-a ciștigat un loc de seamă în isto
ria criticii noastre literare. Din dialo
guri. comentarii, amintiri, fotografii, 
facsimile, emisiunea — ale cărei am
biții monografice au reușit pe deplin 
— ne-a arătat un Pompiliu Constanti- 
nescu inteligent si actual în ludecătile 
sale critice : prin activitatea sa litera
ră el reabilitează practic critica foi- 
letonlstică

Mircea Florin Șandru

un.de


«le linsă fîntînă
femeie, gravă, aproape bărbătească, cu inflexiuni 
metalice, cum au mezzosopranele.

— îmi pare bine că te văd, deși nu arăți prea 
bine, Cristo mi-a vorbit despre dumneata.

Vorbea o italiană ușor deformată, era o gre
coaică, ghici Hrisant Hrisoscelu, totul o spunea, 
numele, profilul acela și agresivitatea cuvintelor. 
O grecoaică născută în arhipel, la Paros sau la 
Rhodos, poate că se și întîlniseră acolo vreodată, 
de demult. In umbra morilor de vînt. Herula Lu- 
crezia Vimercatti nu mai semăna deloc cu feme
ia tinără de lingă fintina Santa Maria della Sa
lute, pierduse aerul acela copilăros și rătăcit de 
animal fugănt de mulțimea ieșită la serbarea 
Bucintorelui. Părea mai înaltă, o Junonă, călcind 
cu siguranță In aceste încăperi croite parcă pe 
măsura ei. într-o rochie „Cheveux de la Reine". 
cu o jupă rotundă căzi nd pină pe virful panto
fului negru peste care aruncase o jachetă de 
catifea, o cazacă Monpensier, mulindu-i talia. 
Purta un smarald in corsaj și-1 privea cu un aer 
amuzat de parcă ar fi văzut un animal curios.

— Du-1 undeva să se schimbe. Ii spusese vă
rului său. lui Cristo Hrisoverghi cu o voce, nu 
atît poruncitoare cit persuasivă care-I intrigase 
pe Hrisant chiar de a tuna. Și Înainte ca ei să 
protesteze pentru că nici nu concepea să se îm
brace cu haine de împrumut, femeia adăugă, a- 
dresîndu-i-se ironic : N-ai avut bani pentru o 
trăsură sau ai picat la Veneția cu un Mail
coach ?

11 lua peste picior ai el nu găsi recii d. lucru 
pe care avea că nu Ci-1 ierte multă vreme. Adică 
venise în acest oraș destrăbălat cu trăsura de 
bagaje, cu un poștalion ordinar ? Ce-i dădea

— Atunci rfnd te mai văd ? 11 întrebase Cris
to des o Lat. dar nu cu curiozitate.

— Duminica dimineața sunt la o cafenea de 
lingă Rialto, treci pe acolo, nu se poate să nu 
dai de mine, și in clipa următoare se afla pe 
peronul de afară, simțind umezeala de afară 
care-1 biciui o clipă peste obrajii 1 nf ierbi n tați.

u mai ploua. Era o noapte rece șl 
nourii alergau goniți de vînt peste

n
 lagună.

Hrisant
pețte. cu

rora se Înghesuiau____ ...___
mindu-se si strigi nd la vânzători. alegind cu

străbătuse o piață plină de 
peste unsuroase in fața că- 
niște femei gălăgioase, toc-

mii ni lacome «ten ne sau raci, scrumbii vinete 
In lumina spectrală a felinarelor, totul ară ti nd
ca un plumb turbure în coșurile mari pline 
de soiri si resturi. Era lumea săracă ce ae ale
gea cu resturile. Cei bogațj nu tirguiau noaptea. 
Apele CMaluluj San Roeo somnolau sub lumi
na albastră a unui felinar aburit. Acum lotul
li era indiferent, lucrurile se terminaseră Înain
te de a începe. Vruaese Intr-adevăr să moară 
In acea noante dnd rătăcise pină snre Tra- 
ghela unde se ridicau niște clădiri răpănoase si 
In balcoane apinzurau rufe umede ce nu se mai 
uscată in acea vreme rece si umedă de noem- 
vrie. Timpul trecuse greu. se Întorsese spre 
palatul Vimercatti mult mai tirziu fi privise fe
restrele înguste <i asudate de căldura din inte
rior In care nu mal sclipea nici o lumină- In
clipa aceea clopotele Veneției băteau miezul de
noapte si pe ulițele pustii nu mai treceau declt 
dini zgribuliți- O dușmănie surdă pentru femeia

Sculpturi de Nică petre

cărți o avere. Nu dormise decît cîteva ore. p« 
urmă străbătuse Veneția cu samsarul gura
liv, pe nume Giacometti și cercetase cu atenție 
fiecare clădire pe care o vedea. Toate arătau 
părăsite, neîngrijite, mirosind a ingrasie și a 
vechi, dl nd spre curți interioare pline de lume 
agomotoasă sau spre locuri sordide care ar fi 
anulat priveliștea feerică a lagunei. Palatul 
Caragua pe care-1 Inch ir le pe timp de un an de 
zile trebuia încă renovat, acările erau rupte pe 
alocuri, obloanele sburau la un vînt mai mare, 
prin plafoanele pictate intra o umezeală urîtâ și 
olanele acoperișului erau ciuruite de porum
bei. Trebuiau cîteva săptămlni de muncă pen
tru a-1 pune la punct și el se grăbea. Chemă 
un arhitect și-i spuse că nu se uita Ia bani, 
asa Indt să tocmească pietrari șl zidari dintre 
cei mai buni. Faianța din băi arăta ca vai de 
ea. ceramica podelelor trebuia lustruită bine cu 
ceară și negustorii din bazare aduși de miro
sul hanului sosiră pe rind. înghesuindu-se In 
fața locuinței care dădea spre San Marc, un* 
deva Intr-o uliță ce se ascundea după Cam
panilă. De undeva dintr-un unghi secret, di
mineața puteai să vezi Tetrarhii. îmbrățișați doi 
cita doi cu citai o mină pe umăr și cu cealaltă 
stăpinind spadele. La amurg pe lagună soseau 
gondolele din largul mării ori dinspre Murano 
și toată piața aceea părea stropită cu bolovani 
albi și negri : porumbeii lacomi și devoratori ai 
Veneției luminați de ultimele raze de soare. 
Mirosea a iod și aerul sărat Iți făcea sete. Din 
interiorul clădirii se auzeau bocăniturile dulghe
rilor și un miros de talas umplea coridoarele. 
Se cărau covoare și mobilă, hamalii strigau spre 
cei ce ml nu iau «cri Deții de sus si frânghiile să 
fie atenți și să nu sgirie cumva dulapurile gre
le. cu încuietori metalice pentru că le-ar fi 
plătit cu capuL Spoitorii urcau pe schelele ex
terioare și vopseau cu un roșu garanza fațada 
intrării principale. Pe treptele palatului. îmblă
nite cu mușchi care se scufundau In apa neli
niștită a unui canal, mișuna o mulțime veselă 
și gălăgioasă. Trecători curioși se opreau să 
vadă ce se Intimpla cu acest palat închiriat de 
un nebun venit de la Orient care râsipise o 
avere in mai puțin de două luni si încă nu se 
oprea. Se ivise si un negustor tunisian cu care 
Hrisant Hrisoscelu vorbi Îndelung, cerindu-i aă-i 
acopere pereții cu mătase vișinie de Lyon Si să 
găsească de unde o 5ti cîteva tapiserii norman
de si oglinzi Sansovino care se găseau in acest 
oraș. Acela dibui pe undeva veselă de porcelan 
de Meissen și lămpi și lustre de Bohemia, lan
terne arabe si lăzi de zestre aduse din Anda- 
lircia, fanai e maure cu sticle colorate care În
dulceau lumina și o filtrau, covoare grele si 
moi. între care un Sarouk uriaș Dentru ma
rele salon de primire, valorînd sihgur 60 000 de 
taleri. Văzind atlta risipă, negustorul se des- 
lăntuî si el și scormoni prin trimișii lui și 
aruncă In fața lui Hrisant Hrisoscelu Tebri- 
mri și Șirazuri vechi în desene nebune, covoa
re de rugăciune aduse cu corăbiile de la Ale
xandria. transformînd unele colturi ale acestui 
șubred palat Caragua tn adevărate taberna
cole. Inghesuise mobila ioasă din lemn intar
sia t cu fierul roșu, sofale acoperite cu Fe- 
rahanarl și Korasanurl in nuanțe stinse, cum 
numai In apartamentele nobiliare de la Stam- 
bul mai puteai găsi dacă ai fi pătruna vreodată 
în palatele pașalelor. Șl cind totul fu gata sau 
aoroape gata îl rugă printr-o scrisoare pe Cristo 
Hrisoverghi. a cărui adresă o știa, să vină si 
să-i facă o vizită pentru a-și da avizul.

în munți
O, codrii mei, fârâ de preț stindarde 
pe care toamnele cu gloanțe reci 
le-așteaptâ-nnegurate de departe 
la vechi strimtori, pe negrele poteci,

desfâșurați-vâ in vintul verii 
ca înaintea grelei bâtâlii - 
cu vulturii, cu cerbii șl cu jderii 
anind in voi ca niște steme vii I

Un timp din larg
Amiază tinârâ. Și bate-un timp 
din larg spre-o altâ nentrupatâ mare 
ți clopote imi bat in singe cind te schimb 
tu. clipă, pogorind din așteptare I

Curg ceruri clare către-un cer deschis 
cu scrii detunind lumini in stingă 
și ca săminta in pâminturi, stinca 
tși crește statua in vis.

Columna
Urcă lără timp, fără vatra 
pe drumul de piatră, sub cerul de piatră. 
Cum vin din începuturi, 
se scoală sub lănci, adorm pe scuturi, 
lumina le cade pe coifuri ; sub za

I

miron 
scorobete

Inima II ia ascunde.

Pâmintul de n-ar învia
Intr-o creangâ de mâr, in albastre unde, 
cum ar putea să-i mai poarte 
cum urcă intruna pe drum țerpult 
prin foc |i prin moarte ?
Ce patimă nepâmintească
ii duce - ;l unde I

Urcă spre noi să ne nască.

Antiqua
Cobor In noapte dealurile-ncot, 
nemișcate, de parca
toate mădularele de trudă le dor. 
Sanctuarele stau In încremenire.
Pină și timpul, ca niciodată, 
cu tîmpla pe cadranul de ardezie 
a ațipit.

Numai luna, 
peste atita nemișcare —

luna ca un cap desprins 
caută fâră-ncetare 
trunchiul unui rege ne*nvins.

Tirziu îl răspunde vintul l
— Ele pâmintul. N-a murit E pâmintul.

dreptul să se poarte astfel cu el î Si simți că 
o urăște din toată inima.
- Nu te supăra pe ea, are o limbă ascuțită, 

o scuză Cristo Hrisoverghi simțind că celălalt 
era furios. Nu vrei mai bine să mergem în seră, 
să-ti prezint ne contele Vimeroatti î

Femeia dispăruse In încăperea alăturată șl 
atunci îșl dădu seama că lingă fin tina Santa Ma
ria della Salute purtase perucă pentru că acum 
avea un păr negru care ti arăta adevărata 
vîrstă : nu mai mult de 30 de ani.

Primul impuls pe care-1 avu fu să fugă si «ă 
se arunce In apele turburi ale canalului San 
Roeo. Un sentiment de dezastru I] bin tu ia. Re
dingota și pantalonii strinși pe pulpe il strin- 
geau. se simțea ca într-un sac cusut, gata să fie 
aruncat în admcurile Bosforului ca in povesti
rile acelor rude îndepărtate pe care le auzise 
sub sicomorii de la Bosphorion. cind tot acel 
peisaj paradisiac se întuneca de grozăviile evo
cărilor teribile ale mazililor bătrini De căre i 
cunoscuse, acriți încărcati de ură. gata să moa
ră nemulțumiți, dueind dincolo de sfîrșitul lor 

i o dușmănie nevindecabilă. Era o seară pier
dută așa Indt Ii spuse lui Cristo :

— Ag vrea să mă retrag, cred ci mă înțe
legi. S-ar putea să ies fără să fiu văzut ? Ti-aș 
fi recunoscător dacă ai prezenta scuzele mele 
contelui. Spune-i orice : că mi s-a făcut răx 
că am răcit, pricepi ?

Celălalt ca orice bărbat bine crescut nu co
menta In nici un fel această plecare pr 
și-i arătă o usă masivă de stejar prin care pă
trunseră intr-un alt salon in care mobila era 
acoperită cu huse și uriașe dulapuri de haine 
și scaune șl fotolii, nu In desordine. dar ari- 
tînd oricum ca o încăpere care nu era folosită. 
Coboriră o scară In formă de mele, probabil o 
scară de serviciu, rece, impersonală, luminată 
numai de niște lanterne șovăitoare si se tre
ziră In vestibulul In care Hrisant îsi regăsi pe- 

De care si-o ivirii De umeri.

aceea creștea In el și nu putea s-o stăplnească. 
Avea să-i arate el Herulei Lucrezia-Vimer- 
catti. Inglmfatei ăstela care-i spusese că sosise 
In Veneția într-o trăsură de bagaje, ca ultimul 
sărăntoc I Era bogat, avea s-o umilească. s-o 
facă să-și dea seama de ce e In stare, chel
tuind banii scoși din vî uzarea unei moșii numai 
Intr-o săptămlnă. O să părăsească micul botei 
în care locuia pentru a nu atrage atenția cuiva, 
puțin Ii păsa de streinul acela ce nu mai sosea 
și de cauza Eteriei și de banii ei. încredințați 
de oamenii de nădejde pentru cîștigarea unei 
chehaiele. Erau lucruri mai frumoase în viața 
asta ! O să închirieze unul din aceste palate pe 
care le vedea acum, palate în care proprietarii 
lor nu locuiau aproape niciodată pentru că le 
Închiriau streinilor cu bani, pe sume colosale : 
50 000 de taleri pe an fereastra dacă se afla 
lingă Șart Marc sau la Rialto. Mii ne chiar avea 
să cheme croitorii și o să-și comande cîteva cos
tume si-o să iasă din existenta mizeră pe care 
și-o impusese de cind intrase In Eterie. o să 
mobileze cu gustul lui oriental toate acele în
căperi reci și streine și-o să le arate acestor 
militari, sau ce dracu era contele Vimercatti si 
vărul Herulei Lucrezia. ce înseamnă luxul «i 
bunul gust, o să arunce In dreapta și-n stingă 
cu fundudiii turcești De care avea să-i schimbe 
pe ducat! venețieni și-atunci mai stăm noi de 
vorbă, doamnă !

b
fite» un angelus mlnăstiresc în zori 
cind se întorsese in micul hotel din 
Calle del Mindollo, plătind ce datora 
și cerind italianului somnoros care 
fusese trezit la o oră atit de neobiș

nuită «ă-l aducă cît putea de repede un sam. 
«ar de case pentru că avea treabă cu el. Por
tarul sau proprietarul acelui hotel de mina a 
treia II privise ca pe un nebun, dar văzînd bac
șișul primit făcu o cruce mare și Inglnă ceva 
in argoul Venetian care putea să însemne ori 
că a spart o bancă de lingă Procuratele Vechi, 
ori că a cistigat In noaptea aceea la jocul de

ărul Herulei Lucrezia Vimercatti sosi 
cu putină întlrziere deși era mincat de 
o curiozitate lesne de bănuit, ir 
tind totul cu o privire, nu rece, 
nici Incintată. trădînd o detașare 

cutată pentru că nu voia să-i arate 
strein că e invidios sau că-i apreciază 
după un mai vechi obicei al oamenilor 
nul său. Hrisant Hrisoscelu îl urma fără 
vînt. corectînd din mers ceea ce scăpase 
terilor, mai asezind mobila ușoară sau Indrep- 
tind furios covoarele care nu fuseseră 
nute cum trebuia.

— Frumos, foarte frumos, spusese in 
din urmă oaspetele, dar trebuie să te fi 
o avere. Nu mal vorbesc despre chirie că știu 
cit se cere aid...

Hrisant nu-i răspunsese declt după ce se 
plimbase cu mîinile la spate în Turul lui. pri
vind melancolic laguna.

