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A n ultimii ani poezia patriotică românească a

1 cunoscut o dezvoltare deosebită. Poeți din toate 
generațiile au cultivat-o intens, tineri autori, 
recent afirmați, au îmbrățișat-o cu toată con
vingerea. La ora actuală nu există, practic, 

vreun poet român contemporan care să nu fi publicat 
poezii patriotice, de opțiune politică sau de atitudine 
civică. Prin intermediul unor diferite filiere de sensibili
tate, marile idei politice ale contemporaneității românești 
au fost susținute cu fervoare.

Au apărut numeroase volume de poezie patriotică, 
multe dintre ele datorate unor poeți afla ti în primele 
etape ale afirmării ^or literare. Editurile au Încurajat in 
mod constant alcătuirea unor antologii, în care au fost 
alăturate poezii patriotice semnate de autori clasici și 
contemporani, ideea de patrie în poezia românească fiind 
urmărită de Ia primele ei manifestări și pînă ari. Iată 
citeva dintre aceste antologii : Eroica. Antologie de poezie 
patriotică, alcătuită de Niculae Stoian (Editura Minerva, 
Buc., 1974), Poezie și istorie ia 1848, antologie de Emil 
Mânu (Editura Albatros, Buc., 1974). Culegere de litera
tură patriotică și militantă, ediție îngrijită de George So
rin Movileanu și Dumitru Andronache (Editura Albatroa, 
Buc., f. a.). Pădurea de steme, selecție de George Mirea 
Si Vasile Butufei (Editura Eminescu, Buc.. 1975). Poezii 
patriotice, culegere de Constanța Iliescu (Editura didactică 
și pedagogică. Buc., 1978). Aceste antologii gint doar citeva 
dintre cele care au apărut în ultimii ani.

Discernămintul critic al antologatorilor a lăsat de dorit 
în anumite împrejurări, datorită unei exagerate genero
zități. în mod incontestabil însă, aceste antologii — reu
șite în majoritatea cazurilor — au contribuit în mod 
specific la propagarea sentimentului patriotic. Pe de altă 
parte, ele s-au înscris în perimetrul tentativelor contem
porane de resuscitare a poeziei cu succes de public, pen
tru care postura autotelică nu este definitorie.

Colaborările intense ale poeților contemporani la preia 
scrisă si vorbită au dovedit, de asemenea, că preocuparea 
pentru poezia patriotică și militantă nu are un caracter 
circumstanțial, ci reprezintă o constantă semnificativă a 
epocii actuale. Un sens.similar au avut și numeroasele 
festivaluri de poezie patriotică, precum și frecventele 
Intîlniri ale poeților cu cititorii, în cadrul cărora au fost 
recitate poezii ale iubirii de patrie și ale opțiunii politice. 
In repetate ocazii rezonanța publicului șl mal ales a ti
neretului la aceste poezii a fost remarcabilă, dovedind 
că în contemporaneitate drumul poeziei către obscurizare 
și transformare tot mai deplină în expresie sieși sufi
cientă nu este singurul posibil. Amploarea deosebită a 
festivalului national „Cintarea României" este o nouâ șl 
convingătoare dovadă a vitalității acestui gen poetic.

Citeva volume au încercat, ru rezultate notabile, pri
viri critice de ansamblu. Tn acest context trebuie să ci
tăm, în primul rînd, Ideea de patrie în cultura română 
de Al. Hanță (Editura Minerva, Buc., 1978), ce conține o 
conștiincioasă - investigare cronologică și tematologică.

O carte interesantă mai ales datorită transliterărilor 
critice ale unor poezii a publicat în 1974 Aurel Martin 
(Pro patria, Editura Militară). Deși însumează o serie de 
articole scrise la mari intervale de timp, cele mai multe 
dintre ele fiind comentarii „practice" de poezie. Pro pa
tria reușește să capteze o imagine sintetică. Considerațiile 
teoretice sînt 
sociațiile sint 
simte mai la 
tariu care se 
tea lui Aurel 
siunea sa patetică. Criticul se lansează în discursuri în
flăcărate, ce sprijină poezia patriotică nu numai prin ar
gumente, ci si prin pasiunea savant-elocventă cu care 
acestea sînt invocate și înlănțuite.

O altă culegere de articole ce urmăresc raporturile din
tre ideea de patrie și literatură este Creație și implicară 
de Ion Lotreanu (Editura Albatros, Buc., 1976). Sînt in
cluse aici comentarii ale unor volume de versuri și eseuri 
pe marginea relației dintre ideea de patrie și poezie. 
Ion Lotreanu propune citeva disociații interesante, în care 
încearcă să depășească considerarea poeziei patriotice 
conform unui criteriu exclusiv estetic, propunînd Însu
marea ei in spațiul larg al ideii de umanism.

Au mai apărut In ultimii ani șl alte culegeri de eseuri 
și articole în care considerațiile despre poezia patriotică 
românească au ocupat un spațiu important. Fără să le 
mai trecem în revistă, vom reține doar faptul că autorii 
lor s-au limitat mai ales la enunțarea unor adevăruri în
deobște cunoscute în legătură cu diferitele motivații ale 
existenței și înfloririi actuale ale poeziei patriotice și ci
vice și la recenzarea unor volume cu acest profil. O con
siderare de ansamblu a acestei poezii, în care să fie 
propusă o construcție teoretică unificatoare, prin inter
mediul căreia să fie urmăriț specificul 
românești, nu avem încă.

Au apărut, de asemenea, numeroase 
tice în legătură cu raporturile dintre 
Asistăm, totodată, la resuscitarea de-a 
loasă a preocupărilor pentru problemele de retorică. Sint 
două direcții de cercetare, a căror convergență cu crite
riul estetic poate duce la rezultate promițătoare.

Faptele rezumate mai sus constituie circumstanțe exte- , 
rioare. Cît privește împrejurările subiective care ne de
termină să abordăm o temă în legătură cu care nu puțini 
literati „subțiri**  au zimbete condescendente, acestea sînt 
următoarele. în vara anului 1975 am publicat în revista 
„Luceafărul" o serie de șapte articole intitulate Poezie și 
opțiune politică. în acest ciclu am propus mai întîi o 
schiță teoretică și apoi, prin prisma acesteia, am analizat 
în mod succint scrierile cîtorva dintre cei mai importanți 
autorț români contemporani, care au scris poezie de op
țiune politică (ineluzind în această categorie poeziile pa
triotice și de atitudine civică). La o recitire atentă a tex
tului, am observat că unele nuclee teoretice deosebit de 
promițătoare sînt prea expeditiv tratate, că unele comen
tarii nu fac în mod mulțumitor trecerea de la principiul 
teoretic la analiza practică.

Pe de altă parte, au apărut cîteva noi probleme teore
tice, a căror dezbatere ni s-a părut tentantă și actuală. 
Poate critica de poezie să se refere la obiectul lecturii 
sale altfel decît prin adoptarea unei atitudini sacrali-^ 
zante ? Este transmisibilă poezia unui public mult mai 
lar& decît acela al ..inițiat!lor“ ? în ce măsură se poate 
vorbi despre o poezie transindividuals. fără a se con
trazice criteriul unicității operei de artă ? Există un di
vorț total între lirism si relorică. sau aceste două mo
dalități de exprimare pot să se afle într-o simbioză 
justificată de anumiți factori descriptibili ? Poezia este 
expresie pură sau entitate a cărei eterogenie specifică 
poate fi descrisă ?

axate mai ales pe conceptul de eroic. Di- 
interesante, dar este evident că autorul se 
largul său atunci cînd practică un comen- 
dispensează de armătura conceptuală. Car- 
Martin este remarcabilă și pentru dimen-

poeziei patriotice

contribuții teore- 
social și artistic, 
dreptul spectacu-

Voicu Bugariu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la Consfătuirea pe țară In problemele controlului oamenilor muncii, 
eveniment de seamă pentru viața social-polilică a țârii, pentru adincirea democrației socialiste
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Printre manuscrisele rămase fa redacție, am 
aflat acest articol al regretatului nostru coleg, 
criticul Nicolae Baltag. Semnificativ, este un 
articol despre «nul din profesorii săi : Al Piru. 
Publicindu-l, 
tice ale celui

aducem un omnpiu calităților cri- 
cart ■ foit Nicolae Baltag.

■cum ritâvi vreme, mal precis.
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înă
pini la dispariția genialului său men
tor (G. Călinescu). dimensiunile per
sonalității discipolului păreau să nu fi 
ieșit cu totul din penumbră. Sau poate 

— in fața strălucirii maestrului — penumbra 
aparținea retinei noastre. Oricum, „călinescia- 
nismul" — veritabilă „instituție" a rigorii fără 
dogme, a „savurării" (fără rictusuri, fără ticuri 
posace) a faptelor literare, a atitudinii consec
vent estetice față de acestea — il marcase fără 
a-1 înfeuda. Venerația profundă pentru Profe
sor, unele declarații, înțelese de ceilalți numai 
In litera lor, au putut, uneori, înșela. Nu. însă, 
pe principalii „actori". De la prirhele articole 
publicate în „Jurnalul literar", Călinescu sesi
zase independența de spirit a tinărului colabo
rator, iar Al. Piru cedează, și azi. cu nedisimu- 
lată plăcere, celorlalți, blazonul care i se tot 
oferă. După opinia sa, ..lovinescianul" Negoi- 
țescu este mai „călinescian" dedt el, Piru, iar 
Eugen Simion — fi decît Piru, și decit Marino.