— Bănuiești de ce-am făcut-o...
— Da. dar asta nu mă împiedică să-tl «pun 

că ești nebun...
— N-are nici o importanță. Crezi că va veni 

aici dacă o invit cu soțul ei ?
— Încearcă. S-ar putea să te și refuze, o cu

nosc mai bine...
Hrisant Hrisoscelu simțise cum 1 se 

cerul gurii de spaimă.
— Am supărat-o pentru el am plecat atunci 

fără să-mi iau rămas bun de La ea ?
— Nu știu exact. A refuzat «1 

Nld eu n-am insistat
Se făcuse un minut de tăcere grea, amenin

țătoare după care Hrișant Hrisoscelu privise 
|n/*ă o dată piața pardosit! cu porumbei d

inspec- 
dar 
cal- 

acestui 
gustul, 
de ge- 
un cu- 
negus-

așter-

cele 
costat

usud

vorbească.

Campanila care sclipea în soarele primă văra
tic. cum era soarele aid chiar spre sfirii tul lui 
decembrie.

— Dacă nu vine, o si chem niște pnttane d 
o să inaugurez palatul firi ea. Crede-mă. nu 
glumes c__

— La ce ti-ar folosi aria ?
— Nu itiu. răspunsese celălalt dintr-odată 

golit de orice avânt

Carolina ilica
Poetul
Demonul singurătății
Vine neinaripat
Și cu pleoapele pe ochi 
Mă intreabâ citeodat' :

— Cine ești de știi să cinți 1 
Mă fac om cind te ascult 
Niciodată, niciodată 
N-am știut ce să-i răspund.

Precum norocul
Eram atit de aproape de tine 
Precum numai norocul pcate fi, 
Fără să știu că această atingere 
Ne-ar putea, m-ar putea risipi.

Văzul s*a scurs. Auzul s-a stins. 
Brațele-abia mă mai țin.
Iar somnul se apleacă peste mine 
Nepăsător. Și rece. Și străin.

Aur și safire
Urechea mea, cea care iți aude
Și răsuflarea ca o-nșiruire
Neterminatâ, și-ndrâzne<ala șoaptei, 
O răsplătești cu aur și safire.

Pilpiitoare ca un far, arată 
îndepărtarea țărmului de tine, 
Cind tinerețea ca un rîu te poartă 
Spre rătăcirea mărilor străine.

Dulce confuzie
Picuri de rouă : două femei | 
Ce spui despre una se potrivețte |l 

celeilalte.
Dulce confuzie din care bei, 
împletire de plante.

Dar cine te ptînge precum n-cl mai fi 
(De;i înspre ea te grăbești).
Ai să știi — șușotesc — n-ai să știi — 
Clopote moi, sufletești.

Ochi de copil
(Închipuire)

Ochi de copil ai tu, iubita mea. 
Cu gene aurii și tremurate.
Nestăpinitul iezer al lacrimilor tale 
Mă spală de sfieli și de păcate.

Tu plingi cind plec. Dar plingi și cind rămin. 
O, dragoste pierdută de pe cind
Nici nu știam că eu sint valul
Rivnind să-și surpe dulcele pămint I

O tristețe, o durere
Visul asuprește somnul 
Cu-ntimplări ce nu mai sint. 
Ca o boală fără margini 
Depărtarea m-a infrinL

O tristele mă-nconjooră,
O durere-n loc mo ține :
Cum |i-aî impârȘi iubitul 
Cu lemeile străine.

radio
oț Omul potrivit

la locul potrivit

plastică

SJ Ștefan Câltia
Șoferul : „Noi slntem trei frați. 

Frații mei au devenit de la bun în
ceput șoferi. Eu m-am făcut cofetar 
Ne Intilneam seara acasă, e! ooves- 
teau despre motoare, mașini și eu 
miroseam a vanilie. Eu nu zic că nu 
trebuie cineva si la cofetari. Acu’ sini 
șofer pe autobasculantă, car pietriș. 
Vă Imaginați ce însemnează să con
duci o mașină ? Și-«Doi : gindiți-vă că 
eu car pietrișul ăsta cu un scop".

Reporterul : „Vreți aă spuneți că 
înainte nu munceați cu atita pasiune 
ca acum cînd vă place, cind vă iubiți 
meseria ?M

Șoferul : ..Păi nu ? Noi șoferii clnJ 
trecem ne lîng-un bloc ne spunem : 
uite, aicea eu am cărat pietrișul sau 
cărămizile sau cimentul. Că noi avem 
legături cu tot felul de întreprinderi. 
Ce. e puțin ?“

Profesorul dr. Romeo Dăscălescu de 
la M.E.I. : „Orientarea școlară și pro
fesională este o activitate educativă 
de mare amploare. Colaborare întensS 
intre școală și familie..."

Reporterul ț „șl elev !“
Prof, dr........... elev, este un triptic

obligatoriu. Opțiunea profesională tre
buie să înceapă din fraeedă vlrstă".

Dima Anastaslu, șef instituție : „O- 
mu! lucrează mai bine acolo unde ap
titudinile, cunoștințele sale sint folo
site din plin. Rezolvarea ei (a proble
mei supuse discuției, n.n.) ar însem
na rezolvarea multor probleme".

Reporterul : ..O tînără de 25 de ani 
dă acum cinci ani. adică la termina
rea liceului la institutul de teatru, 
secția actorie, dar nu reușește. Se în

scrie la o școală populară de artă. O 
termină. Dă din nou la I.A.T.C.. sec
ția regie. Tot nu reușește. Acum face 
o meserie care nu-i place".

Tinăra : ..Ar fi trebuit să dau la 
filologie. Fac poezie, imi place să ci
tesc".

Reporterul : ..Munca In atelierele- 
școală ii familiarizează pe elev! cu 
munca. Dar elevul trebuie să înțelea
gă sensul practicii".

Un elev : „Desigur, nu coti să tragi 
la rindea în atelier și pe urmă să dai 
Ia franceză".

O foarte tinărS educatoare : ..Mie. 
de cind eram mic! imi plăcea să nr.ă 
joc cu copiii. Și mă lucam asa : eu 
eram profesoara și ei elevii".

Ancheta socială de vineri seara s-a 
intitulat Omul potrivit la locul potri
vit. Ea s-a dorit : O anchetă despre 
necesitatea ca flecare tinăr să ocupe 
in producție locul pe care 1-1 conferă 
pregătirea sa.

Au rămas neclarificate următoarele 
probleme :

— ce se întîmplă cînd tinerii ocupă 
alte posturi decît cele corespunzătoare 
pregătirii lor ?

— ce se întîmplă cu acei tineri că
rora statul le-a asigurat condițiile ne
cesare pentru pregătirea Intr-un anu
mit domeniu si care, ne neașteptate, 
s-au trezit nepotrlvitl pentru meserii 
ca : șofer transport în comun, profesor 
la țară. Altfel, ancheta a fost corectă, 
corectă.

Constantin Stan

Nota foarte personală a lui Ștefan 
Căl|ia vine să infirme ideia unei po
sibile monotonii a picturii noastre ac
tuale. Dacă, in ultima vreme, au în
ceput să fie cam mulți cei care se 
aseamănă izbitor intre ei. viziunea par
ticulară a lui Ștefan Câlția, cu doar 
cîteva raportări Ia colegii de breaslă, 
de generație, ne convinge în ceea ce 
privește resursele încă inepuizabile ale 
Înnoirii. Nu este vorba numai de pre
luarea lecțiilor unor maeștri care au 
revoluționat pictura ci mai ales de o 
apropiere mai consecventă a realită
ții. Ștefan Câlția știe să se raporteze 
mereu la o lume constituită. în peri
metrul căreia, prin trăire îndelungată, 
metafora devine singurul mod. dar și 
cel mai înalt, de comunicare. Intere-- 
sânt. preaplinul se exprimă cu parci
monie. rodește concentrat, cu austeri
tate. Motivele, deși atit de noi, par 
tradiționale. Aici, în această misteri
oasă inmagazlnare de canoane, aceleași 
și totuși mereu transfigurate, purtind 
girul unui generos anonimat, stă ponte 
legătura cea mai adevărată a lui Ște
fan xCâlția cu arta populară, cu sensul 
ei prim. Reducția tematică, avind în 
centru fantasma unul sat, reînviat din 
amintirile copilăriei, favorizează apa
riția aceluiași personagiu, călător și 
descoperitor al propriilor sale spații In
terioare. Apariții simbolice, poate zo
diacale, pasărea și peștele duc spre 
limanuri nevăzute imaginea satului de
materializat, constrlns parcă prin des- 
clntec Ia o ingenuă micșorare. Totul 
se petrece parcă înăuntrul unei viitoa
re înmuguriri. Clipă a latențelor. La 
Ștefan Câlția această încetinire în 
preajma miracolului este resimțită în 
tot dramatismul ei conținut, persisten
tă asemenea unei nevăzute lungimi de 
undă Ia care sensibilitatea este mereu 

conectată, impregnată în lucruri pini 
la cea mai propice deformare, dnd du
blele oglinzi stabilesc același contur, 
dimpreună cu văzduhul care le deli
mitează. Iarna, anotimp al rarefierii, 
pe de o parte, al cristalizării, pe de 
alta, permițind pătrunderea mai direc
tă la esență, este anotimpul preferat. 
Puținele flori care le pictează Ștefan 
Câlția mai mult întăresc decît să în
lăture senzația de permanență a iernii. 
Pictorul vede întotdeauna din arbori ' 
doar scheletul lor rămuros. Dealurile 
lui nu sint niciodată înverzite. Zăpa
da, mai mult impresie decît prezență, 
se constituie din albul simplu al ori
cărui obiect. O lume stagnată. mai 
pură, făcindu-și loc printre accentele 
etnd grotești, cînd dramatice, cu liniș
tea. cită se cuvine, spiritului creator, 
atmosfera carnavalescă a multora din 
lucrări stă pe muchie de cuțit cu sen
timentul iluziei. O lume restrinsă 
pentru a putea capta mai bine rezo
nanțele altfel copleșitoare. Constrînge- 
re in miez și alunecare V1 via deopo
trivă în sfirșit, o intercepție a bas
mului, a poveste!, în care starea de 
fapt ne scapă, bănuită doar, tensiunea 
asociațiilor neașteptate, aura tainică ce 
le înconjoară fiind importante. Odată 
deschis acest univers ar trebui investi
gat cu mai multă hotârîre. Posibilită
țile lui Ștefan Câltia reclamă o renun
țare la unele elemente de simplă bu
fonadă. la preferințele pentru îngroșa- 
rea grotescului, vizibile mai ales în 
măștile personagiilor, la încrucișările 
de stiluri uneori pe parcursul aceleiași 
lucrări, la substituirile de trăire prin 
manieră. Forța lui Ștefan Câlția este 
de a fi descoperit pe cont propriu fan
tasticul nud, virginal, nediscursiv.

Grigore Hagiu

muzîcâ

Momentul muzical universal este as
tăzi al unei depline ospitalități puțind 
să primească, să dea adăpost oricărei 
tentative conceptuale, in așa măsură 
incit noutatea se lasă din ce in ce mai 
greu invitată, pentru că totul pare a 
fi fost descoperit, probat. Nu există 
nici o posibilitate stilistică sau arhi
tecturală care să nu fie susținută de 
măcar o personalitate indiscutabilă și 
negată de mai multe personalități, tot 
Indiscutabile.

Marile convingeri sint totdeauna 
puțin exclusiviste, clemența estetică 
este semn de șubrezire spirituală la 
artiști, prin tradiție subiectivi. Cind 
domnește o bonomie amabilă sau In
diferentă zborul ideatic este scurt. 
Aceste considerații privesc avangarda 
muzicală internațională și nu muzica 
românească ce se găsește tocmai pe 
traiectoria îndrăzneț arcuită a celei 
mai fertile perioade din istoria artei 
sunetelor la noi.

Această, să-1 zicem, asociativitate 
conceptuală a avangardei se datorește 
unei dezorientări gramaticale, în pri
mul rînd. în muzică, pină în ultimii 
ani, prejudecățile structurale, conside
rentele de organizare ale actului com
ponistic, treceau pe primul plan, înain
tea expresiei. Muzica s-a desprins mai 
tirziu de problematica livrescă a for
melor. care desigur există în toate ar
tele, dar acolo intră mai natural în 
bagajul indispensabil intraductibil In 
precept al talentului. De ajuns să-i 
privim pe compozitorii însemnați ai

Ordine 
și expresie 

ultimelor decenii din Europa — sea
mănă mult a profesori universitari.

Celelalte arte s-au eliberat mai de
mult de întrebarea „cum spui" pentru 
a se coneentra asupra lui „ce spui". 
Desigur „ce“ și „cum" sint legate în 
muzică mai de nedespărțit ca oriun
de. Ele ae condiționează reciproc pină 
la indispensabil. Totuși, atenția tinde 
să se mute de la procedeu la efectul 
său. de la acțiunea de organizare a 
materiei sonore la preocuparea de a 
investi această materie cu taina cap- 
tivăril. Desigur că această taină, marii 
compozitori au stăplnlt-o Inerent. în 
abolirea prejudecăților un rol impor
tant, poate cel mal important, !-a a- 
vut compozitorul John Cage, care și-a 
propus metodic să testeze limitele mu
zicii — pină unde se poate extinde 
aria acestui cuvint. Cu atit mai mare 
este Importanța lui, cu cît a apărut 
după o perioadă de exagerare a scrii
turii, unde conta mai mult logica in
timă a ordonării sunetelor, decît ce se 
auzea.

Declinul regulilor prestabilite are 
consecințe interesant favorabile ex
pansiunii prizei psihologice a muzicii. 
Preocupîndu-se mai puțin de a acre
dita valabilitatea metodei, compozito
rul va anvizaja trama muzicală din 
unghiul străvechi, dar oarecum subte
ran, mediat, al expresivității. Intrăm 
într-o perioadă în care muzica va tre
bui în primul rind să placă.

Costin Cazaban
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Cîntarea României terestre
Tribună a inimii

np nare Ie care nu cîntă nu-și pat urni 
norii de umbră de pe cer. Patria mea 
care-și cîntă ființa se poate recunoaș
te după limpezimea privirii, după fe
lul în care urmele ei nu se șterg prin

negurile timpului, după greutatea fnifletească a 
cuvintelor limbii sale. Nu este adevărat că o 
limbă poate cîntă singură, «ste Insă un adevăr 
că există momente cînd cuvintele dintr-un prea
plin de simțire își fac mai ușor loc pe firmamen
tul care Ie luminează. Un asemenea moment 
este această serbare a culturii noastre care se 
cheamă „Cîntarea României*.  Nu rămîne doar 
prilejul de a cîntă, ci și o piatră de încercare 
întru mai bine și mai frumos. Cuvintele noas
tre, și înțeleg acum prin cuvînt Întreaga gamă 
de expresie artistică, au datoria de a Împrumu
ta realității trainice, chiar trăinicia acestei rea

lități. Un poem care cîntă noile Porțl de Fier 
nu trebuie să fie mai puțin adevărat decît rea
litatea obiectului său, iar cultura socialistă a 
României de azi se construiește cu tăria sempi- 
ternă a civilizației pe care se înalță.

După cum nimeni n-o să aibă și nu are orgo
liul la fel de nefiresc de-a crede că ctitoria a- 
ceasta de cultură națională Începe azi, fie și 
pentru simplul („simplu" ?), motiv că sărbă
toarea ale cărei falduri ne Înfășoară poartă nu
mele primei ode de rezonanță profundă din 
cultura română : „Cîntarea României" a revo
luționarului Alecu Russo. Dar cred cu tărie că 
este prima dată cînd generozitatea acestei teme 
— cinstirea prin clntec a patriei — se întîlnește 
cu o la fel de generoasă șl de integrală formă 
practică de manifestare.

Să nu ne sfiim să «punem : cîștigul real al a- 
cestei serbări a talentelor a Început deja să se 
măsoare prin suflul de proaspăt și inedit pe care 
1 le conferă festivalului manifestarea artistică 
de amatori. Această zestre crescindă a festiva
lului ne dovedește, încă o dată, dacă mai era 
nevoie, că în a-ți clnta patria nu există amato
rism, nici zone, condamnate anonimatului. Un 
alt cîștig al acestei serbări este dimensiunea sa 
sincretică ; de pretutindeni, Înspre pretutindeni, 
presa, radioul și televiziunea se pun in slujba 
revelării demersului concertat al tuturor arte
lor. Acestor convingătoare prime dovezi ale Îm
plinirii sale li se alătură din mers altele noi. 
Este de datoria noastră să le relevăm susținut, 
pentru că este bine, pentru că este nevoie, pen
tru că trebuie mulțumit ta acest fel prinosului 
de suflet care le-a născut

Patrel Berceanu

Un poet al culorii
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Din agenda 
festivalului

• Duminica, 9 Ianuarie, 
desfășurat Ja Deva festivxiui ju
dețean al datjnilor țl obiceiurilor 
laice de iarnă. Pe scenă s-au ta- 
tilnit echipe de dubaqi, colindă
tori și călușari din zonele Hațe
gului, Or&știel, din Poiana BuieAl 
și de pe Valea StreinluL Progra
mul a mal cuprins și • paradă ■ 
portului popular specific zonelor

«tnografleo din județul Hunedoa
ra. In finalul a cei tei ample ma
nifestări, la Casa municipal*  da 
culturi din localitate a avut loc 
un limpezi an pe tema „Obiceiurile 
laica de iarnă tn județul Hune
doara". • tn aceeași zi, In mai 
multe comune și sate din județul 
Timiș au avut loc bogate specta
cole cultural-artistice. Printre pro
tagoniștii acestor manifestări a-au 
nnmlrai țărani cooperatori, meca
nizatori agricoli, intelectuali șl 
oieri 4ta Cărptniș, Voitenl șl din 
alta loealitițL • Tel duminică, in

toata localitățile județului Galați, 
la cămine culturale, case de cul
tură, biblioteci, muzee, la cluburi 
și săli de festivități ale Întreprin
derilor au avut loc bogate mani
festări culturale : „Eroii de la 
Plevna", montaj ilterar-muzical 
— Casa de cultură a sindicatelor 
din Galați j „Odă României", re
cital de poezie — Căminul cultu
ral din Pechea ; „Partid iubit, te 
cîntă țara", montaj literar-cine
matografic — Cinematograful Ti- 
glina ; „Eroi gălățeni participant! 
la războiul de independență", ex

punere — Muzeul județean de Is
torie. • Caarie de cult Ori și alte 
așezăminte culturale din Județul 
Brașov au găzduit, duminică 9 ia
nuarie, bogate manifestări desfă
șurate ta radrul Festivalului i 
„File din istoria P.C.R. șl a 
U.T.C.", expunere — clubul „Rul
mentul- ; „Cinstim munca", expo
ziție a artiștilor plastici amatori 
— Clubul întreprinderii de auto
camioane. In comunele și satele 
județului au fost organizate con
cursuri „Cine știe, ciștigă" cu te
ma „File din istoria acestui pă- 
mlnt*.

FRAGMENTE CRITICE

Simboluri poetice
oezia înfumurat melancolică. cu ten-

P
bilisme frumoase de ..înger rural" ră
tăcit în romantica orășenească a n

Invocație nimănui (1971) și Elegfl de 
cind eram mal tinăr (1973). ctxumuâ 

cu o notă mai violentă și o temă mai preetaă in 
Proprietarul de poduri (C.R., 1976), anal tta 
volumele ce ie mai bune de versuri ale axrahxi cw 
s-a încheiat. Mircea Dinescu este un bric

care cu un ochi trage la simbolurile ku BLi
ga, iar cu altul la imagismul vioient al iTKgt’- 
d iști lor noștri de la care deprinde știima (mA 
rog : tehnica) de a pune totul in metaforă. Ta
lentul remarcabil, crescut și el cum ervsc careu- 
rile în trunchiul copacului, il ferește să fte. ti 
într-un caz și în altul, un manierist tn < ■■■ 
apar atîția pe urmele unei școli sau a tmat mari 
personalități literare. Versurile as o pu:er- 
nică latură senzorială, sin: sincere n dtrecr-. 
cu naivități delicioase și răsfățuri de ado><oe~t 
întlrziat. O căutare a imagine nre exuRâ v as 
Mircea Dinetou, însă căutarea nu derris*  «je «ril 
în sine, versul nu este aofisiicxî ti - j
geam in ă cu un discurs dta ane a can ria:a 
emoției elementare- Cind el apune ci . ^danrrl 
apalfij rufț“ șl că aat*  ■ nit" «*a
oftează prefăcut : prin dantura UMmui
apăreai / ca zaharol prin oaae.e de esl*  — »- 
preș ia este. întii de sfidare a Joțpce: poericr nor
male, de silnicie in imprecizie fi grai ta te. 
Fantezia coboară insă repede la accep
tabile de relații și poemul înaintează fără di
ficultate pe tulpina unei idei dare ti deler^b-je. 
In Cinice de inimă albastră J r a
din poezia lui Miron Radu Parasdnveeca si Geo 
Dumitrescu este pusă pe o nocă euu coanră. 
of-ul și ah-ui se diafan tnează. rahîrea nare a fi 
o boală de înger fără căpă:li : . Ma: știi rum te 
strigam pe-a tu nci / .Jcoană cu piroane kmc" 
veneai pe riu sau riu erai / curgea: ta exaa 
pînă-n rai // cu limba preachimbată-n l»e 
vînam pe coapse iepuri mia enseesa prâ 
pulpe fin mieriu / erai mireasmă eram riu >' 
Dar of of orf desiș de ochi / arum de mine trag 
trei popi / / carnea-mi miroase de pe-acum ■ a 
sclndurică de salcim /< pe rind minzefte mosti 
din cai / mie țarina-mi spune had ' mie ula- 
ea-mj zice bhd / iubire —mir rwtogolrt".

„îngerul" se afundă prin rirrimm ti atunci m 
aud niște elntece goliarttee (Baladă amargiialm) 
triste și spășite, nu intr-atit insă să nu se simtă in ele plăcerea spiritului de a suge rinul găl
bui și de a petrece cu heruvimii de git. la |cml 
este și la Mircea Dinescu simbolul poc!ulm, ti 
întreg volumul Proprietarul de păduri este tto- 
minat de faptele lui scandaloase. El este bolnav 
de exoduri, bea, s-a văzut înainte, rin de mai. 
adoarme pe dmp și macii îl pipăie cu oarecare 
obscenitate, sau doarme pe sub podurile Seruri! 
și plinge. în piață, printre mașini. Din peneta 
lui de azur se îngrașă pernele și. împăiminiat 
de automatizarea vieții, zboară spre un cer goi. 
pentru a reveni să ruginească intr-un cimitir aa
mașini.

Toate aceste nevinovate peregrinări de tinAr 
iubitor de viața naturală și Înfricoșat de civili
zația uniformizatoare (cele mai multe poema 
aînt datate : Paris, 1974) încep să aibă un sens, 
să definească o poziție față de obiectele proli
ferante. Mircea Dinescu se apropie. la 
acest punct, de Ion Gheorghe. loan Alexan
dru, Gh. Pituț și, de multi alțl cTprciri—Iști 
rurali obsedați sub influența, negreșit, și a lui 
Blaga, de dispariția miturilor vechi sub pre
siunea civilizației Industriale. Dinescu na e*2g  
atît de grav și versul lui nu arată incrineenarea.
radicalitatea țărănească pe țâre o aflăm ta poe
mele lui Ion Gheorghe. de pildă, unde iarba 
duce o luptă dramatică cu betonul Fraprlrival 
de poduri arată doar o melancolie visătoare de 
faun care se plimbă printr-un oraș ..păscut de 
tramvaie". Muntean cu iimțul gratuității ti al 
ironiei, Mircea Dinescu pune taeonforuiisrmxiui 
său o limită gt prin rioiența imaginii iasoLte. 
diminuează forța negației, na însă și pe aceea 
a poeziei care iese mai pură, mai detașată d n 
șirul acestor juvenile pUngeri. în fantezia, cind 
încruntată, cind fermecată a acestui pravrieiar 
de podari &e petrec, totuși, fapte teribile : an 
„dumnezeu lichid" urlă-n mașini. Maria iti vinde 
pruncul ta biserici, iar înțeleptul (alt mit al 
poeziei lui Dinescu) umblă ^ca un căluș de tran
dafiri" in gură. Cu ideea marții miturikx*  ta fată 
imaginația lui se dezlănțuie, ca lntr-o bună parte 
din poezia modernă, de altfeL Inedit ta Mircea 
Dtnescu ar fi limbajul violent profan ta care el 
(ratează această temi, modul voit impertinent 
de a vorbi de simboluri mari In termeni de 
boemă bueureșteană. Limbajul are farmec, cu 
condiția ca el să nu devină o manieră de a 
trata lucrurile grave din univers. A vorbi de 
zeii de pe cutiile de conserve sau de ..plicttaitfl 
din paradis" care scuipă deasupra noastră, în
seamnă — în sensul adevărat al poeziei, de alt
fel — a sugera o deplorabilă prozaizare a vieții, 
o pierdere a simțului sacru într-o lume (nota
țiile sint de asemenea din Paris) coșmarescă. 
Aici, icoana (mitul) „umblă pe șenile", râ-

fii

BUfOâP s benzină. Pan 
c • • -.t*  pe conductele

m lotocrabaad ca o ve-

Sodptwi de N cdpe^r*

arcă ar picta cu indigoul așezat pe re
tina noastră, indigoul zboară și ne 
rămîn in minte copii după imaginile 
lui. Doresc de mai multă vreme sd-i 
fac un portret, și ce m-a oprit de fie

care dată a fost caracterul proteic, goana artei 
sale in zone unde cuvintele sint de prisos,

O pojghiță subțire de vis acoperă picturile 
lui Sabin Bălașa, așezate ca pe fundul unut lac 
albastru înghețat. E o membrană străvezie, pe 
care pleoapelor adolescenților săi — băieți în
cremeniți intr-un hieratism avîntat, fete inco- 
mate și suple ca niște arcuri — o mișcă și o 
viniură cu pleoapele, încăreînd-o de o poezie 
stranie și singulară in pictura românească. Op
rind pentru figurativ, in sensul renascentist, cu 
grija boticelliană pentru puritatea desenului, 
pictorul e modern prin încărcătura de magie. 
Penelul cade ritmic și obsesiv pe pinză, ca in
tr-un ritual. Ca și Ion Gheorghiu — un alt meș
ter al culorii, explorind insă o altă zonă, astfel 
incit acești doi prieteni ai mei n-or sd fie nici
odată rivali — Bălașa are un univers al său, 
obsesiv, greu de clintit. Că se simte bine aici, 
ne-o mărturisește bucuria extraordinară a crea
ției pe care o degajă pictura sa. Totodată, aȘ 
spune că pictorul își depășește universul, tîrîn- 
du-l după sine. Sini, de mulți ani, spectatorul 
artei sale, cunoscînd-o în curgerea ei — nescăl- 
dindu-se de două ori in apele aceluiași riu. 
Omul se lasă cu toată ființa sa pe penelul plin 
de polen, care, uneori, poate luneca în abis. Fa
talitatea era dată dintruinceput : acasă, nu ne 
despart decît un deal, și-o vale. L-am studiat 
cu bhndețe și răbdare șl l-am acceptat cu spec
tacolul lui cu tot. E un spectacol atit pictura lui 
cit și omul. Dă-i cițiva metri de perete și-1 faci 
fericit pentru un an. Vorbește la perete și pere
tele îi răspunde, H dă mingea, un dialog fasci
nant. Intră intr-un fel de transă a emoției și 
atunci e inspirat și vulnerabil, pot să-i mănînce 
dinii din buzunare, și el nu reacționează pen
tru că nu găsește asta atit de important față 
de ceea ce are in cap. Universitatea din lași se 
poate mindri că e posesoarea unor fresce de 
mare valoare, de pe acum stimind entuziasme. 
Nevoia de a idealiza este, la Bălașa, organică, 
mina nu i se mișcă pe pinză dacă el nu crede 
in ce face și transfigurarea realității se produce In 
fuzee, in virtutea unui ideal. Alb de nevoia de 
vis ca un morar de făina pe care o macină. Rea
litatea lui e înaripată cu văluri pe umerii fete
lor, cu coame de păr ca blocuri de marmoră. 
Tar această într-aripare a ființelor șl obiectelor 
pictate și transfigurate în poziție de zbor, este 
oprită brusc și ni se prezintă tub formă de sec
vențe dintr-un ciclu in continuă devenire. Așa 
îmi explic acum fixitatea halucinantă a lucră
rilor sale, care te privesc în ochi, și au un aer 
de uimire încremenită. Artistul autentic, orice 
ar face, își pune pecetea, în mod fatal aceeași

și cam în același loc și analiza evoluției se poate 
face numai cu instrumentele sale. Nu poți intra 
în universul lui Bălașa cerindu-i să renunțe la 
albastru, să fie mai abstract, ori sd renunțe la 
metafore. Este printre cei care și-au perfecțio
nat încontinuu ochiul și mina, minat de un de
mon al căutării, îmboldit cu furca din iad, de 
lingă cazanul cu smoală și trimis lingă șevalet. 
O codiță de drăcușor șterge încontinuu ultimele 
tușe făcîndu-l să fie nemulțumit șl să înceapă 
mereu altceva. Sabin Bălașa mi-a ilustrat cu 
ani în urmă cartea „Unde fugim de-acasă 7". 
Odată intrai in univers, nu se mai oprea, mereu 
îmi arăta planșe pe care le considera doar faze 
intermediare, palide ilustrații la ceea ce ar fi 
vrut să facă. A trebuit să i se smulgă pur și 
simplu ilustrațiile de pe masă, așa cum erau, 
excelente desene-pictură — doar aparent pen
tru copii, așa cum era și cartea. Și-a încercat 
puterile în multe domenii. A fost atras deopo
trivă de frescă și film. în filmul de animație, 
căruia î-a dăruit un prețios număr de ani, a 
intr.odux pictura sub aparat, un gen al lui — 
și care nu va avea mulți imitatori pentru că 
îți cere un efort pe care numai un temerar il 
poate face. La expoziția personală, pe care tre
buie sd și-o facă odată și odată, aceste fasci
nante filme trebuie neapărat prezentate, pentru 
că e vorba tot de pictură pe peliculă. De altfel 
munca aceasta i-a modificat pictura, făcind-o 
mai metaforică. A învățat succesiunea imagini
lor, mișcarea culorii. Fiecare secvență este sta
diul încremenit al unei deveniri. Scenele pot fi 
luate și separat, avînd valoare în sine, dar puse 
să alerge unele după altele creează o horă care 
lărgește mult ideea fiecărui tablou. Etapa urmă
toare a fost fresca. Frescele de la lași tint tot 
filme — pe perete. După cum filmele au fost 
tot pictură, mascată — talentul lui fiind așa de 
puternic incit nu i-a îngăduit să se despersona
lizeze ci a adus genul și tehnica la el — tehnica 
filmului animat, a frescei. Dar cum spuneam 
s-a lisat modificat creator de exigențele pro
priilor instrumente. Michelangelo, mi se pare, 
deosebea pictura de sculptură prin aceea că 
prima se face prin adăugarea dai materie, iar a 
doua prin scobire, luarea de materie. Sculptura 
ar fi deci un fel de luare de singe (din mar
moră) iar picturii ii donezi singe. Privesc lntr-o 
reproducere scena „Amfiteatrului" (Universita
tea Iași) unde mi se pare că se la și dă rinoe 
pe măsură ce personajele se îndepărtează. (In 
fond o altă definiție a perspectivei). Iar grupul 
numit „Aspirație" (fete cabrate, cu sini puternic 
oxigenați, privirea, curată și îndrăzneață, tineri 
spiritualizați, totodată plini de forță) pare un 
basorelief pe cer. Sabin Bălașa a pictorul ce
rului românesc reflectai In ochi de adolescent.

ț
Marin Sorescn

Scepticismul învins

ghHW ferd / s»-b*'stmati  prrrigbetoarea cări rai 
pririghrtnarea rirttă". X« toate poemeW gmt. să 
ne fBtelegem. prWiBdo filodi veselă—. Mwsa- 
flraL Arta «teraâ. Daa^a*eă  apart*  I. Masrr.ârte 
A—T»**  se vede *enrl  prea eter in aer «uri tn 
hmt) ee ideeo rămlna atiu! k Talentul trebuie 
feenadaf ti de «arii, ftrimnol are totdeaxna ne
voie de • gtaifire tatMzrcată ti inventivă eare 
•ă franețKKkă —nan» truocâ intr-mi srmbof me- 
morabd.

fi opi hi oi oi de podari antă e trecere de la 
poezia aaei rirtie 1a • poeee ce bl — mi, ca 
a mai mar*  reapanaahthtete. condiția sa. Aceste 
semne da rigoraaaă m-iXsrîtete trebuia, b «o- 
tmuar*.  enăuxate. Lkîmxil ezubmant ti ea gra
tie jovwtil al ha Mnea Dtoeaen karene să-ti 
riruh*  glasul □ să pDvaaoEd oo o sari maro 
gravitate ta Jur.

Ențen Simioa

Despre Natură
Graur*  dta potf 1

graiiî tril Namrii înztete de-a C Utiați să 
vorbească oamenilor. Veneau din Natură spre 
om. irmoKtt oriutbraD. pătrunși de o rindu- 
ia-ă_ o răbdare și o smiormrie care H fereau 
de zmag-.natae exuemi. de faboloe p evaziv, 
pâstriudu-i aproape de tama reahtățli. im- 
be.ndu-i stăruitor că guste din sîmbureje au- 
guri a ceea ce este.