De bună seamă, criticul nu ezită, ori de cite 
ori are ocazia, să proclame „regalitatea" literară 
a lui Călinescu. să precizeze poziția oricărui li
terat român față de acela : „Orice ar face", de
clară Al. Piru intr-un interviu, „literatul” 
român, fie poet, fie prozator, fie el critic sau 
istoric literar, se lovește cu capul de G. Căli
nescu". întrebarea ai*  fi ce face literatul român 
după impactul cu spiritul călinescian ? în ca
zul de față, care a fost itinerarul, ulterior aceH- 
tui moment, parcurs de AL Piru însuși 7

Unul din traseele lui trece prin poezie. în 
„Lumea", „însemnări ieșene" anterior, apoi în 
„Jurnalul literar", cu pseudonim (Ioana Sîrbu, 
Yvonne Mavrodin, A. Vasilescu) sau fără, Al. 
Piru a publicat mai ales sonete, unde reveria 
tandră, de veche cantilenă simbolistă, pare con
trazisă de preocuparea aproape parnasiană pen
tru „chipul” exterior al versului. Stihurile nu 
sint Lipsite de frumusețe, frumusețea lor are, 
totuși, un aer cam programatic, cam demonstra
tiv. De altfel, autorul n-a mai recidivat bele
tristic decît abia peste trei decenii, cu proză. 
Apărut In 1969, „Cearta1* avea iă fie un roman

Nicolae Baltag
Continuare In pag. a 7-a

mul este ceea ee este, Invâțînd,

O spune Pindar. Fără educație nu 
exist*  libertate. Pe frontispiciul 
unei mari universități europene 
stă «cris : însușirea adevărului 
prin învățătură vă face liberi.

Copilul are cea mai mare libertate cu 
rit depinde mai mult de iubirea părinți
lor săi, omul liber depinde de iubirea 
ocrotitoare a părinților săi, înaintași iar 
aceștia sint cei mai buni fii ai omenirii 
care ne-au lăsat pilda vieții lor în opere 
de seamă în diferite graiuri și civilizații 
de-a lungul veacurilor.

Grecii au ajuns la a înflorire spiritual*  
pi ld uit oara prin educație, prin această 
paideia care înseamnă formarea omului 
plenar tn trup și suflet prin tot ce-i fru- 
moa și bun din frageda copilărie. Respec
tul pentru paideia era atît de mare Incit 
grecii au văzut In ea o față a divinului 
iar această cinstire 
emul netrecut prin 
poate concretiza in 
fcrările.

Un mara fizician contemporan Hei mc n- 
berg afirma că a ajuns la descoperiri ști
ințifica de timpuriu și fiindcă a avut parte 
de o educația umanist*  inc*  din familie, 
tatăl său fiind un bizantinolog de seamă.

Unanimitatea
eomplexă, da un 
profunzime pe da 

sărăcit*  de 
Aceasta din

de educație

Pro Patria

exprimă adevărul că 
focul spiritului nu-și 
fapt*  istoric*  Inzei-

a in toate categoriile activității 
umana, fi in artă există genii 
(puține], talente, marii medii, 
mici — fi destui imbecili. Este, 
la urma urmei, ți explicabil. Ta

lentele mari sunt stimulate de genii, cele 
mijlocii de cele mari, ți ața mai departe. Numai 
cu imbecilii se schimbă povestea, pentru efi im
becilii rămân imbecili. Plumbul lor este idestruc- 
tibil, ți tocmai de aceea poate induee, nu doar 
pe unul singur, in eroare. Am cunoscut imbecili, 
decretați — pe o perioadă care a însemnai iniușl 
miezul vieții atâtora, - poeți de valoarea lui 
Eminescu, daca nu chiar mai mari. Asta la noL. 
In Franța, un Paul Daroulede, autorul „Cântecelor 
soldatului" („Chants du soldat", ouvraga eou- 
ronnâ par l'Academia franțaise, 129-0 edition), 
al „Noilor cânteee ale soldatului" (Nouveaui 
chants du soldat* 1, 110-e edition), ți al multor al
tor culegeri de fligoarne ți tromboane, a însem
nat, pentru o buna parte a burgheziei franceze 
din ultimul pătrar al secolului XIX, cel mai de 
seamă „poet al Patriei* 1. Asta se întâmpla in ace
lași secol in care Baudelaire era pus, de aceeași 
societate, la stâlpul infamiei pentru că il lezase 
precarul simț moral : in acelațl secol, in care 
Lautreamont murea, intru iotul necunoscut, in
tr-o mansardă sordidă... ți ața mai departe... Dar 
- o lâ mâ întrebi — Arta, Arta nu trebuie «â fie 
patriotică f Nu arta patriotică este arta adevă
rată î Există ceva mai presus de arta patriotică I

Nu e nevoie ca întrebările să se transforme In
tr-o perorație ; răspunsul este limpede, liniștit ți 
irefutabil : lingura artă patriotică eite Arta. In 
domeniul artei, cele mai sacre sentimente, ne
convertite in artă, compromit ți patriotismul ți arta. 
Cine oare ar îndrăzni sâ spună despre Rabelais 
ți despre Shakespeare ți despre Villon ți despre 
Dostoievski că nu sunt sfinți copii ai patriei lor țl 
ai umanității, prin întreaga lor operă, cu toate 
câ, nu o dată, ei reînvie în fața noastră nu nu
me! virtutea, ci ți trădarea, ți întregul cortegiu al 
slăbiciunilor firii omenești î Stegari ai Patriei lor. 
ți ai omenirii, aceștia sunt, și nu cei care au ien- 
L men te patriotice sau simulează că le au.

Numai cu sentimente patriotice >au cu simu
larea lor nu se poate face Artă.

înălțător e sentimentul patriotic, ca șl acel al 
libertâții și al omeniei I

Pro Patria I Pro Humanitas I Cit de sublim 
lună I

Dar și cuvântul Artă I 
Sâ nu confundăm, așadar, temele șl subiectele 

(oricât ar fi ele de grandioase) cu încorporarea și 
înălțarea lor spre bolțile cele mai înalte ale 
Artei, acolo unde stăpânesc vulturii stelelor. Dacă 
izbutim sâ transformam în Artă tot ceea ce me
rită - este enorm, ți este Pro Patria ți Pro Huma
nitas.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

rtr Abate o epocă foarte 
fi 

iar pe de 
superficiali- 

expresia 
bazată 

omeni- 
de sen

mare rafinament 
o parte, 

multă
urmă este 

temeinicălipsei 
pe marile valori apirituale ale 
rîl. Educație »u-l seacă Înșiruire 
tin ța morala d captana ființei umane prin
puterea convingătoare pe care o tăinuleie 
marile personalități ale lumii, prin lucra
rea lor In poezie, pictură, muzică. In fi
lozofia și istorie. Puterea cu vin tul ui poe
tic Inspirat poate fi renăsefitoare de ge
nerații. Nu se poate ca un om, pătrunzind 
In universul lui Scfocle, al lui Dante sau 
Shakespeare, al lui Eminescu sau ascul- 
tindu-1 pe Bach si nu devină mal bun și 
mai vrednic în toata faptele șale. Nu sa 
poate văzind
Marco să nu fii copleșit de frumusețea 
nepieritoare.

Iar omul crescut în fpi ritul acestei ge
neroase moșteniri devine eu adevărat co
roana creaturilor.