Asa oe explici afita istorte. otita adpvi*  
Istoric întrețesut ta lucrarea poeților adevă
rat ereeeuti in firea naturii.

★
Cum va putea un ooet eortd despre ora. 

această podoabă deplina a universului, dacă 
el nu pricepe mai tatii Îndelung rinduiate 
fraților omului care «unt făpturile Naturii ?

Omul este cea mai complexă ti nobi^ 
crescură, dar drumul spre această decâvir- 
șire trece pe ta casa de aur a fiecărei sluji
toare din sinul naturii. Un mare bizantinolog 
Înainte de-a vorbi despre frescele Voronețu- 
hii avea obiceiul să evoce albinele Moldovei, 
flora ti pădurile, se apropia de oamenii mol
doveni inveșmeiți in zugrăveală.

★

Este destul să vezi natura, să doblnderii 
puterea de a-i spune viața în grai convingă
tor. ca versul tău să Ce primit în inima 
omuiui-

Mare narte din poeșia modernă «e vește- 
Jspl*  a Ut de repede pentru ci făuritorii ei 
n-au oceaicit îndeajuns asupra Naturii îna
inte de-a vorbi omului. Cuvintul este hrana 
«□^ritului omenesc ; așa cum trupul refuză 
punea artificială, este evitat și cuvintul care 
rine pc altă cale decît a candorii trandafi
rul uL

★

Holderlia cerea tînăruhii poet să se fe
rească de imaginație ®i de vin căci amin- 
două te Indenărtează treptat instrăinîndu-te 
de ființa caldă și profundă și nobilă a 
făpturilor realității Naturii.

„Cind libertatea 
se numește Gricița și Plevna“

Urmtrt di« pafl. 1

reze. parei, ta ce! mai mimat efort — fațl~n 
fațâ ca șcuibuxtetea iacordate ■ copuxl» de 
olrădaxă— U*de  ti eivd să ie fi ficut 
intrt pertontli ti biueftiute^ rerruri:
„Pleeaf-aM aoaă dta Vatixi" ?_ Curtnfeic acet- 
tes, pe rare ta știm c*  toții di*  fragedă prun^ 
cit. dobiodeac — pe pareamd existenței fi 
fnfldcdrnte mcdrrfcxri, edri par U nu ttj® fatcapd 
In limitele imjmse de sonete, de litere — stm- 
țâ-minteU na acceptă nici nn fel de constringere, 
mai ataș ciad tn balanță se află cele mai de preț 
sentimente ale omului : IUBIREA DE PATRIE. 
Aceste cuvinte din U’eneș Cnrcafinl" ne aparțin, 
ața enm pdmbtful țării ne aparține pinA la cel 
din urmă fir de iarbă, pină la cel din urmă strop 
de rouă. R ort i nd a-le In memoria sa afectivă, 
fiecare se simte cuprins de o stare neobișnuită 
— confruntat fiind cu propria-i copilărie și cu 
pașii de început și de neuitat, ai țării — ince- 
tind de-a mai fi un individ separat, ci, prin in
candescenta simțămintelor fundamentale, unit in 
viața de toate zilele. In conștiința, cu ceilalți. 
Idei nobile, abstracțiuni, capătă astfel rezonanță 
In sufletele |i conștiințele timpului prezent.

In cartea la care lucrez actualmente pentru

Editvm Emineicn. intitulatd „Cîpd libertatea ie 
numește Gri vi ța și Plevna", nu md mulțumesc 
să reconxtitui liniar faptele, biografiile ; bazin- 
du-md pe erpenența pe care o am ia ^literatura- 
document", încerc să reorc^estrez lntr-o ordine 
semnificativă evenimentele epocii, dar |i desti
nele indivizilor, astfel incit adevărul Istoric ia 
se exprime, in special, tn SUNETUL cdrțti. ti 
nicidecum doar In minuțiozitatea cu care-a fost 
alcătuită, scrisă. Destine aparent paralele se in
terferează (Constantin Țurcanu — Vasile Alec- 
sandri), amintiri sint confruntate cu documentele 
uremii — in intenția autorului fiind ca orice filă 
din „Cînd libertatea se numește Grivița și Plev
na" sd semene unei oglinzi plasate dinaintea 
altei oglinzi : tn jocul liniilor de fugă, multipli- 
cindu-se in profunzimea timpului și a spațiului, 
oameni, intimplări. ginduri, simțăminte, cimen
tate de simplele și totodată nepieritoarele ver
suri : „Plecat-am nouă din Vaslui I $i eu ser
gentul, zece"... Sergentul Constantin Turcanu ișf 
doarme somnul de veci in Vasluiul natal, încon
jurat de mormintele a nouă alți „curcani" — voi 
restabili și existențele lor... Zece cărămizi de 
singe și flacără sacră, la temelia țării. Mii, mi
lioane de asemenea cărămizi, pretutindeni, fră- 
mintate din argila nemuritoare a istoriei națio
nale, arse In focul luptelor.

Urmare din pag. 1

modulul de receptare și interpretare critică a 
ei. In al doilea rind, semnificativă mi se pare 
Însăși existența, respectiv alcătuirea de către 
Zarifopol a acestui plic de note și date teore
tice preliminare, procedeu tipic pentru minu
ția și scrupul ori ta tea «a științifică și care a 
precedat in toate cazurile redactarea studiilor sau 
articolelor pe care le-a acrix. S-ar părea așadar 
că, cel puțin într-o anumită perioadă. Zarifopol 
intenționa să acrie un studiu despre Emi- 
neacu. dar. după cum se știe, acest Ipo
tetic proiect n-a fost realizat niciodată. Faptul 
ne-a intrigat, fărfndu-ne să acordăm o atenție 
sporită modului în care, de-alungul întregii 
sale opere. în mențiuni ori observații sporadice, 
fragmentare. Zarifopol l-a receptat și caracte
rizat pe Emînescu. pentru ca, punînd în legă
tură datele astfel dobîndite cu cele din 
amintitele manuscrise inedite, să riscăm un 
răspuns ta întrebare t de ce totuși n-a «crii 
Zarif «pal nn studiu despre Emînescu ?

Se știe eă spiritul polemic, contestatar repre
zintă principala trăsătură distinctivă a perso
nalității sale critice. Nu există articol sau studiu 
ee-i poartă semnătura, din care să nu se de- 
gaje acel scepticism programatic pa care Zari- 
fopol l-a practicat întotdeauna ca o supremă 
măsură de precauție și conservare ■ lucidității 
critice ta fața marilor valori: .Jntii Indoește-te, 
cercetează și Qbia apoi acceptă". Nu există 
personalitate literară ori culturală, străină 
sau autohtonă, față de care Zarifopol să nu 
fl manifestat această îndoială metodică, acest 
■kepsu raționalist atingind, nu odată, viru
lența unui iconoclasm acid. Cu o singură și 
mereu repetată excepție: Mihai Emînescu. Dar 
să nu anticipăm.

Spuneam eă Incisivitatea sa -critici n-a 
cruțat de regulă pe nimeni. Tratamentul i-a 
fost aplicat și lui Car agi ale, a cărui operă a 
prețuit-o atit de mult și de care l-au legat 
firele trainice ale unei comuniuni intelectuale. 
Incisivitatea lui Zarifopol și-a încercat ascu
țișul și asupra platoșei de extaz și țdulație 
fără rezerve ridicată în jurul unor mari per
sonalități ale literaturii universale: Schiller, 
Goethe, Moîibre sau, mai apropiatul de noi, 
Proust Ni se pare elocventă în acest sens — 
spre a înțelege exact ce a însemnat Emi- 
nescu pentru Zarifopol, precum și semnificația 
prețuirii pe care i-o acordă — să prezentăm 
comparativ, foarte pe scurt, felul in care a 
scris despre o personalitate ca Goethe, de 
pildă. Reproșîndu-i nu puținele „versuri sarbede, 
didactice", „vioiciunea falsă și stingace" sau 
„patosul gol de temperament". Zarifopol se plîn- 
ge de „plictiseala magistrală, imperturbabilă, 
aproape gigantică a poeziei lui Goethe". în 
sfirșit. iată și cunoscuta alăturare directă, atît 
de ateolutizant dihotomică : „Nu-î de înțeles de 
ce nu am putea spune în auzul tuturor că du- 
nînd o poezie a lui Emînescu alături de una a 
lui Goethe, se va vedea numaidecît că a lui 
Emînescu este admirabilă iar a lui Goethe re
gretabilă. dacă nu chiar lamentabilă". Și toate 
acestea fără a-i nega marelui poet german me
ritele incontestabile, de care criticul se arată 
a fi perfect conștient de vreme ce-i recunoaște, 
tot eL „o unică desăvirșire în arta literară, toata 
cită au făcut-o oamenii care sint", iar în plan 
intelectual. „O inteligentă excepțional de intensă" 
a părtinind unui ..geniu al înțelegerii obiective". 
Simple inconsecvențe ? Contradicție ? Nu. ci 
doar refuz lucid al oricărei iconolatrii menite să 
paralizeze spiritul si reflexul critic.

Ce vrem să demonstrăm, totuși, producînd 
aceste dovezi de intransigență critică severă ?

In primul rind. ceea ce am mal afirmat sî 
anume că ea se manifestă în toate ocaziile, in
diferent de valoarea autorului analizat

în al doilea rind că ea este structural inerentă 
lui ZarifoDOl care pur si simplu nu poate dema
ra critic altfel decît polemic și contestatar chiar 
și acolo unde ajunge plnă La urmă să laude și să 
a o robe. Atunci Insă dnd împlinirea estetică a 
unei opere atinge perfecțiunea, neoferind scep
ticismului nid o asperitate de care să se agate, 
interesul criticului nu se trezește, motivația psi
hologică nu atinge intensitatea necesară trava
liului intelectual cerut de redactarea unul stu
diu sistematic. întocmai acesta e cazul lui Emi
ne seu. care se apropia. In viziunea criticului, ca 
nimeni altul, de idealul perfecțiunii artistice.

Așadar, opinia pe care dorim s-o avansăm 
acum este că Zarifopol nu și-a concretizat nici
odată observațiile și judecățile de valoare des
pre Emînescu sub forma unui studiu sistematic 
deoarece era principial incapabil să scrie altfel 
decît polemic, critic și malițios, iar în cazul lui 
Emînescu. pentru prima dată, nu mai avea nimic 
de obiectat. El nu putea închina ode. De aceea, 
iconoclasmul său s-a înclinat mut în fața poe
tului ce Întruchipa în cel mai Înalt grad idealul 
său de perfecțiune estetică. Admirația sa nu era

însă, nid în cazul Iul Eminescu, eea a unei adu
lări fanatice, a unei credințe orbești, proprii ce
lor ce-și „astupă urechile refuzînd să audă ar
gumentele care ar putea umbri idolul căruia 1 
•e închină" cum îl caracteriza Bacon atit de 
plastic pe iconoduli. în mapa de manuscrise 
amintită găsim o dovadă elocventă că Zarifo- 
pol nu și-a părăsit nici acum luciditatea și riis- 
tanța critică față de opera studiată. Astfel, cona- 
pectmd și adnotind un articol al lui Anghel De- 
metriescu (publicat în 1900/1901 ln „Literatura 
ei arta româna") despre rima ta Emînescu. Za
rifo pol subliniază originalitatea și perfecțiunea 
meșteșugului poetic a lui Emines cu. Xăcind sub
tile trimiteri lă rimele compuse și la cele dia
lectale din lirica germană a epocii și evidențiind 
totodată inventivitatea lexicală unică a poetului, 
în același timp însă, conspectarea scrupuloasă a 
argumentelor prin care Demetriescu încearcă să 
minimalizeze capacitatea de invenție eminescia
nă, redueînd-o la transpunerea și „localizarea" 
în limba română a unor tehnici de rimare pre
luate de la poetul german Friedrich Ruckert 
(rima eompușă, gazelul și glossa). ca și trans
crierea fidelă a exemplelor comparative concre
te din articol, dovedește că Zarifopol nu căuta 
să eludeze obiecțiile critice care i se aduceau 
poetului, că le arunca în balanța judecății sale 
critice, chiar dacă nu s-a lăsat influențat de ele. 
Aoeeași atitudine lucidă, obiectivă a avut-o și 
lață de omul Emînescu. pe care nu socotea că-1 
pingărește. ori că-i întinează strălucirea acceD- 
tind să-1 privească la dimensiunea reală, neide
alizată a trăsăturilor sale psihice șl fizice. Ast
fel, In aceeași mapă de manuscrise Inedite exis
tă clteva file pe care Zarifopol conspectează cu 
Interes, revenind de două ori asupra lui. la 
perioade diferite, studiul doctorului C. Vlad, din 
1932, despre „Emînescu din punct de vedere 
psihanalitic", demers primit cu reticență de nu 
puțini eminescologi ca un delict de „lez maies
tate" sau, cel puțin, ca o impietate.

Șl cu toate acestea de cite ori se referă, cu un 
prilej sau altul, la Emine seu, acesta apare au
reolat de nimbul unui zeu intangibil, creînd în 
zonele perfecțiunii absolute. Am fost tentat! să 
ne imaginăm cum ar fi arătat. în aceste condi
ții. un studiu al Iui Zarifopol despre Eminescu 
și am Încercat să reconstruim din fragmente 
disparate, după tehnica „portretului robot" o 
filă imaginară și. ca atare. Inedită a ipoteticu
lui studiu.

Eruditul Zarifopol ar fi început, desigur, prin 
a prețui mai întîi erudiția lui Eminescu. Să-i 
dâm cuvintul prin intermediul citatelor selec
tate : „In constelația Caragiale — Vlahuță, — 
Delavrancea, Eminescu a fost un izolat cu dra
gostea lui aprinsă și serioasă de învățătură", 
de aicL.. „ezitările subtile, rezerva și scrupulul 
pentru nuanțe pe care lectura și reflecția bogată 
le-au dezvoltat In spiritul atît de viguros și 
adine al poetului"... „poate cel mai profund cul
tivat dintre toți artiștii europeni al vremii sale". 
„Creierul acestui om era un multiplicator excep
țional; dar Însăși setea lui de cultură era o 
parte vie din talentul acesta de asa rară vi
goare (...) Capacitatea de a se cultiva a lui 
Eminescu și cultivarea lui de fapt, a făcut ca 
producția Iui să fie atît de inovatoare, să ri
dice neașteptat nivelul gîndirii și al scrisului 
românesc"....... Cred că în literatura lumii «înt
rare aparițiile care să dea impresia unei uriașe 
inovații In așa grad ca Eminescu. Si cariera lui 
e-a oprit înainte de maturitate. Prin factura Si 
prin suhstanta ei. arta Iui a făcut să se înve
chească dintr-o dată tot ce pin’ la dlnsul era 
poezie în literatura română. Proza lui Emi
nescu. atît de original abruptă aau periodizată. 
« surprinzător de independentă de cea mai bună 
proză (adesea prea franceză) a contemporani
lor, șt prin aceasta chiar mai instructivă poate 
dedt oricare alta"...... Sărmanul Dionis nu-i artă
românească pentru că acolo e vorba de vremea 
lui Alexandru cel Bun. ci pentru că un geniu 
artistie de o rară vigoare a legat original edu
cația lui poetică asupra trecutului românesc cu 
filozofia idealistă nemțească «i a dat astfel li
teraturii noastre o bogăție hotărît nouă și pro
prie".

Și iată cum ar fi arătat, probabil, concluzia : 
„Lăsînd la o parte chiar ideea de rang, așez pe 
Eminescu"— „această minune de om".......printre
artiștii de felul lui Homer. Eschil, Dante, Shakes
peare. Eminescu era din neamul' celor puternici 
și bogați fără măsură, el a fost un dătător de 
legi, un începător de tradiții artistice".

Cine ar putea recunoaște în aceste rînduri. 
lipsite de vervă iconoclastă, de malițiozitate si 
incisivitate polemică, amprenta stilistică a lui 
Zarifopol ? în fața creației eminesciene scepti
cismul său. omniprezent, s-a declarat pentru pri
ma și singura oară învins. Astfel, autoanihilarea 
criticului, absenta studiului, semnifică în cazul 
de față prezenta omagiului suprem pe care Za-
rffopol putea să-1 aducă lui Eminescu.



atelier literar
posta redacției )

DAN NISTOR î Nu slut schim
bări decisive, deți uneori se aud 
sunete de bun augur („Poem de 
dragoste", „Spațiul sonor"). Re
veniți (dar cu selecții mai exi
gente) .

GEORGE RL’SU: Schița, deși 
curat și cu oarecare îndetaînatre 
scrisă, e ușoară, inconsistentă, 
încă nu putem trage concluzii 
întemeiate.

NICOLESCU IONEL : E prea 
devreme să vă gindiți la un 
roman. N-aveți nici experiența 
necesară, nici nu se știe dacă 
aveți talent pentru o asemenea 
treabă și, pe deasupra, nivelul 
cunoștințelor dv. de limba româ
nă, gramatică ți ortografie, e 
de-a dreptul catastrofal. Renun
țați, deci, deocamdată, la ambi
țiile de romancier și ocupați-vă 
cu nădejde de țcoalâ. Roman
cieri agramați nu există sau, in 
orice caz, nu trebuie aă existe.

D. OROS ! Proza reia niște 
motive Îndelung frecventate, 
fără a reuși să evite conven
țiile și locurile comune. Poves
tirea e și neglijent, «tîngacl 
ecrisă. Și versurile sini dezamă
gitoare, la un nivel modest, im
provizații grafice neinspirate. 
Ceva mai bine, in „Călăuză pa 
lungul drum11.

SILVIA DAN i în general e 
ceva mai bina („Poem", „în
toarcere*1).

N. DEREAC1 1 Sini lucruri In
teresante, care par că ateste anu
mite înzestrări (chiar dacă ae
rul de parafrază livrescă poate 
reduce oarecum optimismul citi
torului). Să vedem ce mai ur
mează.

ONEA 8AVU-LUC1AN ! Sînt 
ceva semne. dar maniera șl 
mijloacele prozodice «int cam 
vechi, prăfuite, nu tocmai com
patibile cu motivele dv. tema
tice, cu „mentalitatea" lirică, 
fantezia șt spiritualitatea unui 
tinăr aspirant la poezie din zi
lele noastre. Mai bună nl s-a pă
rut „Oglindă". Dar trebuia să vă 
puneți la curent cu cuceririle 
moderne ala poeziei.

NICULAE ALEXANDRU : E 
ceva candid și grațios în zvonu
rile copilăriei din „Bunica de 
zăpadă", dar lucrurile nu ajung, 
In ansamblu, la nivelul reușitei. 
Mulțumiri pentru urări.

GALERIU : Sint clteva accen
te, ici-colo („Supus al anotim
purilor", „î^te un an", etc.) dar 
trebuie extins registrul expre
siei, poate chiar și cel tematic 
(apre evitarea monotoniei și 
inerției) și trebuie desfăcuta 
aripile mai larg, mal curajos.

Desen 
de Nice petre

M. NEMEȘ : Din picate, 
n-avem nici o posibilitate de a 
decide In acest domeniu. Le-am 
încredințat redacției, aperi nd eă, 
în luncție de spațiu ți necesi
tăți specifice, vor putea fi folo
site.

NICK OCTAVIAN VAL t 
N-am înțeles ce vreți, că spu
neți în legătură cu „Destoe". 
Versurile, In care apar pe aloozri 
ți zvonuri de poezie, rămin. <fca 
păcate. în aceeați zonă a impro
vizației facile, Înfrigurate, de

multa ori „în dodii", fără un 
mesaj coerent, alteori clipocind 
in apele stătute ale banalității și 
convenționalismului. în ultimul 
plic, cu semnătura adevărată 
(nu era nevoie de scuze și ex
plicații, — toate neplăcerile În
curcăturii produse le-ați Încasat 
dv., nu noi...), nivelul ți factura 
versurilor sint, din nefericire, 
aceleași. Se pare că trebuie să 
scrieți mai puțin, mai suprave
gheat, eliminlnd vorbele parazi
tare. Îndoielnice, de umplutură, 
reprimind tendința de concesie 
față de jumătatea de sens (sau 
de gust).

Casmlna D„ loan Covacii. Ca- 
pentea Mina, Adrian Șandra, C. 
Țara, Coneeini Mihsi, Mareei 
Sămință (mai bine, in „Dimi
neața"). Emilia Aagvata Pee- 
nin, Nleolae Crițaa, Căldare 
Viorica. Paaî Modera, Mana ViJ- 
eea. Marla Ni ea Lac. Vaailc Bro
dea. Carina Tues. Virile P. Im 
Sanda. A. Căpităneaaa. Mima 
Nedeia. Aarel Teed artera, Raia 
laaa (mai bine. în .-Somn"), 
loaa Știai lain. E.M. Ceraăiaaa. 
Casierie Cartea, Valentina Bă
lai, C. Ceraa-Drăgana. Astea 
Ceanoescs. Cezar Pepa, N. Rep
lan. Cajac Gri gore. C. Caaataa- 
tin (Urrieeni), Geerga Adrlaa 
Fopears. Derras. Cătăitea Căsd- 
lie. Gini Lens la. Papilîan (ceva 
mai bine. In _Semn“). lesa Fliae 
IM. Plin Doina Dea Gavrfl Mir
cea. loo Blns. V. A Ha ram. Bi
det lan. C. Florin. Lorias Mir
ren (ceva mai bine, la _Na 
uita"). Moerel ease KaU. T. lees. 
Albert Tiercaan. Alex. Rădwew. 
Peins F_ Canal aslis Caen : în
cercări de nivel modest, fibră 
caLiățj deosebite.

MANUSCRISELE NEISC A LI
TE : „C.nd vorbirea era eta
lare". _ Tamil de a*xn". _Clnt « 
condeiul", ete.

Geo Dumitrescu

dial ..La asnlu aai r.

Natură moartă cu fructe $1 flori
Un chip de demult 
sa oglindește din nou 
in lacrima ta și 
îmi amintesc că 
trebuie sâ plec cum 
tu ești chemat sâ râmîl 
ca o statuie in ceață 
cu ochiul orb șl 
profil tremurat 
e soarta poesiel sâ fie 
dăruită mulțimii cum 
fructul striga petalelor 
să ne despărțim 
sâ ne despărțim 
mulțumim tați adierii 
ce ne aduce floarea depărtărilor.

VIORICA IONESCU

Confesiune
Nu om sâ-mi r.proșez efi am dorit
sd trăiesc viața unei păsări 
nid că nu am avut putere iă-1 înțeleg 
pe cei care au avut timp să scrie elegii 
nu-mi reproșez că In copilul meu 
bunicul a murit a doua oară 
nid că prietenii mei nu m-au găiH In tfntee 
eă amintirilor le-am pus ochelari 
că iama urcam vintul pe acoperișuri 
sâ nu-l mâninco lupii 
nid că in vin om sperat lâ găsesc rotunjimea 

pămintulul 
și nid câ nu am* renunțat sâ caut In (ochii 

Iubitei 
liniștea pe care a mal Intflnlsem Intr-o lunca 
puțini pași imi trebuie să mă îndepărtez 

de mine.

V. PETRESCU MĂRGEAN

Cele ce-au fost
Cele ee-au fost la-nceput 
doar vini șl ploaie 
au început să prindă din ce In ce 
mai multă consistență 
firul de iarbă răsare pa lună, 
pasărea își face cuib temeinic 
da zidărie, 
trandafiri! ișl leapădă spinii 
dinaintea unei frumuseți egale 
și cite și mal cite.
dor mai ales, iubito, 
am devenit poet 
șl nu te mint decît pe Jumătate 
orideciteori iți spun că te iubesc — 
cealaltă jumătate aparține lumii.

valeriu pruteanu

Olarul
N^mai degetele tale simt 
fiorul atngeni de lut, numai tu 
înțelegi autul, okx 
cu steie-n ochi
F pe »osa.

suge-<-»d m’bcale femei ere ta ne 
unau toare ntre pietrificat 
și fluid, purtătoare 
de am'crt oe drumid
»-e oroeoiid
■ oodabd

întoarcerea glndulul
Cit de lin 

ooborîse tăcerea 
peste aceste păduri 
cu virfurile 
topite în stelei

Și deodată, 
singuratice pasări 
țipară zburind 
înspre lupă.

Se întorcea gîndd 
In mine 
răvășind cu pași melancolici 
drumurile de frunze 
ale lumii.
el care credea 
In rotunjimea tăcerii 
și a lumii.

FRANQSC KOCSIS CO ST El ȘTEFĂNESCU

1
Flaut
Aș vrea sâ plouă mărunt
șl de departe sâ te iflresc c flacără albă 
tremurînd in peisajul umed al asfaltului 
sâ alerg către tine șl să te îmbrățișez 
ca pe o prietenă veche din copilărie 
ca și cum ai fi chiar copilăria mea
■ â ne privim In ochi, adine
dincolo de cuvinte — sâ ne privim frumos 
tăcerea - și tu sâ-ml zimbeștl 
șl nu Ironie, nu tandrețe, ci 
bunătate să fie iurisul tău 
fiindcă de bunătate aș vrea sâ 
vorbim
ți să-ți spun i „o. încă nu slntem 
la jumătatea drumului nostru 
încă nu sintem"
și cită puritate In prea multa
lumină.
In primăvărateca lumină 
sufletul meu — un praf Invizibil 
șl creasta sufletului tău pe care 
doar o floare de colț și cîntecul 
unul flaut pot ajunge.

CRISTINEL PRICOP

Visul seminței
Nu e distanță prea mare
De la mine la planta, de la plantă la stea_
Tot ce mă-nconjoorâ ml-este supui.
Pot să-l spun să plece... să stea—

Orlclt ar crește nu-ml trece de umâr i 
Sint plin de voință șl de putere.
Pot să distrug lumea șl s-o recreez 
Dacă-ml trebuie și-mi face plăcere.

Sau pot sâ zae In ce exlstâ
Ca un vas ce nu se scufundă vreodată, 
Dacă mișcarea n-ar fl singurul sens 
Ce duce spre lumină, spre roată.-

Gînduri noi rodase din sămtnța străveche. 
Fiind unică, e-aceeașl mereu.

Lumea aceasta e visul seminței 
Ce doarme — somn mare șl greu.

EMIL OAVRILIU

Scrisoare unui tinăr prieten
- revista 

străină
Urmare din pag. I

consecvent, penfrs Char, ns-4 împărtășesc ipo
teza. Fără îndoială, istoria literaturii sairersote 
— ți Rimbaud cite ba crem pl a —. a ceeostvl 
asemenea cazuri. Dar eu cred cd poezia a făcută 
ca să fie scrisă ui și fnțeîeaid azi. Nu cred in 
poezia destinată sd fie „descoperită" peste 
veacuri, chiar dacă la cașul lui Rimbaud imi 
poți adăuga încă unul, la fel da dramatic, pe 
ălitorul „Cîntecelor Iui Maldoror". Nu indrdzneic 
să-mi ofensez contemporanii, acuzlndu-i global 
șl nediferențiat, de Ignoranță sau de indiferență 
intelectuală. Bineințeles, poezia nu e nici proză 
fi nici teatru, arte infinit mai accesibila unor 
mari mase umane. Poezia are drumul ei propriu, 
iflsidios ți tenace, misterios ți plin de enigme, 
dar are această cale, doar de ea știutd, prin care 
ajunge la conștiințele oamenilor. Aș ft dezolai 
dacă ai înțelege de aici, cd pledai pentru o ec-

însemnări 
despre Anton Holban

Urmare din peg. 1

Intervenția formatoare din afară a fabricantului, 
a near tistului, cred că e bine să preferăm no
țiunea de ordonanță. Cind adepții „autenticită
ții" condamnă compoziția, e bine să știm că au 
în vedere ordonanța, care lingură parvine la 
sensibilitatea inaptă pentbu realitate. Repetiția, 
serialitatea sint elemente fără de care mișcarea 
se anulează. în niște însemnări despre Proust. 
Anton Holban respinge insă epiaodul .jnadelef- 
nei“ pentru că ae repetă si e«t« deci literatură. 
(„Prin literatură să Înțelegem anumite efecte 
conștiente Îmbinate și puse la un loc anumit") : 
„Astfel, însuși detaliul celebru al .jnadeleinei- 
e convențional. Desigur, e foarte fină observația 
că o senzația îți poata aduce aminte brusc de o

1 Cărțile 
anului

Urmare din pag. 1

texte privind modul cum a fost oglindit! Indepen
dența În literatura scriitorilor transilvăneni, o epo
pee a Independenței și o selecția de poezii da 
Coșbuc, „ Cin tec a da vitejie", prefațată de C. Cu- 
bleșan.

Criticul VALERIU BAPEANU, directorul Editurii 
Eminescu și-a propus, ca, pe lingă o serie nu
meroasă de titluri de cărți de poezie, aparținlnd 
unor cunoscuțl poeți ca Mihal Benluc, Virgli Teo- 
dorescu, Vasile Nlcolescu, Adrian Pâunescu, Gheor- 
ghe Tomozei, Teodor Balș și Nlcolae Dragos, să 
publice o seamă de debutanțl și clteva culegeri 
de piese Intr-un act, scrise de autori prestigioși 
al acestui gen. precum șl un caiet cu cele mal 
reușite producții ale membrilor unor cercuri lite
rare din țară. Vor apărea, deasemenl, romanele 
„Lumea cea mare" de Dan Mutașcu și ..Asaltul- 
de Radu Theodora și Marin Dragu, închinate In
dependenței, volumul „im In conștiința literară 
românească*1 de Vasile Netea, cuprinzînd docu
mente și mărturii șl reportajul „Cind libertatea se 
numește Grlvița și P Ierna* de Mi hal stoian. Răs
coala din 1907 va fl comemorată prlntr-un volum 
colectiv de proză și publicistică inedită cu titlul 
„1007—1977“, prin reportajul „De la răscoală la re
voluție*1 de N. Mateescu, precum șl romanul Adei 
Orleanu șl cel al Iul Florin Băneacu.

în planul Editurii Albatros, scriitorul MIRCEA 
BtNTIMBREANU a programat apariția a nu mai 
puțin de 150 de cărți, semnate de autori aparțlnînd 
tuturor generațiilor. Pe tema Rfiseoalei de la 1907, 
va apărea romanul „Marea vllvătale" de Ion Mă
lin Iovescu, reportaj ul-evoca re „La cina din 1007" 
de Șt. Fay Șl o ediție bibliofilă a ciclului de poe
zii „1907“ de Tudor Arghezl, ilustrat de constantin 
Baciu. Două romane-frescă vor evoca evenimen
tul Războiului pentru Independență : „Cronică 
eroică*1 de Radu Theodora și „Ulmul de la lonft- 
șești" de Alex. Bădăuță. O antologie de 30 de poe
me originale dedicate zilei de 30 Decembrie 1047, 
cu titlul „Omagiul Republicii** va apare in de
cembrie 1977.

Editura Krlterion, sub Îndrumarea scriitorului 
DOMOKOS GEZA va publica amintirile din Răz
boiul pentru independență ale doctorului Ludovic 
Fialla, Intr-o ediție bilingvă, română șl maghiară, 
un volum de studii, scrisori și articole, punlnd In 
lumină ecoul Războiului de independență In con
știința contemporanilor, o antologie omagială de 
poezii șl proză de autori români șl germani, llus- 
trlnd lupta poporalul român pentru independență, 
volumul de poezii patriotice „Pămint natal" — se
lecție reprezentativă din lirica poeților români și 
maghiari din România — șl o antologie Intitulată 
„Laudă Patriei", reunind cel mai cunoscuțl poeți 
Tomâni, maghiari și germani din țara noastră.

Toate acestea vin să ilustreze rolul tot mal activ 
pe care 11 are literatura In educația patriotică a 
Cititorilor din patria noastră. 

eendx.'iteze rprteța-g, fdueoead. dec.zrc^ză. fi- 
fl arogantă ; U riaftM a asrrarxra _ac- 

eenhatizci^* arte u/ahrze Mor șt eoufecțzuor 
Lr.ri •-.»* si o acceab^iiase superior*. g-z»e 
cdreia fiecare lector. tadtfmi da sraetel .ai da 
culturi și de pregătire Izterp^ă, tu;eiege cere 
dintr-o poezie, chiar deed fiecere se alege ce 
al terra. La dzsirprexece «ai. „LoceatiraJ* au 
părut aa rimpiu basat, dar cit de ferweedzor 
rit de /«cinam ; astăzi, le arri seaectarit, riaa 
fn fața luceafărului", ca huiinîea Sfinni.’xL 
Poezia superior-accesibilă se dezvăluia treptat, 
de parcă un dirin eapriria i-ar divulga secretele, 
cu scumpâtate și zglrcenie. Cine este orgoliorul 
care sd susțind cd ■ epuizat misterele „Cărții 
Iul Iov"?

PoeHa a făcută nu ea să fie citită, ci recitită.