Voronețul, Chartrei &au San

loan Alexandru

Cintarea României

Un simbol peren
în tar ea României11 
nu este numai un 
concurs, ci si un 
simbol. Desigur, e- 
lementul competi

tiv își are locul și importanta 
cuvenită, dar. din această între
cere de o deosebită amploare, 
marele învingător va fi arta, 
rodul talentului risipit cu dăr-

POEME AFRICANE

apărătorii 
limbii
romane

Croitori de lui părinții n-au avut pentru vestoane
Nu și-au parfumat perciunii, n-au vrut lumea s-o răstoarne — 
Dorobanți brumați de soartă ce-au rivnit drept decorații 
Numai mere din grădina ce imprejmuie Carpații

Cînd se-aprinse tricolorul peste Grivița de singe 
Brâncoveanu-ucis de Poartă fericit porni a plinge 
Și din cer cind se desprinse aurita Semilună 
loan ruptul de cămile se-ntrupă iar din țârinâ

Dorobanți țesuți din aripi și din lacrimi ce alină 
Cind au pus mina pe armă se făcu-n Balcani lumină 
Dorobanți cu suflet liber dar cu inima acasă
Unde-i aștepta o mamă și un deal svicnind sub coasă

Cei câzuți se luminară căci mirosul cald al plinii 
Prin mantaua ciuruită le-au învăluit plăminii 
Dorobanți cu chipul mindru și cu suflet de văpaie 
In genunchi pictați de-un frate Grigorescu Nicolae

Ne-amintim de ei și aripi vor din umeri sâ ne crească 
Și-i va vindeca de moarte veșnic Limba Românească 
Si in piept s-or face pâsâri gloanțele spre alinare — 
Dorobanți bărbați de seamă in vesmint de sărbătoare

Dan Verona

nicie tn creații artistice pline de 
vigoare. „Cintarea României" 
poate fi însă și un simbol, o ma
terializare fastuoasă a puterii 
creatoare a poporului român. 
Manifestările concursului nu pot 
rămine indiferente in fata filo
nului de trăiri artistice și de va
lori culturale, pe care folclorul 
le-a născut și le-a păstrat cu o 
nețărmurită grijă, de-a lungul 
veacurilor unei tumultuoase 
istorii naționale. Cit de ușor se 
pot transforma scenele concursu
lui în plaiuri ale cintecului bă- 
trinesc, ale doinei și ale obiceiu
rilor tradiționale românești I Nu 
mi gindesc numai la formațiile 
organizate, care sint pregătite în 
mod special pentru spectacole, 
ci la acele grupuri folclorice 
spontane, pentru care a cin ta și 
a juca este inc*  un act vital, 
un moment de afirmare fireas
că a comorilor tradiției locale. 
Mă gindesc la acei păstrători ai 
străvechilor balade și doine, la 
aceia care in firidele sufletului 
8i memoriei lor albite de ani au 
adunat, strop cu strop, licoarea 
rară a veacuri și veacuri de artă 
românească.

$i nu numai folclorul tradi
țional își așteaptă fireasca valo
rificare, ci și folclorul nou, 
creațiile răsărite in anii socia
lismului își au locul în constela
ția artistică a concursului. E 
drept, nu totdeauna antologiile 
de folclor nou au fost realizate 
după criterii riguroase, științifi-

ai antichității

Mihai Coman

Continuare in pag. a 6-a
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Colocviile -«Luceafărului*  
„Concepție și atitudine 

în critica de azi**
• Articole de • Nicolae Ciobanu 

și • Nicolae Balotă
•

„Realism și profunzime in 
pictura lui Constable* 1 — 

Un eseu de Vasile Nicolescu

n elegant erudit studiu : Eroi po- 
litici ai antichității, semnează filolo
gul AI. N. Cizek. El desfășoară o fe
nomenologie a eroismului politic ur
mărind „evidențierea metamorfoze

lor și ipostazierilor petrecute în funcție de de
terminările social-politice, specifice fazelor e- 
voluției societății antice". Sint precizate, mai 
întii, „cele două sensuri ale împlinirii ideali
tății presupuse de eroic**.  Ele constau în „de
terminarea interioară a unui caracter etic și es
tetic* 1 în raport cu norme sociale stabile și „ra
portarea exterioară a acestei superiorități in
trinsece". adică a capacității de „a lua asupră-și, 
in întregime, greutatea acțiunii politice". Ipos
tazele fundamentale ale heros-ului antic : ar
hetipurile mitice ale eroului politic, eroul ce
tății și eroul mai presus de cetate sînt perma
nent raportate La un fascicul de invariante ce 
alcătuiesc datele existentei personalităților ce 
atare : genos (neam), genesis (naștere), paideia 
(educație)» anatrophe (creștere), ethos (mora
vuri), praxeis (fapte) și thanatos (moarte). Ma
terialul de ilustrare a politropiei eroului politic 
e alcătuit din istoriografii, biografii, legende, 
mituri, basme, cînturi populare, cînturi eroice, 
retorică enconomiastică, opere filosofice. Spo
radic și neconvingător conjugate cu celelalte 
ilustrări sînt dovezile din rîndul artelor plas
tice. Tn mare, se poate spune că demonstrația 
fenomenologică surprinde dramatica devenire 
istorică „a modelului cuceritorului în model al 
intemeiatorului". Metoda autorului înveterează 
un fel de structuralism genetic ponderat : din 
repertoriul studiat se derivă prin succesive sin
teze, portrete și făptuiri exemplare și. cînd e 
cazul, procedeul e completat cu stabilirea omo
logiilor probante dintre seriile istorică și ideo
logică sau filosofic-artistică. Fără să instituie 
un pat procustian, autorul preferă în analizele 
sale cadența de triadă. Astfel, studiul se divide 
în trei mari secțiuni, după cum e privit eroul 
mitic, acela al cetății și, ultimul, supranumit 
mai presus de cetate. Pentru fiecare asemenea 
tip generic se stabilesc trei vîrste, corespunzind 
apariției, înfloririi și decadenței lui. Unitatea .. 
de concepție fiind indubitabilă, ne putem opri

Mircea Constantinescu
Continuări tn pag. a 6-a



dacfi Daitnievakl a a- 
vut în România o ca
rieră literară plină de 
accidente, Proust s-a 
bucurat în schimb de o 

altă primire. Mihai Zamfir In 
Imaginea ascunsă, Structura 
narativă a romanului proustian 
trece în revistă principalele con
tribuții românești privitoare la 
Proust ajungînd la concluzia 
unei suprinzător de prompte în
țelegeri a marelui scriitor fran
cez care și-a cucerit tirziu gloria 
la el acasă. Desigur, cantitativ 
bibliografia franceză este fatal 
superioară celei românești, dar 
lucrul pe care vrea să-1 sublinie
ze Mihai Zamfir este că intuiția 
critică românească a fost justă 
încă din faza în care Marcel 
Proust era judecat la el acasă 
după canoane improprii. Reca
pitularea contribuțiilor critice 
franceze și românești constituie 
introducerea, uvertura lucrării, 
înainte de a proceda la analiza 
propriu 2isă, Mihai Zamfir ține 
însă să precizeze direcția critică 
din care se revendică, să anunțe 
metoda de lucru.

Reducerea narațiunii la un 
model logic simplu în linia lui 
Prop. Morfologia basmului di
recția fertilă în critica literară 
contemporană, nu 1 se pare po
trivită annlizef lui Promt. Afla
rea unui model narativ abstract 
nu este posibilă în cazul unei 
opere in care narațiunea in sens 
tradițional ea te abolită. Autorul 
va apela de aceea la analiza ni
velelor narației care oferă 
avantajul unei analize descătu
șată de prezența tiranică a unul 
model narativ cheie. Un alt re
fuz de metodă este acela al ana
lizelor fragmentare. Mihal Zam
fir Iși propune o analiză ■ Între
gului respingfnd analizele par
țiale care pot da naștere la con
cluzii fără valabilitate pentru 
toată opera. Cercetarea genezei 
textului românesc vine să subli
nieze particularitățile creației lui 
Proust. Mihai Zamfir nu se în
scrie printre cel ce văd în auto
rul lui Jean Sanieuil un impro
vizator. iar in romanul In cău
tarea timpului pierdut un eșa
fodaj la a cărui întocmire a pre
zidat întîmplarea. ci afirmă ca
racterul unei deliberate și rigu
roase construcții romanești, o- 
peră de vaste simetrii. Sti
lul prudent al autorului nu ne 
Împiedică sâ observăm polemis- 
mul cărții- în geografia labirin
tică a interpretării lui Proust el 
a optat pentru o atitudine și o in
terpretare care-1 așează adesea 
In opoziție cu multe exegeze 
acceptate. Urmărind geneza tex
tului Mihal Zamifr caută să evi
dențieze extraordinara unitate 
tematică si artistică a întregii 
opere scrisă de M. Proust. Stilul 
acestuia are un „model nuclear"

despre poezia și dra
maturgia lui Lucian 
Blaga există articole 
de E. Lovinescu. Tu
dor Vianu, G. Călî- 

neacu, Pompniu Constant hies cu, 
Serban Ciocul eseu. Vladimir 
Streinii. Perpessicius. Sextil 
Pușca riu. Ion Breazu. Octav 
Șuluțiu, C. Fintineru fi cîteva 
volume de Ov. S. Crohmâlni- 
ceanu (1963). D. Micu (1967). 
Mariana $ora (Î9TB), Paveî 
Bella (1970). Melania Livadă 
(1974). Mircea Vai da (1975). 
Alexandra Indrlef (19T7S). alta 
articole de L D. Bălan. G. 
Ivașcu, N. Tertulian. N. Balo
tă, Nicolae Manolescu, M. To
rn uș, Eugen Todoran, Al. Pa- 
leologu, Ion Negoițeacu. Eugen 
Sîmion șa. Aproape toată lu
mea a scria cite ceva despre 
Lucian Blaga și ultimul cerce
tător, George Gană. dădea in 
manuscrisul tezei sale de doc
torat Opera literară a 1n| Lu
cian Blaga o lungă listă bi
bliografică pe care In versiunea 
tipărită a lucrării (.,Minerva". 
Universitaa 197fl) n-a mai tn- 
clus-o. Sigur, despre Blaga nu 
R-a spus încă totul, dar s-au 
spus multe lucruri șl chiar ig- 
norînd bibliografia nu vom U 
originali In întregime.