Te imbrăfiees, drugul esea. frățește.

atmosferă p« cars ai trăit-o odinioară, dar la 
care nu te-ai maf gindit, sau. mai ales, n-ai mal 
simțit-o tresărind in tine, ci ai știu<-o ca un 
adevăr obiectiv, fără mari legături cu viața ta. 
Dar ProuM multiplică detaliul și astfel îl face 
să-și piardă din însemnătate, căci arată eă « 
vorba mai mult de o idee ce l-a persecutat și d« 
care e Inclntat că a descoperit-o. Asa 1 se In- 
timplă aduceri-aminte asemănătoare in trei 
ocazii diferite, dar care se suprapun ca sens : 
„madelema", „o picătură de ceai". .Jelui lui da 
a păși pe un trotuar la un moment dat" (Opera. 
III, 1975, p. 70—71). Confuzia între compoziția 
și ordonanță, pornind de la distincția între ce 
numește Croce poezie și elementele formativa, 
evte foarte vizibilă. Așa cum unii preferă vor
birea degradată tocmai pentru că este degradată, 
tot astfel există cititori foarte inteligent! pentru 
care rostul cărților este da a da informații, a 
răspunde la întrebări sau a ține de urit : „Ori
cum ar fi, Proust iți dă deseori prilejul să ai un 
tovarăș intim. Racine râmine operă de artă, 
admirabil construită, dar de la care nu poți 
scoate multe răspunsuri pentru întrebări la taie, 
de atitea ori îndurerate și totdeauna dezorgani
zate" (Opere, III, p. 71). Iar confuzia aceasta 
vine In strinsă legătură cu despărțirea în formă 
și fond, despărțire In baza căreia Anton Holban 
notează la Hortensia Papadat-Bengeacu exclama
țiile. întrebările caia nu așteaptă răspuns, fami
liaritatea, emfaza. „repetirUe", suspenslunile. 
termeni științifici, uneori și populari, franțuzis- 
mele, italienismele, cacofoniile, improprietățile : 
„Stilul autoarei nu e rezultatul unei îndelungi 
meditații și experiențe, ci expresia unui tempe
rament liric", ceea ce ar mina impresia de 
obiectivitate pe care romanul este ținut «â-1 
comunice. „Cu toate că d-na H.P.B. este in mare 
progres, ultimile două romane (printre care 
Concert din muzică de Bach. n.n.) mal trebuia 
netezite". Netezind o propoziție enormă ca „Un 
simț prevăzător îl făcea prudent" (Concert din 
muzică de Bacb, 1975. p. 181).

De altfel, Anton Holban nota gînduri sceptice 
CU privire la capacitatea romancierului de a 
formula judecăți critice : „Un romancier, cind 
ișl dă părerea asupra altul scriitor, face greșeli 
și mai mari, fie că, necrezindu-se obligat să 
rămiie obiectiv, își permite toate complezențele 
sau toate paradoxele ca să inducă pe ceilalți in 
eroare, fie că un scriitor mare nu are neapărat 
discernămînt pentru ceilalți". (Romancierii, cri
tici de artă). în ce-1 privește, autorul Ioanei 
simte a-și comunica in scris gindurile despre 
cărți, despre pictură și muzică, acea plăcere pe 
care Sandu, eroul său, o are de a Întreține 
ființele iubite cu lecturi alese, cu muzica cea 
mai înaltă, pentru a le obișnui să guste arta și 
să poată vorbi inteligent despre ea. Camil Pe
trescu transcrie lecția de fllosofie pe care eroul 
din Ultima noapte de dragoste, întiia noapte de 
răzhoi o predă, in pat, soției lui. Conținutul 
prelegerilor lui Sandu și avînd ca auditoare pe 
Irina. Ioana, Milly. Dania ne este accesibil In 
aceste articole, cronici, totdeauna, ca atare, In
teresante, fine, incitînd la discuție, deseori 
avînd și farmecul și neașteptatul confesiunii, 
cum e cazul, de exemplu cu Autografe (Opere, 
III, p. 394) in care vorbește de colecția sa de 
autografe ale marilor muzicieni in trecere prin 
București și de amatorii de muzică, fără bilet 
de intrare, care parveneau totuși să se intro
ducă, „ascunși cu orele pe după statui, tremu
rînd în același timp de emoția de a auzi mu
zică și de spaima de a nu fi descoperiți și dați 
afară". In sala Ateneului.

Ca romancier, Anton Holban se situează la 
mare distanță de poziția pe care în atîtca locuri 
o sugerează articolele sale. Analist fără spaima 
și oboseala bărbatului analitic, prin definiți® 
celibatar, triumful său, in Jocurile Daniei, este 
de a se anlica spiritului analitic funcționind in 
gol, atît de intermitentă, nesigură, himerică este, 
în acest caz, ocazia feminină care il declan
șează.

• LA FARS ÎN COLTUL ÎTVAZI] ALUT_L1- 
BOLCMIB. M aU u -rncsu !■ cArui
■■ poc rrWB x: ■ o tlnArâ fexnaia pnv*^d

parte o tteattndu-ae. iar pa ffia
ba__ - ■ pacir»- Tocul nu aw (tecit o aparență
teae^Uâure. paa.~_ eă ar mu lneblaa. m per-

aaa ftrt. cu baroana, Jaluzele aau £Arâ icaze 
arcaiaa. tereatre.* Mm ta«>e- Imobilul are tn roaU- 
tau poroș 6a bewa. adApoannd a aectratA da

Gir pe-rrru a na Uși din ntmla'-atea 
iscnrea a fou tncr«<lmțu *A pletora!*.^ Fabra 

R_ec_ zai la reapeex.. da pictură,
cnre ane dec otIjmc tn Franța : un tel de decor da 
teatru rara au upârl pa nimeni, rara dâ --iu M 
ten~

• PKCTBU TOT! CTTTTORn. ri te «pedal 
pe-i'-ru „breeftuenj*. publicarea tn editura 
^L'Arrbe" a ^Jurnalului de hjeru* (Journal da 
travail) aj Iul Bertod Brocbt, oomtjtule un •veru- 
eicdl Jurnalul cuprinde perioada 1*1»- -îiM. rlnd a- 
eesta a locuit eueccniv. ca emigrat. In Danemarca.

FusADda. SaateAa Unita și S.Tepa, taateta 
de a te rateaoarae la B«Un. unde pro terță ta b- 
tr » t de
Jurnal tem. d da nove 0 reflecta aeupra acttvlte- 
țn ca.e proprfl ta raport ev a lame miclnatâ da 
râzbo: a da r nmer r trie pa eora la dec la na— ri. 
eonuderatU duaa eu mAlestrie la bun aflrșlt da 
către Philippa Iveroel. rare a completat lucrarea m 
un ampl’j studiu eondudnd îa o mai bună tnțeâo- 
gere a operei lui Brecht,

• UN DOCUMENT!, actul da naatere al Mo» ■©- 
etalate în Polonia C reprezintă ear.ee .J)a pa chn- 
pul de luptă" apărată la Genna tn MM tn editura 
„Lupta elaaelor" aparținlnd organiza pel -Proleta
ry! at", pentru a releva atft fcnpoftanța cti șt actu
alitatea lucrării, editura poloneză Oasohneura din 
Varșm-ia a reprodua după ediția pnneeps a eărtd 
e nouă ediția completată eu a poadațâ aemnatâ cm 
Fedka Tych.

• hAL DOILEA RĂZBOI MONDIAL PR MARR" 
este titlul cărții semnată de Lpmski Jerzy ș. apă
rută In a patra ediție ia editura WJi din Gdansk. 
Această nouă ediție revăzută și completată eu 
articole descrie bătăliile gigantice rare s-an dat pa 
mările globului — In Oceanul Atlantâc p apele În
vecinate. pe Întinderea Oceumlul Pariric fi 
Nardului îndepărtat. Autorul, tnarinar da cursă 
lungă, nu ia limitează doar la o lnRlralrc a every
men tel or. ei analizează fondul po.idc p aecoocLe. 
el Însuși luind parte la lupte pe distrugătorul .Ger- 
land". Volumul este completat cu hărți ți schița 
semnate de Marian Troche, descrieri ale nave.oe 
semnata de Mienyslaw Kubgieu-Ma șl situația Co
telor de război ale statelor participante, documo* 
tar aparținlnd lui Tadeuu Wyverka PrekuraL

• PRINCIPALUL ACCENT AL MAULUI FiaTl- 
VAL AL CINEMATOGRAFULUI AUSTRIAC, „Vle
na ă 1177“ rare va avea loc la Vlena intre M mar
tie șl 14 aprilie anul a ceata, va avaa drept obiect 
filme consacrata copilăriei, adică opere a căror te
matică trebuie să fie dată de viața copiilor și pro
blemele lor. In 1*77, Vienala își va informa dea- 
aemenea publicul asupra celor mai recenta reali
zări in terna ți ana la de filme de lung metraj. Princi
pala retrospectivă, al cărei rublect nu a foot Încă 
fixat, va fi organizată de .,Fljnmuseum--iii austri
ac. Cele două retrospective d.n 1*71 au obținut un 
mare succes International : retrospectiva Kunxav-a, 
prezentat la Paris, iar retrospectiva Werner-Hoch- 
baum. proiectată la Londra șl Berlin, urmlnd a 
fl prezentată In continuare la New-York, Oslo si 
Stockholm.

• IPOTEZA CA LOCALITATEA PANDJIKENTU, 
ulLma capitală a anticei Sordlane, care mai esta 
supranumită șl pocnpelui Asiei centrale, are o ve- 
ch.me de I OM de ani. Concluzia a putut fi trasă 
de arheologii sovietici după al M-lea sezon de să
pături. S-a reușit să se desgroape aproapa o trei
me din oraș. Fragmente de teracotă, de ceramică 
șl alte obiecte descoperite aici au și fost expuse in 
muzeele din Moscova, Leningrad și din alte orașe 
ale țării. Citadela conducătorilor Penrfjlklxtanulul 
este un model de arhitectură monumentală. El a 
fost dărimat de cotropitori in secolul XIII Leji. iar 
după aceea a fost părăsit.

• IN CADRUL CELUI DE-AL 13-LEA FESTIVAL 
INTERNATIONAL AL FILMULUI EDUCATIV, fiara 
a avut loc la Teheran, filmul rtrmăncac „Cine a fu
rat apa" (scenariu, decor, regie Genoveva Georges
cu) a obținut premiul „Delfinul de bronz".

B THE MANILA REVIEW, cunoscuta publicația 
fihpinezfi, publică studiul Rosalinda L. Oroso con
sacrat iul I.P. Sollongco, una din personalitățile do
minante ale vieții culturale din arhipelag, intitulat 
Criticul cinic drept intelectual, textul evocă ampla 
cultură și energia neobișnuită a lui Soliongco, rec
titudinea sa morală, precum șl necesitatea de ■ 
string® fntr-o culegere pamflete'e râspîndite prin 
reviste de celebrul eseLst. Soliongco a fost in ace- 
Lașl timp un mare îndrumător, un exemplu viu 
pentru tinăra generație de scriitori fillpinezi, lâslnd 
In urma u o pleiadă de continuatori străluciți.

• UN SUCCES DE PRESTIGIU reeditează Tho
mas Pynchon cu ultimul său roman 8an Francisco 
Cry. Pynchon se impusese încă de la primele cărți 
„V" și „Rainbow", despre care s-a spus. în recen
ziile de după apariție, că reprezintă „o mare messl 
apocaliptică orchestrată de un Ken Russel al conde
iului". Sau Francisco Cry este scrisă în stil pa
rabolic, procedeele compoziționale insolite vizlnd 
ceea ce critica a denumit : „descompunerm unei 
societăți In criză. Romanul Ișl pierda capul fiindcă 
lumea este nebună, nebună, nebună. Pynchon își 
aruncă un ochi la Hieronymus Bosch asupra mis
terelor Californiei, acest ținut Încărcat de minună
ții, care a devenit un muzeu al ororilor, unde tro 
păle rinocerii lui Ionesco".

s<>or*l Hai, Buzău, Buzău!...
f

 reyse. p*ctenla jubdară
tdrniti da etf una mia 
saaa sute de ani durată 
•tnbuiQ arașu_ui Buzău 
— situat ca ua vlrf da 
al gentă la eurbura ar- 

nshri carpatic — nu putea să 
treacă tasexizaMU și nemsptrasoa
re pentru poațll reportera co»- 
temparam $1 revista noastră a
dat asenpa eu venită acestui gran- 
d.oa eveniment. Dtntotdeauna. ți
nutul Buzăului, identificat prin 
petsagllle selenare sugerata de 
vulcanii all nămeiogL dar *1 de 
aocurGe veșnica, și-a avut mitolo
gia iul propria *1 aimbollstlca an- 
eestrală Sococ. tos*, că o cronică 
■ m Omen Valul actual, ooplețlf de 
metamorfoze edilitare fi realizări 
toduatrteJ -econom ies aau ruXura- 
M. e-er paaea ta «tuia Pfrgă. ea

tjîltri împrumutat da la sublimul 
mag al poeziei române vasile Voi- 
euleacu. născut Ung* apa Buzău
lui, la Plrfoov. Drept heraldică 
ilustrativă, i-ar impune evocator 
liejaruJ din C ringul Buzăului, 
pictat do Ioan Andreescu.

Părtaș la aceasta bucurie, ta 
eeea ce ml privește, le voi aminti 
buzolcnhor și o altă aniversara. 
Dacă, de airind. rugbyul romă- 
nesc a sărbătorit-o pe cea de-a 
falzecea. apoi șl rugbyul buzoian 
a marcat pe răboj douăzeci da 
trepte. Am avut cinstea, prin 1157, 
■ă fiu cel dinții antrenor al echi
pei cheferlate de rugby LOCOMO- 
TIVA-Buzău, activînd șl ea jucă
tor. Era o formație muncitorească, 
tarată din dragostea fostului „me- 
tabst" Duri Rlznnlceanu șl a trac- 
aormulal loa sirbu. la eara se

vara itapM f Trata ca • apă
Ca al parcrllar da ris
gi aa sa rlu te aeitatira sapă
Ua atetM tandre i Bazin, B«ăa r*_

Mă-marr fa steip. apra anii da jvmia 
Și-napr* isBal iraeretfl mei a,
Cind aaianm do Vnliaarul Dia —
Un vnJtar blind, scobsrltar dia aosia 1

Rs a-apneal aă-l văd, dar, spre nămlază. 
Deveni bătrtel văJuu prlrlrea-n zaro — 
Ză<annJ legendar ported od-l vul
Cn-ariga-n slăvt. ea-ntr-M ilgU. pa a oare L.

Imd fnaa da*, te otezsnb, an rea prin Crtngtd 
■arte IM Andreeaeu. «ă-1 dezmierd o
Ca-ol văn penel, do-a tarei șl de-a inapte.
Prin răceraonJ ear — naogno ia varia 1

Ori. aitenri. te rv vrea na ta oră,
Pătnam prte țintirte. prtetre brtndnfa — 
Kndmasai enm tzmpnl so devoră —
Psaa. ra-n -Rugărisnea- ta. Brăzuruea 1

lasă tepuJ aga-n ibar să-l treacă I 
Dar, pareă-s ibsr, trs di mal Ista trece, 
Cn-atlș ti-saf.taii-a aaflai. ra-atr-o teacă, 
Bagtea amlatlru spada-I rece 1—

Ck. Ori ocrăvacM. na basma șl w ambro 
Arii da dragi, care perslstă-n tasnl, 
LAsa-vte. aaL uitarea să te-adumbro ?
AJ dnerețy rug aprins aval tine-ml |

O, se orara, p-a tund, arii do pma
91 •reaăHam prta tandrul fir al ierttt, 
■ tenindu-mă-n Iscoasă răpejnne,
Cum ibtardă-n săltări, printre arbori, cerbii |

Mal arajmașto-d rugbiul tinereții — 
Aripii* din piept i „LOCOMOTIVA- 1 — 
Ctad nai iburara, pe-arenă, ea creții, 
Cu-aprinse pleoe-n vtntuj dimpotrivă 1

Intimplârl 
l cu scriitori

Tragi en pășea du ia foe...!
g tntr-un decembrie capitonat eu zăpadă (să fio 

■eee ani de-atund T) admirabilul om șl poet NjcoLaa 
Tăutu m* Interpelează în curtea Uniunii ;

— Ce fad ardelean dezrădăcinat T Vrei să-ți vezi 
meleagurile natale ?

Șl luindu-mă afectuos de braț îmi explică eu lux 
de amănunte cum urmează 1* facă un turneu poetic 
ta zona Aradului. însotlt de dțlva redactori șl scri
itori militari.

— Organizăm fl o vtoitezra. Știi să tragi eu 
pușca ?

— Nu, «înt foldat neinstruit, declar eu rușinat.
— Ce contează, ta luăm pe poet de gonaci.
După clteva nie am desclnx ta orașul de pe Mu

reș. Eu cu o simplă valiză de voiaj, ceilalți, tcom- 
panlațl de diverse ambalaje cinegetice, conțlnînd 
instrumente da vlnat. După-amiazfi are loc prima 
șezătoare apoi, „program de voie- pînă a doua zl 
cind urma aâ mergem la vlnătoare. Tăutu, ca șef 
al grupului, mă trage de o parte :

— Te rog fă pa gazda. AratĂ-le tot ce se poate 
vedea ta oraș. Dar nu ceva expeditiv, să fie o vi
zită de durată. Știi, In particular iți spun, toți vor 
să vadă stadionul UTA...

— E cam departe...

Sculpturi de Nicăpetrg

adlogaaeră rfțlva militari de la 
Școala de aviație Boboc — Bu
zău fl numeroși elevi din șco
lile orașului. Actualmente, a-a 
alcătuit a nouă formație de
numită A. S. CONSTRUCTO
RUL. — Buzău, oare, prin străda
nia unei suite de antrenori Ini
moși Ghlra-Banl, Grlgore Aman, 
Titl Ion eseu și. in aflrșlt, lonescu- 
Blzanu a promovat to rindul divi
zionarelor A, conaolidlnd un cen
tru rugbyst de prima importanță, 
fiollcltlndu-mi-fla de către condu
cerea acestei echipe clteva rindurî 
evocatoare, cu această ocazie, în
dătinat num ilnt atlhulriJ de atnd 
mâ știu, mf-am amintit, da acel 
dulce tărăgănat elntec folcloric. 
Hai, Baaău, Buzău, Buzău k» șl 
am dedicat buzolenllor mal urmă- 
to*reia versuri omagiala j

O, șarjele acela* tineri l Parcă 
Jucan cu noi fi arborii pădurii
Mi-i amintesc ! Șl-un dor de-atund aiă-neaarcă I 
Do Sirbu. do Enoche, de nea Duri I

Balenu-oval B văd, ta loara gravă. 
Cit soarele, urcat plnă-n Urle ■»
Pe Scara Iul Hetcul. plutind in olavâ —
Mal legendar ea Vulturul-IIia I

Clntam, etndva. prtn itrgM d-altădată,
Un rin fee nou, ee-n veci l-om tino minte i
Ca-a tinereții flacără rurală,
Purtlnd ta palmi Inima Herb ta ta |

Că-a vatra noastră focul na ta stinge. 
Nid cin tul tinereee, rare] etalară, 
îndrăgostiți de soare și de minge,
Adetil buiolenl d-odLnioară 1

Camtrueteri avlntațl pe schele taltă
Sir* vechi ol Urg, cu bl or uri-1 -încunună 1 
Iar flacăra rngbyită-1 tot mal naltă 1
Nat uîsiăm — ra zeU — la tribună |

Salut, omagi al tinereții soaoiro —
Peren Izvor ca duhu-n veci nu-șl pierde 1
O, rex fecund eu luminoase astro 1 
Crești. Cring al tinereții — veșnic verde I

O, tlrg străvechi — Buiăulo d-aJt'dată — 
Cum cintă timpul pa duloaoe-arcușa ! 
Renaști șl tu, ta sorii ea s-arafă.
Ca PtasoulraJ, din proprla-l cenușo t

Cz™ trece timpul 1 Trece ca o apă. 
Inflăcărtnd noi lumi cu pulsul său 
Și-a tinereții floare, co-a adapă 
C-u veșnic elntec i

hHaL Buzău. Buiăa l—"

Tudor George

— Cu atlt mal bine, zîmbește hitru naa TÎIieă. Aș 
vrea să-i întreții două-trel ore. Nu uita de prover
biala ospitalitate ardelenească...

Apoi eu un ton serioa șl pătruns da gravitatea 
momentului comunică coechipierilor dorințe oub- 
semrâtului( mal mult declt arzătoare) de-a la arăta 
orașul.

Plecăm urmăriți de un zlmbet blajin șl însoțiți de 
regretele cele mai sincere : merge șl eu dar am
ceva urgent de terminat, mft găsiți la hotel". Ne ur
nim lntr-c caravană nu prea vioaie șl după aproxi
mativ trei ore de ,,arătare a orașului- na Întoarcem 
frinp de oboseală Ia hotel.

A doua zl, echipați p!nă-n dinți urcăm tntr-un 
microbuz șl ne îndreptăm spre locul unda urma 
aă ne dovedim talentele da ochitori.

— Sper câ nu aveți trac, surîde Nlcolae Tăutu. 
E un pasaj plin de urechlați. Ochiți cu grijă de
oarece sint foarte abili.

Ajungem, se fixează locurile, gonacii Ișl Încep 
meseria, iepurii năvălesc Intr-*dev4r „tn clrdurl"..

Se aud pocnete de armă și toți card treceau prin 
dreptul puștii lui Nea Tllică deveneau brusc viitoa
re fripturi împănate. Restul partlclpanților n-au 
„nlm-trlt" nici măcar o codliă de urechiat.

Urmează nedumeriri, controlul puștilor, replici 
r^eru-țâtoare din partea poetului care regreta c-a 
n’^at la vlnătoare cu n’ște începători. Ne tnsno’rm 
tntr-o atmosferă sumbră șl „prada" este transmisă 
La bucătăria restaurantului spre transformare.

în timp ce așteptam friptura, Tăutu se arăta mal 
mult decțt. volubil șl In același timp compătimitor.

La sffrșit. 11 întreb plin de curiozitate ;
— Cum vă explicați că n-a nimerit nici unul 1
— Din pricina dumltale 1
— D!n pricina mea ?...
— Da N-ai fost cu ei în turul orașului ?
— M-ațl ru?at...
— Exact. El bine. în vremea cit le arătal stadio

nul și împrejurimile eu am urcat In cameră. Știi 
că stăm toti într-un apartament. Și am rugat un 
ospătar 8ă-ml aducă niște nisip. Sint un expert ta 
ballstieg. Nu m’-a trebuit mult sâ înlocuiesc alicele 
la gloanțele lor. Fiindcă ești soldat neinstruit te 
informez că nici un iepure nu poate fi împușcat cu 
niaip... Asta-1 tot 1

Mircea Micu
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eminesciana
EMINESCU—

scriitor național și universal )
nivcrsalitatea operei unui ieri it or e un 
dat, nu numai decit ți un rezultai. Ea 
rezidă — vrem să spunem — in valoa
rea intrinsecă a respectivei opere, nu 
neapărat în audiența de care aceasta 

bucură de la un anume moment 
înainte pe meridianele lumii. Shakespeare era 
Shakespeare incă de pe cind își reprezenta pie
sele la teatrul „Globe", nu abia după ce a fost 
descoperit și impus definitiv lumii de precurso
rii și corifeii romantismului european.

Pină să-și afle Eminescu vreun tra ducii or 
ideal intr-o limbă de mare circulație, sau pină 
se vor înmulți cunoscătorii de literatură care să 
ne învețe temeinic limba si să-l citească pe 
Eminescu de-a dreptul în original, poate sa mai 
treacă destul timp. Și cu toate acestea, afirma
ția lui Maiorescu din decembrie 1883, cind iși 
anunța sora de la Iași de apariția prin grija sa 
a primului volum de Poezii eminesciene, era 
încă atunci valabilă : „Poeziile, așa cum «unt 
ele orînduite, sunt cele mai strălucite din cite 
s-au scris vreodată în românește și unele chiar 
în alte limbi". Timpul l-a corectat pe Maiorese-a 
numai în sensul că prudentul său „unele- a de
venit pînă în ceasul de față ..multe” î

Fiind, prin urmare, o „imanență" și (eel puV-3 
pină acum) nu „obiectivarea" adecvată a aceste
ia — în ce constă din perspectiva actuală tir.;- 
versalitatea operei eminesciene ? Să ne adres&SQ 
pentru moment celui mai strălucit comentaicr 
ahtohton al poetului, lui G. Căli nes cu. care Mum 
unsprezece ani a oferit un răspuns pertinent 
chiar la întrebarea ce ne preocupă : „Universa
litatea unui poet, cind n-o confundăm cu efem-ra 
notorietate, este împrejurarea prin care opera sa, 
zămislită în timpul și spațiul pe care le exprimă, 
iese din limitele epocii sale și ale țării unde a 
luat ființă și devine inteligibila întregii umani
tăți. Pentru cei care au evadat astfel din contin
gențele imediate, noțiunile de rlasirtOT, roman
tism pierd orice sens. Insă universalitatea fiind 
un punct cosmic al unei verticale pe pămizxî- jsr 
nu o abstracție, orice poet universal e&:e î*m fartf 
un poet național. Homer era gree. Danie floren
tin, Shakespeare englez ; extirpați a - open iar 
ceea ce e concret etnic, sublimele Îngustimi dacă 
vreți, și totul r&mlne inert si firi puls U- - re
galitatea este o inimă individuală, puternică si 
sonoră, ale cărei bătăi istorice ae aud pe orice 
punct al globuluf. precum și-n viitor". Nenw- 
citînd in extensa alte opinii, precum e cea emi
să de Zoe Dumitreacu-Bușulenga, după care Lu
ceafărul lui Eminescu include ser. sur: mai pro
funde decit Hyperion-ul lui John Keats, uj 
afirmația lui Edgar Papu. în virtutea căreia Emi
nescu este eel mai mare poet al „eategor.e: de
parte lui" din poezia kimii. sau omnia Rosei del 
Conte, potrivit căreia e greu de aflat vreun mare 
poet care să fi avut o mai arată percepție a 
„timpului cosmic" decit Eminescu, — aă expu
nem propriile noastre considerații, pornind de la 
o remarcă a lui G. Că line «cu.

•) Extras rezumativ din comunicările* „Qu’est- 
ee Que FEminescianisme" și „Eminescu &I1 
Dichter der Weltllteratur", prezentate la Coloc
viile „Eminescu" de Ia Sorbona (martie 1975) și. 
respectiv, de la Stuttgart (noiembrie 1975).

G. Călinescu distingea — am wtert — că „uni
versalitatea* 4 unei opere nu e „o abstracte" $ 
că „orice poet universal este ipae tarta na poet 
național"; Un „poet național- ? Ia:3. «rade-n, 
tocmai „datul", imanența de la care •“ * por
nit în orice discuție despre nniveultitei tmti 
scriitor — a unuia aparțini nd unei națnmi mari 
sau mici, expnmindu-.se lntr-o Embă de mare 
răspîndire «au de circulație restrinsâ eto. Eau- 
nescu însuși subînțelegea că discuția nu poale 
fi pornită decit de pe această bază. cind. i-:r-t-s 
articol fără, titlu din ziarul Timjal <6 si 7 mai 
1880), făcea următoarea distingere : „Goethe zi
cea că partea cea mai bună a unei literaturi e 
cea intraductibilă — și avea euvint". Iar in con
tinuare, pe un ton categoric : ,.o adevărată lite
ratură trainică, care să ne placă nouă și al fie 
originală pentru alții, nu se poate întemeia decit 
pe graiul viu al poporului nostru propriu, pe 
tradițiile, obiceiurile și istoria lui. pe geniul lui. 
Tot ce-ați produce în afară de geniul într-adevir 
național (...1 nu va avea valoare și trăinicie, 
nici pentru noi, nici pentru străinătate".

Și cine s-a pătruns în chip mai desăvirșit de 
asemenea adevăruri, între scriitorii români mai

vechi ori mai noi ? Tocmai Eminescu. Deodată
cu dineul (ori după el] s-au ivit dintre români 
și alp scrutări de excepțională valoare, precum 
Creangă, Caragiale. Sadoveanu, Argbezi. Re- 
breaxm, Bacovia, Blaga. Barbu, atiția alții. Ni
meni insă — cel puțin pini acum, la cea de a o 
sută douăzeci și emcee aniversare a nașterii sale 
— n-a exprimat mal limpede, mai cuprinzător, 
cu mai mult atașament și mai mare iscusință ar
tistică, felul de a fi, stârtie fundamentale de su
flet șa de cuget, revenex^nje, aspirațiile esen
țiale ale poporului român Iar are ana a-a intim- 
p-ai din pricină că. perfect conștient de statura 
lui lăur.îrieă Încă de pe la ieșirea din adoles
cență, Ennntaen a irțeies ea tuci un alt scriitor 
de-ăl DOFtm că geraui e un m«5 dotat cu ir.«u- 
F-rite — și cu Txxnța — trebuitoare exprimării 
limpezi p duratele a cmb ce simt on gindesc 
toe_ La șaptesprezece aiu. intr-un caiet m>«iv 
ce se păstrează acum la Biblioteca Academiei 
Repubbcri Socialiste Bornăr:-a, Eminescu nota cu 
ardoarea romantică a irurâm in pruna tinere;? : 
„-Dumnezeul gesuuhii m-a sorta:*!  din popor cm 
•oarele soarbe un nour de aur din marea de 
amar" (Cfi M®_ rom. 1 Sâ, f. 18 v.)_ Era aceasta 
o simpla metaforă velei țară ? Nicidecum. Era un 
mod al «moafteni de sine care implica na le- 
gâmmt corespunzător față de el însuși, de po
porul său, de oameni îndeobște. Ca să devină 
.joour de aur", subînțelegea fără Îndoială tină- 
ml Eminescu. trebuia să domine prin soia ti- 
ta tea cunoașterii .marea de amar" a existenței 
celor din propriu-i neam, a semenilor de pre
tutindeni. Perspectiva nniversalistă devenea așa
dar pentru Eminescu emblema sub al cărei semn 
faa situa din bun început activitatea.

Și cum. pe care drumuri a înțeles să meargă 
poetul na ț ioc al al românilor, spre a dobîndi din 
buni vreme acea perspectivă universală asupra 
a tot și a toate, spre a deveni acel ..nour de 
aur" după care oamenii să se poată lua — în 
momentele lor de dezorientare — ca după o 
veritabilă cale lactee ? Nimeni în literatura
noactră. înainte și după Eminescu. n-a mai do
vedit ca el capacitatea de a cunoaște — prin 
intermediul prodigiosului folclor milenar româ
nesc. cip al „acnpturelor române” din secolele 
XVI—XIX — valorile fundamentale, profund 
specifice, ale sufletului românesc dintotdeauna. 
Nîmeei o-> știut să le urmărească atit de func
ționai pînă la tainica lor rădăcină comună, să le 
propulseze spre ormxr.ul culturii moderne a '.u- 
mri taxr-o constelație arh de organica fi cu o 
acare putere asnaifiesEtă- Nici un acmtcr român 
n-a confruntat atit de cutezător și de fructuos, 
ca Eminescu, ginctrea românească din veac cu 
gtaOr»> „eodrdor de secoLi" (cum se exprima 
poetul In Montata mani, ineepind de la cărțile 
retface, irectod prtn budvom. pra gindirea elină 
a im Platon, dar și a presocratjaior (care î-au 
nutrit abuadrax vtzztrira di.-amxrâ despre lumea 
taa^ixlâ]. pra rtmm «ana-*,  gindztoni Renaș
terii. Kant (cfcn a cărai CrtaJră a rapacii para 
a tratkn ra lamartabM adeer-arei. Schopenhauer. 
Și agrmi n-a aratfruntai ads de hiad. de fără
compâexe cnltura raaâneaoei anterioară cu ▼>- 
lanle tmplxaie ta marâe opere ale omenirii din 
toate t—Ioanele, tarre care capodope
rele unui Sha&espeare ori Goethe erau prețuite 
ia mod deoseixt- E r azi. pentru unu. motiw da 
« că na acr_tar arft de .xmacinativ" ca
BmaerneR aa taBMafMB*  temeinic nu numai cu

expert in dLadzlme ce pot să pară atit 
ds ^■bpocace" ca economia politică. Printre 
«i ritrva mari ^moderni" care au depășit limi
tele vechiului -Orbis Terrarum" al culturii —
poale cu mai multă cutezanță și eficiență decit 
a -jmirandoleșujor" Renașterii — se numără, prin 
umere r un ramân_ Iar asemenea confruntări 
mt^rple și fără complexe au devenit posibile 
pentru bunul motiv că Eminescu aflase in gin- 
direa românească veche suficiente temeiuri da 
a o face cu încredere (E o temă de explorări cara 
va Wtatf «Măr. frwwoMâ de acum Înainte).