O caracteristică a Iui George 
Gană este de a nu cita aproape 
pe nimeni și de a analiza pe 
Lucian Blaga în el Inauși fără 
referințe la alți poeți români. 
Lucrarea sa nu e de istorie li
terară, dar nici eseu, ci studiu 
monografic, opera literară fiind 
privită ca un tot. sincronic. Nu 
sa face măcar distincția dintra 
poeziile dinainte de război și 
poeziile de după 23 August 
1944, mai puțin reputate și stu
diate, în mare parte postume, 
dar cantitativ egale cu cele 
dinainte și, calitativ, prin nimic 
mai prejos.

Patru oapitole inițiale fixea
ză „fundamentele operei" (sen
timentul misterului cosmic, me
lancolia și vocația creației), 
cercetează legăturile dintre 
operă și biografie, dintre operă 
și formația spirituală a autoru
lui. contactul cu lumea culturii 
românești, orientale și europe
ne. în fine sînt analizate „pri
mele scrieri", adică premizele 
creației literare ulterioare, to
tul în 120 de pagini. Această 
parte poate fi socotită un stu
diu genetic al operei literare a 
lui Lucian Blaga și imputația 
care i s-ar putea aduce este că 
nu face decit prea puține ra
portări la gîndirea filozofică a 
poetului nu pentru a deduce 
literatura din filozofie. dar 
măcar pentru a individualiza 
această literatură, pentru a o
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TRIBUNA, NB. <■ — lffl

• ULTIMUL numlr il alptAml- 
naiului clujan se deschide cu arti
colul „Tribuna" — tribună a idei
lor înaintate, semnat de tovarășul 
Ștefan Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului Județean Cluj al 
P.C.K-, din care reținem următoa- • 
rele aprecieri : In luna februarie, 
In Ziua a zecea, se împlinesc doua 
decenii de etnd prin grija statului 
major al societății noastre — Par
tidul Comunist Român — se co
recta o eroare a timpurilor mal 
vechi și „Tribuna- iși anunța ci
titorii că, „indreptlndu-și atenția 
In primul rlnd spre fenomenul 
cultural... tșf propune să continue 
tradiția militantă a presei româ
nești din Transilvania (...) La ca
pătul celor două decenii de acti
vitate, de eforturi șl căutări, con
deiele „Tribunei" se prezintă cu 
un bilanț bogat, fn acest răstimp, 
cele peste 1 000 de numere ale re
vistei care au însumat cîteva mi
lioane de exemnlare au oferit 
numeroșilor cititori, pe lingă o 
bogată informare științifică, ar
tistică și literară șl adevărate cre
ații ale genului. în felul acesta, 
„Tribuna" s-a afirmat șl continuă 
să se afirme ca un autentic for 
care creează șl difuzează cultură 
Înaintată".

în sumarul acestui număr Jubi
liar slnt prezenți un mare număr 
da colaboratori prestigioși, autori 
ai unor valoroase șl Interesante

pe care criticul îl descoperă încă 
în primele pagini ale scriitoru
lui. Trăirea intensă a „momente
lor perfecte", atit de caracteris
tice în romanul celebrității lui 
Proust, e recunoscută și in pri
mele lui scrieri. Familiarizat in
tim cu opera lui Proust. Mihai 
Zamfir ne poate aduce decupaje 
convingătoare in care fraza scri
să în tinerețe revine amplificată 
într-o altă desfășurare mai tirnu 
pentru a căpăta. în opera de 
maturitate, expresia și străluci
rea maximă. întreaga operă de
vine djn acest punct de vedere 
un exercițiu stilistic consecvent 
care a fost încununat de reușita 
unei mari opere. „Toată viata, 
zice criticul. Proust va dezvolta 
aceste fraze inițiale, le va trans
forma în paragrafe, va urmări 
arborescent paragrafele**.  Dila
tarea n-ar mai fi, deci specifică 
doar ultimelor două volume ale 
marelui scriitor, ci un principiu 
constant de lucru al scriitoru
lui. Ciclul crește din cîteva nu
clee frazeologice șl autorul nu 
se ferește să afirme că izvorul 
romanului se află de fapt ln- 
tr-o singură frază, care dezvol
tată gigantic a dat cele 18 vo
lume cunoscute. Discontinuita
tea, fragmentarismul r domină 
romanul, de unde iritarea vechii 
critici Împotriva ei. Fragmenta- 
rismului temporal criticul U 
caută un corespondent In frag- 
mentarismul spațial. Proust nu e 
creatorul spațiilor multiple ci al 
unui spațiu închis interior. Ca
mera închisă, arvariumul. joacă 
de aceea un rol important în 
economia operei. Cercetarea sti

ț cartea de debut ]

Lucian Blaga, 
(. poet

și dramaturg
diferenția de aceea a lua Ar- 
ghezi sau Barbu. E adevărat că 
mai departe ni se dă un etat 
semnificativ care ar fi putut fi
gura insă In această prună 
parte (..Sensuri ascunse, ce ar 
putea să fie ferm-Late La chip 
abstract, nu se găsesc în poe
zia mea dedt ea alunecări, oe 
care însumi !e condamn. Toa**  
sensurile țin de 
sensibilități metafizice ce co
boară in adine și rine tLa 
adine, ele n-au eenfir.fi cu în
țelegerea filozofică diacwmvă"). 
Se pare, de altfel, că George 
Genă are mari reaerve chiar 
față de acea parte a Ecz^hri 
lui Blaga care a fost reconrfe
rată și despre noțiunea de spe- 
țiu mioritic susține t* e -dăîtil 
ei cel mai ne<ar“ Te care-1 
„putem ignora fără pagubă*.  In 
schimb se fac bune dstemtan 
între Blaga și arta btia-tirâ 
(..Românul. scrie poetul r-T-re 
stilului bizantin. pre*  :t -.5er: 
unde acesta a fost adoctat, o 
tehnică specială- prin care se 
înconjură primejdiLe inerenta 
acestui stil**  — căderea la ab
stracțiune moartă și degenera
rea în clișeu hieratic), r foarte 
exacte apropieri de expresio
nism. în care reprezentarea ar
tistică se face prin esențe (-Ar
tistul expresionist are o viziune 
cosmocentrică. obiectul lui pro
priu-zis e cosmicul, pe care-1 
intuiește în fenomenele ime
diate și-1 revelează: el ' - «- 
fixează privirea asupra datul-i 
senzorial pentru el Însuși. ci D 
contemplă din perspectiva cos
micului. a absolutului. Acuzat 
că ar fi fost influențat de Amo 
Holz, Blaga mărturisește afini
tățile lui cu Trakl. Werfel. Dău- 
b?er și Rilke. Opera m depășește 
marginile expresionismului și 
nu ilustrează decit anumite as
pecte ale lui. pe acelea ale ex
presionismului primi ti vist so
ție și baroc (după clasificarea 
lui Marholz). expresionismul 
propriu-zis (numit astfel de 
Paulsen și Sokel). Cu aceste 

prezențe
eseuri, articole, poezii, fragmen
te de proză, și teatru, Însemnări, 
comentarii etc. Semnalăm, astfeL, 
numele Iul Eugen Jebeleann, Gen 
Bogza, Mihal Beniuc, D. R. Pnpes- 
cu, Llviu Rusu, Marin «oresra. 
Ioan Alexandru, Bomal Munieanu, 
Dumitru Ghișe, Adrian Marino, 
Ion Vlad, George Rălâiță, Aurel 
Râu, Petre Stoica. Vasile Bebrea- 
goșnu, Teohar Mihadaș, Anzhel 
Dumbrăveanu, O vid lu Genira, 
Mlrcea Radu Iar o ban, Aurmtin 
Buzura, L^tay Lajoa. Radu Cosasu, 
Horla Zilleru, Emil Brumam, Mor
man Manea, Fodor Sândor, Alexa 
Vlsarlon, Valentin Silvestru «1 alții. 
Colectivul redacțional al „Luceafă
rului" adresează „Tribunei- sincere 
urări de succes, realizări cit mai 
trainice Intru propășirea culturii 
șl artei românești contemporane.