Estenoetui afirmă uneori că semnul distinctiv 
al unui poet liric de anvergură este simțul ubf- 
twitățM Maflaaadvs. repexmunea necamparabill

cu Biruie și lebri plauzibil al fanteziei lui de a 
șa deplam în spațiu fi in timp, in mi
crocosm și macrocosoL O asemenea însu
șire poseda In cel mai înalt grad Emi- 
neacu. In poeme de mare întindere șl plas- 
Ucxiata, ori în proiecte de drame gindite tot atit 
de oitezător (Jfleaaesaai mari, Samis, Gemenii, 
DeoehaJ |ja.L aertitoruî a avocat ca nimeni altul 
vremurile dbirșiei noastre daco-romane și cele 
încă mai îndepărtate ale vechilor civilizații asi- 
ro-babilonjene. egiptene, eline etc., ca și desfă
șurarea istoriei umane pină în epoca revoluției 
franceze de la 1780. Toate compunerile amintite 
ar merita discuții prelungi, fiindcă virtutea lor 
principală pentru noi e de a le resimți drept 
„contemporane". Să ne mulțumim a spune, de 
astă dată, că. Incorporînd in versuri fără de 
moarte o viziune cu nimic mai prejos decit 
aceea din celebrele Legenda secolelor de Victor 
Hugo sau Tragedia omului do Madâch Im re, 
Memento mori e poate mai pe măsura modului 
nostru de a gin di dedt celelalte două poeme, 

care includ sensuri în bună măsură limitat® la 
epoca zămislirii lor. Civilizațiile, Înflorind, apoi 
surpindu-se, pentru omul adevărat — sugerează 
Eminescu, in Memento mori — ieșirea reală din 
asemenea „fatalități" nu poate fi decit în poten
țarea stării de luciditate (oricît de amară ar fi 
ea). In a sta de veghe la ceea ce în poem «e 
numește uriașa „roată a istoriei". Fiindcă, po 
măsură ce se pătrunde de noima suișului și eo- 
borîșului civilizațiilor, paralel, în nemărginitul 
spațiu himeric dinăuntrul său, omul simte cum 
crește „refuzul fără sfîrșit a ceea ce contrazice 
la nesfîrșit aspirațiile spre consolidarea „părții 
bune" a condiției sale ; istoria însăși, în deve
nirea ei fără odihnă, monumentele civilizatorice 
ale culturii, astfel se ivesc. Hotărît lucru, de ar 
fi avut prilejul să cunoască Memento mori, au
torul Mitului lui Sislf și-ar fi recunoscut în Emi
nescu un precursor mai puțin, „angoaaat” decit 
a putut fi el însuși !

Scrutarea cu luciditate amară a ceea ce con
trazice — fie și in contexte social-istorice mereu

schimbate — „tot ce-î drept, frumos șl bun" 
(acest „simbur al lumii" a cărei descoperire era 
atribuită în Memento mori unui mag egiptean), 
iscă la Eminescu, prin irepresibilă împotrivire, 
tocmai refacerea unor asemenea supreme valori 
— cu mijloacele marii arte — fa spațiul hime
ricului, unde puțini poeți de seamă ai lumii au 
cutezat să se avinte cit și el. Pornind de la o 
veche legendă, a evocat intr-un poem de com
plexe semnificații „diamantul Nordului", iar în 
altul (Rima alegorice) — nisipurile arzătoare ale 
Saharei. L-a purtat mintea, într-o strălucită al
cătuire poematică, pfaă la „Gangele măreț" al 
vechilor inzi. Intr-un fragment de proză fastuos- 
de script! vă — posibilă încheiere a romanului 
postum, neterminat. Geniu pustiu — și-a dus 
unul din numeroșii săi eroi răzvrătiți îm
potriva inechităților sociale pînă în for
tăreața Petropavlovsk și în ghețurile sibe
riene. în alte poeme grandioase (Feciorul de îm
părat fără de stea, D&că treci rîu Selenei), în 
nuvela Sărmanul Dionis — probabil singurul caz 
cind fantasticul de mare stil (gen Hoffmann, 
Poe, Jean Paul, Tieck) și-a tras aproape inte
gral substanța din implicațiile unei mari filo
sofii, cea clasică germană — Eminescu și-a pur
tat simbolicii eroi însetați de plenitudine pină 
în lună, sau și mai departe, printre astre, în 
spațiul metagalactic. Acolo a închipuit el miri
fice lumi ale perfecțiunii, în raport cu care 
poate și viziunile (mai previzibile) din Para
disul luî Dante pălesc. în ordinea ,,demiurgiei" 
cunoașterii imaginative, acesta e și sensul cele
brului zbor „hyperionic" din Luceafărul, ori al 
zborului de neoprit din cugetul „bățrînului das
căl" (într-o versiune preliminară: Kant) ce l-a 
dus pe Eminescu la ideea poetică din Scrisoa
rea I.

E In dreptul oricărui popor aă simtă alese sa
tisfacții la ideea de a fi iscat un asemenea poet, 
la care dragostea de patrie și deschiderea spre 
semenii din alte neamuri fac una. E pentru 
români un motiv de legitimă mîndrie că, In
tr-un poem ca Împărat și proletar, Eminescu a 
celebrat în versuri cu căderi de avalanșă ■— 
printre primii In lume și, probabil, singurul 
depășind ceea ce putea îi „ocazionalism" la cei 
ce-au încercat să Imortalizeze artistic evenimen
tul — Comuna din Paris, tn care el vedea sim
bolul acelei dreptăți unanime pentru care și 
astăzi oamenif de pe diferite meridiane plătesc 
grele jertfe de suferință și sînge. „Vizionaris- 
mul“ de fel utopic al lui Eminescu ne face să 
considerăm și acum, ca In cunoscuta Iul Scri
soare III, că e de demnitatea fiecărui popor 
șă nu asuprească alte popoare și, în același 
timp, sâ-și apere ca pe însăși rațiunea de a 
fi „sărăcia, și nevoile șl neamul" ; vedem în 
asemenea versuri cu mireasmă de arhaică înțe
lepciune românească un chip metaforic de a 
sublinia îndreptățirea fiecărui popor de a 
aprecia singur, In deplina lui cunoștință da 
cauză, tocmai căile proprii de a ieși din suferin
ță și nevoi. Recunoaștem eu o încântare $i as
tăzi nediminuată natura eternă a patriei In 
versurile de vrajă și dntec infinit din Călin 
(File din poveste) t „De treci codrii de aramă, 
de departe vezi albind / Ș-auzl mîndra glăsuire 
a pădurii de argint..." Ne farmecă, generație 
după gone rație, acord urile unice ale cîntacelor 
eminesciene de iubire, din capodopere precum 
Sare pe deal. Dorință, Din valurile vremii și 
cite altele, în care — exultant ori elegiac — Or- 
feul versului românea 1și reprezenta dragostea 
ca pe un fel de „religie laică", dacă se poate 
zice astfel, ca pe o forță lăuntrică menită a da 
preț, frumusețe, îndemn de a crește in propriii 
lor ochi, oamenilor dintotdeauna.

George Munteanu

<1

• După eșecul conferinței de la CoMtantinopcl, 
Marile Puteri mal fac o ultimă încercare pentru 
a îndepărta un conflict armat între Rusia și Tur
cia. Iată ce spune Titu Maiorescu în acest con
text : „Toți reprezentanții lor (ai Marilor Puteri,
n.n.) afară de cel otoman se adună într-o noul 
conferință, la Londra, și semnează acolo la 19.31 
martie 1877 un „protocol", ale cărui concluzii insă 
Turcia le refuză iarăș, și acum Rusia declară for
mal războiul", (cf. Istoria contemporană a Româ
niei).
• Este chemat sub arme o parte din contingen

tul anului 1877, în total 14 000 de recruți, reparti
zați după cum urmează : 5 000 pentru armata
permanentă, 2 000 pentru călărași și 7 000 pentru 
dorobanți. Tentativă de acostare și debarcare pe 
malul românesc al Dunării în sectorul Giurgiu 
(Smîrda—Malul Roșu), a șase bărci turcești încăr
cate cu militari. Posturile române le lasă a se 
apropia pină la o sută de metri șl apoi deschid 
locul. Detașamentul turc de debarcare se retrage.
• O depeșă telegrafică din Iași : „Marele-prin- 

cipe Nicolae vizitează In Bender garnizoana. Eri 
a avut loc între Bender și Kaușani a mare mane
vră a celei d-a opta diviziune de cavalerie. Acest 
corp de armată va fi întărit încă cu două reg:- 
mente de cazaci Saporog..." (Ziarele).
• Ministrul român de externe avizează telegra

fic pe agentul nostru diplomatic in legătură cu 
posibilitatea ruperii rapide a relațiilor eu Poarta 
și în legătură cu procedura plecării spre țari : 
„Evenimentele agravindu-se. fiți gata sâ pârâs ți 
Constan ti nopo Iul la primul ordin, fără nici o a!:i 
formalitate ; la Iei, cancelaruL Dragomanul poate 
râm ine, ne fiind român. împachetați eu ce® mai 
mare discreție arhivele politice în Uzi și cele ale 
cancelariei, pe care le veți trimite la un nou or
din, pe drumul Galați, la București. Legația bel
giana, căreia vă veți adresa In ultimul moms-.t, 
nu vrea să se încarce cu păstrarea kr. Dvs, veți 
pune supușii români sub protecția misiunii bel
giene. Dvs. veți primi imediat lalariile p« hina 
aprilie și cheltuielile de drum pentru Dvx.o can
celar și copist. Casele agenției și ale cancelarie. > 
da ți pe seama proprietarilor care le vor avea In 
pază și răspundere pină la reîntoarcerea agentu
lui și personalului. Vă recomand cea mai mare 
discreție." (Documente privind inaria Ramâaieî, 
▼ol. II).
• Cu asentimentul autoritiților românești, un 

grup de ofițeri ruși viziteazl Jucrtrile de apă
rare de la Calafat și de La podul peste Șiret, cari 
se urmează cu mare activitate- La Bărboși e deja 
gata fortul pentru o baterie și trebuie numai 
trupa". (Un martor acul ar).
• ..Armata turcească din Bulgaria este de 

140 000 oameni cu o artilerie de 17® tunuri. Cea 
mai mare co n centra ti une a trupelor este la Vldin. 
în fața Calafatului, unde *e  numără 75 OM oa
meni și 100 tunuri". (Ziarele).

• în legătură eu înființarea ..Ospeluhii Inde
pendența", iată mărturia medicului Ladevic 
Fialla (In lucrarea aa Reminiscențe din războinl<_________

._________________________________________________ y
lifto» rw al aaaM r ratai Sarie-
tățzi Craeea Baș»e -1 :

__ St aszfeă >-«a a&Biaî șt o aer» de Dame la 
dfmxnZrxi Dta: CA R^iertx. r animate de amo
ral patriei și al poporus. aa p iaoepat a face 
cnieriă de lărm- care au praoeraî cu rapeditate- 
Daraeta aa esxaî- dacă tretacbe aă facă baratele 
axn la șnara. sau să meargă la T'-lt Mtgorele 
unde, prcerf-:! roo fi au; auroaxic de cimpoi 
luptelor.

Avem ewnaT'nța D-lni șl a D-ne*.  CJL Roaetti. 
Atunci Insa, fiind nv' adese cri în contact eu 
D-lcr. am admirat uznp’.iclalea obiceiurilor fa 
cavă șî afabilitatea lor. dar am fost surprins de 
vigoarea r impetnoctatea convicțiunilor lor. 
intra a proceda repede in acțiune, ca evenimen
tele să ne găsească pregătiți.

D-r.ul Rcsetti — și aid a avut o inspira ți une 
profetică, și cn cuvinte înfocate eșite dfa inimă, 
a atins pe toți partinpanțîi șL după ce a declarat 
că soția sa. D-na Maria Roaetti. pleacă Ia Turnu- 
Măgtuele. toate obiecțiunile au căzut șl s-a decis 
■ înființa Spitalul ^Independenta" la Turnu-Mă- 
gurele—“

evocări.-1877

APRILIE

• Co rai Țiul de război La Petersburg, fa eare m 
ia act că Turcia a respins protocolul de la Lon
dra și că orice pertractări cu Turcia stat de ad 
înainte fără foloe. Se dedde mobitizaroa generală 
a forțelor armate imperiala.

• Generalul Alexandru Ceraal • numit mints - 
tru de războ:.

■ Giurgiu! a fost asigurai contra oricărei sur
prinderi. printr-o garnizoană destul de tare. Tot 
așa va fi pusă și Oltenița in stare de apărare, de 
oarece turdi au grămădit trupe in localitatea din 
laț A Turtucaia. Ce) mai important punct insă de 
pe linia Dunării și în același timp cel mai greu 
de păstrat, deoarece poate fi atacat din două 
părți. Calafatul are nevoie de artilerie puternică 
pentru armarea poz iți uni lor sale
• I. Cîmpineanu, ministru de externe, trimite 

agentului diplomatic al României la Constantino- 
pol instrucțiuni privind starea de tensiune mili
tară provocată pe linia Dunării de concentrarea 
forțe lor armate turcești de-a lungul frontierei 
dunărene Iată textul : „Concentrarea trupelor 

turcești pe tot litoralul Dunării și mai alei la 
Vidin, ca și pregătirile pentru trecerea Dunării 
au produs o mare neliniște pe tot malul româ
nesc In fața emoției locuitorilor și în fața cere
rilor lor adresate guvernului d« a veghea asupra 
securi lății lor sin tem obligați, pentru a liniști 
spiritele și pentru a împiedica Imigrarea fa in
terior, să concentrăm trupe pe locurile care par 
să fie amenințate. Pentru a ne cruța toate sa
crificiile cerute de această concentrare turcă. Vă 
dăm Însărcinarea de a merge fa numele guvernu
lui Alteței Sal*  fa Ministerul Afacerilor Străine, 
pentru a obține asigurarea că teritoriul nostru nu 
va fi invadat".

Acesta este ultimul act oficial pe care O sem
nează L Cîmpineanu fa calitatea «a de ministru 
de externe.

M. Kogălniceanu intră fa guvern ca titular al 
Ministerului de Externe.
• In numele guvernelor român și rus, Mlhall 

Kogălnlceana, Ministrul afacerilor străine al 
României, și Baronul Dimitri Stuart, Agent diplo
matic și consul general al Rusiei fa România.

semnează Textul Convenției militare romăno- 
ruse și textul anexelor el.

Convenția propriu-ziaă are următoarele patru 
articole :

Articolul I

Guvernul Alteței Sale Domnului României Ca
rol I asigură armatei ruse care va fi chemată a 
merge în Turcia, liberă trecere prin teritoriul 
României și tratamentul rezervat armatelor a- 
mlce.

Toate cheltuielile care ar putea fi ocazionate 
de trebuințele armatei ruse, de transportul său 
precum și pentru satisfacerea tuturor trebuințe
lor sale, cad naturalmente in sarcina Guvernului 
Imperial

Articolul □

Pentru ca niciun inconvenient sau pericol să 
nu rezulte pentru România din faptul trecerii tru
pelor ruse pe teritoriul său, guvernul Majestății 
Sale împera torul tuturor Rus iilor se obligă a 
menține și a face a se respecta drepturile politice 
ale Statului Român, astfel cum rezultă din legile 
interioare, șl tratatele existente, precum și a 
menține și a apăra integritatea actuală a Româ
niei.

Articolul IM

Toate detali uri Ie relative Ia trecerea trupelor 
ruse, la relațiunile lor cu autoritățile locale, pre
cum și toate învoielile cari ar trebui să fie luate 
pentru acest afirșit, vor fi consemnate într-o con
vert țiune specială care va fi încheiată dh delegații 
ambelor guverne, și ratificată în același timp ca 
și cea de față, |i va intra în lucrare de îndată.

Articolul IV

Guvernul Alteței Sale Domnului României ne 
obligă a obține pentru Convențiunea de față pre
cum șl pentru cea menționată la art. precedent 
ratificarea cerută de legile române șl a face ime
diat executorii stipulațiunlle cuprinse lntrînsa.

• Preluînd conducerea Ministerului de Război, 
generalul Alexandru Cernat dă un Ordin de zi 
pe armată. Un citat din acest Ordin : „...Activita
tea și energia sint mai necesare astăzi decit ori- 
cind, spre a putea da o mai mare impulsie și o 
mai repede dezvoltare instrucției și formării sol
datului nostru, insufllndu-i-se acea disciplină 
adevărat militară, care face pe om a merge cu 
abnegație pină la sacrificiul vieții sale. Din par
te-mi, mă voi sili ca, prin dreptatea și imparțiali
tatea ce voi pune In toate actele mele, Bă atrag 
confiența și stima tuturor camarazilor mei."

Petru Vintilă
Va urma
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