0 Consemnăm ca deosebit de 
utilă inițiativa Comitetului de 
cultură și educație socialistă al 
județului Ilfov, a centrului de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă de a 
scoate o culegere de montaje mu- 
zical-literare pentru uzul forma
țiilor artistice de amatori. Ideea 
care a călăuzit cele două organis
me de cultură este deosebit de 
generoasă, binecunoscut fiind 
faptul că multe colective artistice 
solicită asemenea antologii, acum. 

listică propriu zisă m dedici 
metaforei prouatiana

Aceasta s-ar distinja prla 
nonconformlMnul ai La vechile 
definiții. Metafora prcustiană na 
este deci o comparație eliptică, 
care presupune comparate li ta tea 
termenilor. <d punerea In relație 
a unor termeni extrem de dife
riți. Chiar comparația, analizată 
ți ea. tinde către această liber
tate de asociere în care este vă
zută una din liniile moderne ale 
proustianismului. Cele mai in
teresante pasaje ale cărții le 
găsim în aceste pagini de ana
li ză «tilicicâ unde criticul face 
dovada meticuloasei sale price
peri. Noutatea studiului, mai 
ales In această analiză stilistică 
rezidă. Ea i-a relevat criticului 
și ceea ce el numește latura 
parodică a literaturii lui Proust. 
Pe scurt, scriindu-șj romanul, 
scriitorul ar fi avut In vedere un 
model abstract al romanului tra
dițional de care s-a delfmitat 
adesea parodiindu-1. ~u alte cu
vinte. Ma.cel Proust s-ar des
părți de literatura secolului «1 
XIX-lea rîzînd. Romanul ciclic 
al Iul Proust, criticul vede un 
„antiroman al secolului XIX**,  
deoarece tot ceea ce constituia 
tăria și interesul romanului tra
dițional este aici întors pe dos. 
Nuanțată este demonstrația 
pulverizării personajului de tip 
balzacian, ca și acea privind di
zolvarea epicului sau a meta
morfozei descrierii sub pana lui 
Proust. Dar autorul nu se limi
tează doar la investigarea struc

directu, Blaga are. după George 
Gană. In comun ..sentimentul 
rr.ria firi c. eaer tia î izarea i magi - 
«ii «mit cultivarea mitului. 
wdODariBnuL cu?, ui primi ti vi- 
tățiî. arhaicului, originarului, 
regreswaea spre vegetați-.-.

Treri-J la aia4:za universului 
poetic al lud BLaga. George 
Gară aemnaSeazâ mai Ir.îii 
-haosul (talan*,  procesul coa- 
maroei-c ii.f'ait rare exis
te? ta tr.trnfl mereu asupra 
r^antimE. * -corola de lumini 
a lumii", realitatea comică 
palpabilă și totdeodată mani
festare a ahsolc’.-îMi Nu mai 
puțin de «ere teme, dacă tre- 
rem peste categoria de poet 
s.>iar In care BLafa e de te 

integrat. s:nt rubs urna:*  
poeziei ntiracMrrhii mantie și 
uunt : pămirtiJ transparent 
(nostalgia cind pă-
srxsiK-. era .jtrâvt^uri. atrac- 
tia wpt^-Tică Imarea « meta- 
îtari a apei, element prunord-jl, 
crmpooer.t al maăer.e eser.- 

rirapr.: gf 'spa
tii care b-?r*țfr  aer. itir.es tui 
de a le afla !n interiorul 
Cerxiâui vital mrtilrt. T.roi 
le (Ioc al regenerării. izbAvr.»-? 
de nebmștit). fauna finoroeul. 
crezent La Cantemir F sa R*?-  
ke. este Ia B’aga _simbo*u!  nă
zuinței la intrare în cosmtrrt. 
orașul (resimtiț ea înstrăinat 
de natură), satul (simbol al 
msnxwuim fictiv a- poehdul, 
obirsia. eech-j! regenerator al 
ItsnD. m:rate?a sâmf-țâ t<:m- 
bni a] getm-nat:?:, al e
vitale a?» ur::ver5u?x div«si- 
zateti eo*mo®ul  diafan. lumea 
pove«te C urnea fabuloasă, pro
ven. ti f n zesafaecrea cerni rea
le !n f:r;:une. basm) în fine 
msrie si m?:fe (■ne'amorfozele 
rerrah’x ree^rș-ul la miturile 
ea re se acordă cu sursele inte- 
T" ■’are f cu sensul lirismului 
său).

Tn strtjrtzra poeziei lui Blaga 
fritră de asemenea alte șapte 
motive : tăcerea (tensiunea
între tăcere si corint), somnul 

te prima ediție a Festivalului na
țional _CIntarea României*.

placheta de față cuprinde 1t 
montaje, in care intilnim nume
roase pag.ni ru versuri frumoase, 
tnfiaraie de autentică trăire artis
tică ausțmute de un vibrant pate
tism civic. Nu putem trece Iută 
cu vederea cantități deloc negli
jabile de rimări stingace. puerile, 
de strofe care mimează poezia. 
Iată un prim exemplu : „Spre e- 
ehliibrul lumii, de-atltea ori In 
transă / Noi am intrat șl pielea 
ne-a scăpărat sub bici 1 Dar am 
ținut eu dinții de marea noastră 
samă...- Si mai departe : ,J*c  mi
rele istoriei talaz /...noi la vlsle 
tragem cu-ncordare-. (autorul 
montajului Marin Constantin).

Am putea transcrie In continu
are versuri de asemenea factură, 
in care o idee evidentă capătă. In 
fuga condeiului, nuanțe de paro
die. Tntr-o scenetă intitulată 
„Pieptul de aramă". G. Mateescu 
ritmează coșbucian nici mai mult, 
nick mai puțin de M3 de versuri, 
fără să mai punem la socoteală 
și indicațiile de regie („Ileana
ji Anica sar și privesc-, „Ura’.ele
se întețesc continuu", ..Fuge
în sahuri". „Mitru șl ceilalți.
Le dă ordinul de luptă" etc.) 
Cobuz, unul dintre eroi, după ce 
o îmbrățișează pe Ileana, relatea
ză printre altele : .... Scrișneam
din dinți de neputință, / Cu flin

turii narative ■ romanului, 
miezul și noatatea lucrării 
sale, ei pășește și pe tere
nul unor demonstrații extra- 
«tillstice. în stabilirea de filiații 
pentru opera lui Proust, poziția 
Iui Mihai Zamfir este radicală. 
Nu experiența artistică a litera
ti lor predecesori ar fi prezidat 
nașterea marelui său roman ci 
rquzica. arta plastică și arhitec
tura. Radicalismul, vizibil aici, 
este Insă de fapt al întregii 
cărți. Mihai Zamfir e interesat 
să sublinieze singularitatea ex
cepțională a lui Marcel Proust In 
spațiu] literar și nu ae fprește de 
rigidități. Nid principial. nici 
practic nu se poate susține o 
asemenea ruptură Intre Proust 
și înaintașii sM. iar originalitatea 
lui n-ar ieși cu nimic amenin
țată dintr-o atare relație. Obiec
ție care nu se ridică tn<ă împo
triva raportărilor la muzică, artă 
plastică, arhitr*  tuii W care au
torul ține, pe drept cuvint atit 
de mult Reforma imajpnii lui 
Proust scriitorii] șl omul nu 
se oprește Insă aici. Anali*  
za mânu «cri se Ioc care a 
dus la stabilirea caracterului nu
ci ea] al unor fraze inițiale docu
mentează pe Mihai Zamfir asu
pra laboratorului scriitorului 
ceea ea □ conduce fi eătra res- 
pîngvree anei imagini simplifiea- 
teate a scrWornhri t o tinerețe 
leneșă și oscilant!. o maturitate 
grăbită să se afirme artistic. Ni
mic mai fals decit această time 
descoperire a vocației, conchide 
criticul, evident-nd mitte de pa
gini scrise de Proust neîncetat 
de-a lungul timpului.

de eonflrurează o altă dina
mică psihologică a lui Proust 
decit cea a tradiționalelor bio
grafii. Interesant este că pornit 
să acrie mai ales o cercetare de 
tip exclusiv stilistic, care si 
pună decisiv în valoare singula
ritatea și noutatea artistică a lui 
Proust, Mihai Zamfir nu s-a 
menținut doar In perimetrul ei 
apellnd si la alte Instrumente de 
lucru. Rezultatul este o carte 
mat originală în fond decit 
pare.

Incontestabil Mihal Zamfir fo
losește o bibliografie vastă 
care i-a ușurat considerabil e- 
fortul sintetic. Dar ceea ce inte
resează este coerenta acestei sin
teze. coerență prezentă In 
imagini ascunse. Fastidioasele 
precauții metodice dau. din pă
cate. adesea un caracter nedant 
tentativei lui Mihal Zamfir. 
Imaginea ascunsă, alături de alte 
cîteva eseuri dedicate scriitorilor 
străini, ne indică emanciparea 
a-iticii literare românești de faza 
inhibitivă a exegezei autorilor 
străini.

M. Ungheann

(mod de a participa la viata 
profundă a universului șl de 
sporire a existenței individua
le). iubirea (Împărtășire din 
substanța originară a lumii), 
tristețea metafizici (a cărei 
salvare e In lume. în puterea 
poetului de a-și domina melan
colia). marea trecere (obsesie a 
timpului devorator). nimicul 
(snaima de neființă) lacrima 
(filtrul întunecat prin care 
omul vede lumea), lauda sufe
rinței dorul perpetuu, dorul- 
dor teste a state de suferință 
pe care poetul o cultivă pentru 
vtrtnfUe ei creatoare).

Desigur că înșirate Io acest 
chip, temele mi Dar ■ acoperi 
întregul univers liric al lui 
Blaga compus, după cum na 
avertizează criticul In niște pre
liminarii la studiul său, din 
anroaoe 508 de Doeme. cam tot 
atit de întins cit acria al lui 
Emlnescu și nu mult mai mic 
derit cel al lui Argheri. In rea
litate. autorul face multe și 
pertinente observații de con ți- 
aut !n cadrul fiecărei diviziuni 
stabUfte și se Doate spune că 
ru-t scară nimic din ceea ce 
merită «ă fie dus în evidentă. 
Dar avem a face cu o operă 
cam pe jumătate foarte puțin 
cunoscută, revotetâ In întregi
me abia |n ediția din 1974 în
tocmită de Dorii Blaga. Deo- 
eamiiîl. cartea ltd George 
Gaal are un caracter predomi
nant exegetic. în mnrinta ana- 
Lzei estetice a poeziei lui Lu
cim Blaza mai sînt. fără indo- 
ia’.â. multe de spus și nu ne 
îndoim d ae vor spună la 
timnu! Dotrivrt.

So'.idz in studiul lui George 
Gară esta analiză operei dra
ma t:ce. comnu'ă din zece piesa 
pe care criticul le grupează hi 
trei categori; : lirism și istoric 
CZamolve, TuTbararea aprior. 
Cruciada capiilor. Avram Itn- 
ra și Area lui Noe) î drama 
ereafaruâwi (Meșterul Minele si 
Anlin Fann), de la rnȘmic la 
n« ho!Orie (T>arii și Fipta sau 
IviBea) ; o prelucrare (înviere).

Scurt dar substantia1 e<te 
portretul final cu reliefarea 
prinriualeîor li*ui  de dezvoltare 
a rr^atiei lui Blaga : prelungi
rea sau convertirea realului în 
mitic, vocația naturii, deschide
rea sure totul cosmic și snre 
««asul Ini metafizic, pendula
rea intre realul imediat disrre- 
tuît și absolutul fărfi consis- 
tenâă. sacralizarea păglnă a na
turii. limbajul clasic, integrarea 
In marea tradiție a literaturii 
române. nu singularizare 
ostentativă, nici situare excen
trică.

Al. Piru

ta lingă mine / Și-mi era ciudă 
că-n ființă i Puterea nu mă ține" 
(...) „Odată, clnd căzut (sic I) 
Stefan Trăsnit in fruntea lată. / 
Străpunse un profet dușman / Cu 
fiieptul, dlntr-o dată !“ ș.a.m.d.
ntr-un alt montaj lntflnlm ima

gini ca acestea : „Deschidem porțl 
prin care trec nervi pe mazîstra- 
le", „Produsele luminii tn suflete
le noastre-, (autor Gh. Băjenaru). 
în montajul semnat de VasUica 
Constantin, găsim versuri ce pot 
figura nestingherit Intr-o eventu
ală antologie a banalității : „Pe 
drumul falnic de-mpllnlrl / izvor 
de noi zidiri". Șl pentru că am 
ajuns la so nuri de muzică ușoară, 
să-l cităm pe George Filip cu un 
fragment din montajul „Tar» po
emelor" : „Ml-ai spus un (s.n.) cu- 
vlnt : 1 Să nu mă mal tem / Șl 
eu l-am făcut / Fragment de poem 
(...) Ml-ai dat un fior i Firav șl 
subțire / (s.n.) Și eu l-am făcut / 
Poem de iubire..." Ne oprim aici 
cu transcrierea. Nu punerea în lu
mină a versurilor de valoare din 
această culegere am urmărit-o în 
rlndurile de față. Am dorit, con- 
semnlnd utilitatea unei inițiative, 
să Îndemnăm la reflecție pe cel 
ce vor trece la transpunerea lor 
scenică. Cu un spor de. exigență, 
de revizuire critică a calității unor 
versuri, de Înlăturare a versurilor 
de o vădită stîngăcle sau banalita
te. antologia poate căpăta o altă 
înfățișare, devenind pe deplin 
utilă.

[ viața cărților

, poezie |

Utopia 
erotică

treia carte *)  de domU a 
lui Dorin Tudovan este un 
ardent monolog asupra iu
birii și ne dezvăluie cu 
mai multă claritate por

tretul conflictual al artistului în 
tinerețe. Deși partitura poemelor, 
uneori elegii și extaze, alteori ade
vărate querelles d’amour, este du
blă, spunem că această carte este 
un monolog tocmai prin tonul său 
de conieslune dramatici tn registrul 
MiAlocHlar tenaionate. interogative, 
de parcă cal de-al doilea personaj 
al cuplului <*a  de-a doua voce a 
dialogului z-ar fi retras în re
plica fantomatică a limbajului 
gestual, fără Îndoială nu mai puțin 
iemnificativ, nu mai puțin capabil 
să provoace, ca prezentă pură în 
afara cuvin tulul, emoția tandră «au 
crudă, grațioasă sau violentă, a in
terlocutorului. O imagine-simbol a 
spiritului eruptiv, neliniștit din care 
iau naștere aceste poeme de dra
goste. cu alte cuvinte ale unei 
existente aurprlnse tn stadiul ei de 
criză fecundă, generatoare de per- 
•oeetlve și energii nebănuite, cre
dem că o Ilustrează un Cîntee pen- 
dullnd xtillzat Intre polul mort fi și 
polul vieții : „Tu porți pe umăr, 
iubito, / Sticloasă puacă de gheață. 
/ Pe-o teavă — glontul de moarte. / 
Pe alta — glontul de viată. // Tu 
porti pe umăr, iubito. / Tunel ce 
creste pe cer. / Prin el orbecăie 
astăzi / Păsări cu aînge de fier. H 
Tu port! pe umăr, iubito. / O rază 
ce-a înghețat — / Pe ea alunecă-n 
lume / Un trup de zeu decapitat // 
Tu porti pe umăr, iubito, / Un os 
de Inger, transparent — / Singele 
meu pe el apasă / Frenetic, rogu

Proză 
enunțiativă

conica evenimentelor ori»

Cșelulud moldovenesc N 
(romanul ...Cercul" ed. 
Eminescu. 1975) este con
tinuată. fără zăbavă. d« 

către Platon Pardău în noua aa car
te-), apărută nu de mult într-o 
elegantă ediție. Dimensiunea politi
că. vizibilă dar secundară In „Cer
cul" pare a deveni acum dominan
tă dacă judecăm după statutul so
cial al eroilor. Mihail Petreanu, 
unul dintre personajele principale 
ale volumului anterior, este alei 
prim ie ere tar de partid al județului 
cu canitala în N. Iată-1. așadar, re- 
petlnd de fapt. In alt ..cerc" tem
poral. evoluția Iul Ieremia. mode
lul existențial nesaț mai Intii. dar 
apoi urmat cu fidelitatea dictată de 
o structură psihică asemănătoare.

Noua Învestitură II obligă pe erou 
la decizii și măsuri eficiente, luate 
cu rapiditatea impusă de derularea 
imprevizibilă a evenimentelor. Dar 
Mihail Petreanu este „un compli
cat-. cu reacții ciudate și specta
culoase. motivate nu atît de situa
ția epică sau de o logică aparte, 
nâacută din subiectivitatea perso
najului. cit de voința scriitorului 
care-i acordă din exterior atributul 
complexității. Se simte aici teama

critical

Odobescu 
recitit

seul lui Nicolae Manoles-

ecu’) despre autorul lui 
..Pseudokynfighetikos" re
prezintă o lectură siste
matică s operei odobes- 
eiene. și in acest fel are meritul de 

■ discuta clar și In detaliu fie scri
eri nu demult tipărite (o parte a 
corei Dondenței și cîteva articole 
restituite in 1965 de G«o Serban în 
volumul ..Pagini regăsite"). fie sm
eri pe care critica tradițională le-a 
atins de-ahia in treacăt („Istoria 
archeologiei- și „Le trescr"). din 
pricina conținutului lor mai mult 
„științific" decit literar. Eroarea s-a 
manifestat intr-adevăr nu numai In 
acest caz particular, ci este o eroa
re de principiu, căci restrângerea es
tetizantă a naturii literaturii a scin
dat atit opere în „literare" și „ne
literare". cit a dus si la eliminarea 
din cuprinsul istoriei literaturii 
noastre a unor scrieri care, fără 
sâ fie literatură propriu-zisă, adică 
ficțiune, participă negreșit la for
marea și unitatea unui stil literar.

Cu toate astea, revenind La Odo
bescu, ideea de „a lichida o veche 
dicotomie critică (șl alții a-au lovit 
de ea) care tinea la un Odobescu 
dublu : de o parte, artistul, proza
torul ; de alta, savantul, eruditul", 
idee In care N. Manolescu vede 
noutatea substanțială și de perspec
tivă a eseului său, aparține, de 
drept, lui VLadimir Streinu. Acesta 
vorbește primul $1 fără putință de 
răstălmăcire. In excelentul studiu 
din „Clasicii noștri", despre unita
tea de stil șl de conștiință artistică 
a întregii opere odobesciene, ridi- 
cîndu-se cu numeroase dovezi îm
potriva judecății care „taie în două 
pe viul Odobescu" : după cum, tot 
VLadimir Streinu este in ti iul critic 
care observă că „Scenele istorice"

continent. // Tu porti pe umăr, tu 
porți / Sticloasă pușcă de gheață. I 
Prin ea se-aude, iubito, / Lovin- 
du-se moartea de viață". Jocul vio
lent al dragostei exorcizînd ordinea 
integrării cosmice, dorința impe
rioasă de participare consangvină 
La oscilația armonioasă a regnuri
lor, sunt văzute nu numai ca o pe
deapsă și o maledicțiune. dar și ca 
o înaltă favoare și o binecuvântare 
■ naturii care reprimește In pacea 
aa maternă cuplul expulzat în tim
puri imemoriale, redîndu-1 voca
ției sale de fericire și perfecțiune 
spirituală : „Vai. am știut, văzîn- 
du-te pe mare / plutind cu talpă de 
ninsoare afinată. / că tu îmi ești pe
deapsa, animalul care / Îmi va 
sădi trei colți de foc în beregată. // 
...// Am dus mina la git. ca pe un 
leac divin, ‘ dar mi-au căzut in 
palmă trei răni strălucitoare ; / O, 
colții tăi de foc. din ce abisuri vin/ 
să mă vîneze-n somn ca pe o «mi
nare ? // Cerul părea o plasmă, ba
lans liliachiu, / tu nu te mai ve
deai. lăsaseși doar un șal; / am vrut 
să îl ating — vai, Doamnă nu mai 
Ftiu. / parcă s-a rupt in mine un 
tandru animal" (Pedeapsa).

Sintaxa dialocală eu-tu cu impli
carea vocilor alternative ale dis
cursului instituind un al treilea ni
vel al semnificațiilor, nivel cores
punzător intentional it&tii sub as
pectul său de epifenomen natural, 
cu valoare neutră și integratoare, 
nu este decit o formă ad boc prin 
care poetul își ordonează fondul 
dramatic al unei problematici pe 
dt de universale, pe atit de speci
fice, de irenetabile în viziunea aa 
personală. Trăsătura principală a

EUQGHII
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de clișeele în alb-negru ale unei 
literaturi schematice, intenția pro
prie oricărui creator adevărat de a 
prinde imponderabilele sufletului o- 
menesc. Pornind la drum deci, bine 
intenționat, autorul nu reușește, din 
nefericire, o „pictură" a nuanțelor d 
doar „filmul**  violent colorat al fi
ve nimentelor, cu secventfi intere
sante în sine. montate împreună 
fără să constituie, însă, un ansam
blu semnificativ. Faptul este evi
dent dacă urmărim evoluția prota
gonistului. Actele sale slnt deru
tante și contradictorii, înalta func
ție oe care o ocună. .jtăpin si ser
vitor al unui teritoriu de aDroape 
cinci mii de kilometri pătrati". pro
fil ou ne deschidere spre ceilalți, dar. 
surpriză : «El. care vorbea puf In, 
acum aproape amuțise. își esentia- 
liza«e. din aceleași motive de pru
denți. limbalul la cite un „mda- 
sau „știu eu ?“ exprimate mai mult 
prin mișcările capului decit rostite 
clar. Se mohori și se Inslnțură- 
(s.n.). Această stare nu durează Însă 
mult și iată că „în trei zile șl tre! 
noDți de stat In sat. Mihail se dez
brăca de plăcile de piatră ale «om- 
nolentei. Nu numai că lăsa toate 
punțile ieșind din claustrarea im
pusă (? !) dar căuta să dea piept 

nu sint nuvele, d „siudii de formă 
nouă, un anumit fel de studii, de 
care Odobescu avea să scrie tot 
tibipul, schimbind numai domfiniul 
de cercetări". E drept, de asemeni, 
a-i concede lui Vladimir Streinu 
întâietatea în ce privește relevarea 
semnificației literare a „Istoriei" și 
a „Tezaurului". Cum Nicolae Mano
lescu pare uneori a-1 amenda pe 
Vladimir Streinu, a cărui teză in 
fond o sistematizează și o detaliază, 
să mai aducem in discuție încă o 
problemă : scriind, de pildă, că O- 
dobescu este „unica sinteză deplină 
a tuturor aspirațiilor românești din 
secolul al XIX-lea". autorul „Clasi
cilor noștri" nu comitea o exagefa
re, ci se referea precis la cui tu ră
ii ta tea eterogenă a acestuia, circum
scrisă deplin la exigențele și impe
rativele veacului In care s-a născut 
și a murit. Sinteză de aspirații și 
nu sinteză valorică, se înțelege clar 
din textul lui VLadimir Streinu, ast
fel că spunind despre Odobescu că 
este un scriitor de tranziție spre e- 
poca marilor clasici N. Manolescu 
deplasează numai accentul de pe 
cui tonalitatea militantă pe valoarea 
literară propriu-zisă. Cu Odobescu 
dispare, așadar, un tip de persona
litate creată de anume condiții isto
rice și la această personalitate se 
gîndea indubitabil Vladimir Streinu. 
Fără a fi encomiastici, se cuvine to
tuși să acordăm toată recunoașterea 
celor care au scris înaintea noastră 
defrișînd terenuri înțelenite.

Ceea ce-i reușește, In schimb, lui 
N. ManoJescu, pe lîngâ pagini fru
moase și inspirate, cum sînt acelea 
despre „Pseudokynegh&tikos". este 
o lectură, cum afirmam, sistemati
că a operei pe firul cronologiei 
sale, scoțînd, pe de o paiete. In evi
dență individualitatea estetică a

poMMlor fiind c*.  la tarahd
fenomenologic, «u-1 r&tAcepta ia 
căutarea drumului «PW noa-<u. 
non-eu identificabil aid eu tu-ul 
reprezentat d« fameig Iubită, lim
bajul se orientează apro eqplen- 
une, iar confesiunea pfțtgnnului 
devine unica mărturia a acestui 
demera multiplu In datalț «ale ini
țiale. Vocea autoritară, eu strălu
ciri sticloase. Interogative a autoru
lui- se compensează. l|i flăaeite a- 
chllibrul intr-o alterlt^te țl cărei 
trecut și viitor «e odlhneie In pre
zentul hipertrofiat de ochiul pi
neal al erosufuî. incit itl-ul. feme
ia iubită. îșj reeapătl udul |l de 
glorioasă eminentă subtttxluală. Nu
mind-o „maică iubită*  |1 „altar- 
poetul, fără • mUiza cri ii &a
eu obstinații nu o a>t| ka modi r 
mai totdeauna eu eteete lamenta
bile, iși recreează acel spațiu saffa 
în prelungirea Iubirii pasionale ca 
un element altfel preexistent în 
jocurile supuse ordinii |l armoniei. 
Uneori mefienta, surpectaret iubitei 
de a nu fi ceea ce t»n. de a-si 
fi pierdut calitatea pură da flintă 
mîntuitoare, un fel da a zice vad a 
retro î, de ă citi In semnele vizibi
le o amenințare, o primejdie invi
zibilă, toate întorcindu-ae ou aceeași 
forfă și asupra luî însuși, isi fae 
aimtita prezenta șuierătoare în ver
suri ea acestea * „Nu rint acesta 
au. eum ai putea să fiu. / etnd dra
gostea Îmi bate cu alte Jeri fn 
geam. / nu le-nteleg șl trupul 
de-abla de mi-I mal știu / și-ncețj 
să uit. o. Doamnă, de sînt al vre
unui neam. // Nici tu nu ești, nu 
ești, ori al putea să fii / steaua că
zut ă-n recea trecătoare. Mn care 
se mai văd doar oase de eonii / 
vislndu-ee aripe și încerci nd «â 
zboare. // Nu sînit acesta eu, cu- 
vinteie-mf Mnt viermi / din care 
va-nflori mătasea cea mai miră : I 
nici tu nu ești aceea, chiar dacă te 
așterni / pe«te verdeața lumii : »ri. 
crinul pe lebădă nu jură. (Lebădă 
șl crin).

Constituit ea utopia erotici a 
bărbatului ai femeii asplrind să 
refacă ufltiatea n^tonioă a andro
ginului initial, volumul Uneori, plu
tirea închide. In muricalitatea sa 
percutanta șl învăluitoare, expe
riența unui poet car1". an?a1at cu 
toată gravitatea pe căile maiore ale 
ariei gole, ni «e imnune ea un 
profil distinct în lirica de astăzi.

Dan Laurențin
•) Dorin Tudoran : „Uneori, nlv- 

Mrea-, editura „Emlnesea**.  1177.

eu cei de care se temuse mai cum
plit".

Cauza acestor spectaculoase 
schimbări de umoare este un secret 
pe care autorul 11 păstrează cu 
strășnicie.

înțelegem că eroul îsi asumă riscu
rile unei poziții politice pe muchie 
de cuțit, din dorința sinceră de în
lăturare a prejudecăților si de for
mare a unei mentalități noi bazați 
pe esența umanistă a prezentului. 
A«*  «e explică îndemnul de a-1 
citi pe Marx. adresat biroului jude
țean de partid, ancheta de«ore frici 
și cea de la Atelierele C.F.R.. pre
cum șl numirea noilor cadre de 
conducere In oraș. De altfel, aceste 
secvențe de dezbatere ideoloriei 
cuprind padinile cele mai reușite 
ale cărții. Scriitorul renunță la ar
tificialitatea prețioasă a limba tulul, 
personajul se eliberează de bizare
ria comportamentală eu pretenții 
de complexitate, fantele au coeren
tă șl înceo sS semnifice.

Desfășurat. In mare parte, in lu
mea activiștilor de partid, romanul 
promitea dezvoltarea unor conflicte 
și desăvârșirea uneț- portrete abia 
achitate în ..Cercul". Cu puține ex
cepții, dimensiunea nol’tică dominS 
doar enimflAtiv, ZuicS și VSraru. 
person a le interesanta în ..Careul-, 
șlnt. aici, șterse. Convingător pre
zentată anare doar enigmatica re- 
l”țle Mihail — Fflllbo^R. abandona
tă ln»ă sore final’ll eărill. în nlte ft 
• «een«1une (In nlan litereri de la 
un volum lâ altul, este Călin, fiul 
lui Petreanu. aflat la virata ado
lescentei. Tronic ptnă 1« Obrăznicie, 
excepțional dotat intelectual, tin fi
rul pare a trăi o Incipientă dramă 
a lucidității. Să aștentăm așadar, 
romanul maturității lut Călin.

Valentin F. MihSescu

•) Plafon Pardăii • ..Cu ochii 
dragostei", editura „Cartea Româ- 
nească", 1976.

acrierilor care o compun. Iar. w de 
alta, aflirmlnd unitatea lor stilistică, 
dincolo de speciile sau de genurile 
cărora Ie aparțin. Idee a. da un 
..structuralism ingenuu" (asa cum 
Însuși autorul și-o definește), e de 
a concepe proza odobesedanâ fasci
nată de Obiect, ne care tinde să-I 
„restituie" In chipul cel mal direct. 
Cum descrierea Obiectului, prin 
care autorul Înțelege realul, e «tin- 
jenitfi în „Soene istorice" de ficțiu
ne, cum aceeași descriere «ste In 
„Pseudokyneghetikos" și în „Isto
rie" ordonată de o tematici urma
rea este că «..Le Trișor- reprezintă 
în opera lui Odobescu triumful de
plin al Obiectului». Poate că ma! 
șlmplu era a spune, elimtnînd toto
dată pericolul de a vedea In „Te
zaur" opera capitală a Iul Odobescu. 
din moment ce Idealul său artistic 
se realizează atei pe deplin. ?i de 
a păstra în același timp individua
litatea funcțională a scrierilor, că 
Încercarea lui Odobescu este de a 
®e debarasa de model și de conven
ția literară, căutîndu-și libertatea 
de exprimare In însăși ambiguita
tea comportamentului său fată de 
norma constituită. Dar. mă ro«. ter
menii sint dfscutabill ca în orice în
cercare de sistematizare. Mai discu
tabilă e aserțiunea autorului desora 
frivolitatea intelectuală a Iul Odo
bescu („există totdeauna o frivoli
tate a spiritului nesusținut de 
inimă" — parcă si Faguet stxmea 
asta), cind tocmai un înalt ai ade
re» patetic mesaj al spiritului, cum, 
de altfel, și remarcă N. Manoteseu 
in analiza la „Istorie", constitute 
registrul substantial odobesetan. în 
fine, să mai semnalăm autorului, ne 
lingă frumoasele lui reușite de stil, 
două accidente de exprimare : 
„Mihnea fură mireasa din. patul 
nupțial si, deoarece boterii colpor
tează știrea, le dă să mSninre in 
pilaf mărgăritare oe s-ar fi gătit a 
doua zi în camera lui" și ..Anca 
soapă din chioșcul u.nd° se afla cu 
bărbatul el îndoi.nd zăbrelele de 
lemn" (!).

„Introducere în opera lui Ale
xandru Odobescu" este o carte 
vioaie, detașată, uneori chiar prea 
detașată, inteligentă si plăcută la 
lectură, asemeni materiei care a in
spirat-o.

Dan Cristea
•) Nicolae Manolescu : „Intiodu- 

cere In opera Iul Alexandru Odo
bescu", editura „Minerva", 1976.
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colocviile «luceafărului»

concepție sî atitudine in critica de azi
Descoperirea,

și
susținerea 
ierarhizarea
valorilor

O
hologic.

Ticit de intensă ar fi aspirația criticii 
literare contemporane spre modernita
te — in sensul edificării unor premi
se cit mai temeinice din punct de 
vedere estetico-filosof ic ți socio-psi- 

___ după cum.ți in sensul recurgerii la me
todologii dintre cele mai complexe, supersiste- 
matizante, chiar —. in cele din urmă, trebuie sd 
ne resemnăm la ideea că fundamental pentru 
eficacitatea demersului analitieo-interpretativ 
râmine criteriul valorii. Evident, e pe deplin a- 
devărat faptul că din unghi strict profesional 
volorificarea dezidefatului în cauză este determi
nată în chip hotâritor ți de bogăția „aparatului" 
decurgind din utilizarea surselor <1 mijloacelor 
amintite. Idealul criticii complete, cel puțin sub 
raport „tehnic"'nu poate fi atins ia afara unei 
asemenea efort de restructurare interdisciplinari. 
In urma urmei, de sincronizare cu progresele 
înregistrate în cimpul domeniilor de studiu in- 
rudite. Chestiunea e insă ca acest întreg „apa
rat" să-ți vădească funcționalitatea punindu-sa 
in slujba marelui „loc comun" care este crite
riul valorii. Dacă dorim să fim sinceri cu noi 
înține, sd recunoaștem că aici se află unicul 
resort intim capabil a declanșa ceea ce numim 
„drama creației" ți in cazul criticului. Admitem 
astfel că privilegiul criticului de ■ trăi această 
dramă este obligatoriu, căci, ia fond, o aseme
nea implicare umană îndreptățește considerarea 
actului critic ca act de creație. In articolul lui 
T. Maiorescu Despre progresul adevărului In ju
decarea lucrărilor literare (1883) întilnim o ex
presie care, in contextul prezentelor reflecții, 
merită o atenție deosebită. Anume, este vorba de 
expresia entuziasm impersonal, al cărei înțeles 
poate fi dedus perfect din următoarele conside
rații formulate de critic : ..Nu scopul de a ajunge 
la un folos individual prin scriere : nu dețdrtâ- 
ciunea de a te vedea trecut printre autori ; nu 
ambițiunea de a întrece pe alții — nu aceste in
terese personale iți dau dreptul de intrare in li
teratură. Numai entuziasmul impersonal pentru 
ceea ce<știi că este adevărat în glndirea fa si 
pentru ceea ce simți că este frumos in Închipui
rea ta (s.n.), numai aceasta Iți pune pe frunte 
semnul celor chemați". „Prin negura egoismului 
nu străbate lumina adevărului, nici căldura fru
mosului*  — iată ideea morală (atit de maioret- 
ciană și prin exprimarea ei aforistici 1) a între

ezbaterile revistei noastre consacrate problemelor criticii literare 
actuale au Început în preajma deschiderii lucrărilor Congresului 
educației politice și al culturii socialiste, fiind continuate apoi în 
perioada de timp ce a urmat desfășurării importantului eveni

ment. Reluîndu-le prin articolele de față, în cadrul rubricii „Coloc
viile Luceafărului*',  ne propunem a orienta atenția cititorilor în direcția 
aspectelor ce vizează sarcinile criticii izvorite din îndrumările și sugestiile 
formulate In documentele Congresului. „Trebuie să facem din critica li
terară — se spune in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congre
sul educației politice și al culturii socialiste — o armă puternică de luptă 
pentru o artă revoluționară, pentru formarea omului nou, cu o concepție 
înaintată despre lume“.

gii demonstrații întreprinsă ra articolul la care 
ne referim.

înscriind — mutatia. mutandis — preceptul wa- 
fczrractaa ia cimpul criticii cureate, com spune 
deci ed taeemaele palpabile. In stare să facă do
vada vocației aoaitre pentru afirmarea stării de 
„entuxiosm impersonal" ia fața fenomenului li
terar la zi, practic, constă ia efortul selectării 
fi al susținerii valorilor. Prin aceasta ne elibe
răm de variatele forme de „egoism" ce planează 
asupra exercițiului nostru profesional. Spunem 
vânate forme de egoism pentru ci, efectiv, ches
tiunea. este mai complicată decit se crede ade
sea. în esență, am im părți „egoismele" de care 
suferă critica noastră de azi ia două categorii : 
▼inovate ți nevinovate. Dijocierea noastră se 
bizuia pe identificarea raporturilor ce se stabi
lesc bure practica demarau lai ontic si conștiin
ța profesională, implicit umana, a exponenților 
acestui demers. Este vorba de atributul pe care 
— se țtie — E. Lovi ne seu U consideră hotâritor 
pentru viabilitatea oncărui destin de critic. _Mai 
mult decit competență si talani — citim ra ol 
său eseu Confesiuni asupra carierei mele de 
critic —. rriiictilui I se cere conștiință profe
sională- Prin laudă fi blam puțind deveni lesne 
un instrument da asceastuna socială critice 
trebuie să se ferească de compromis, comple
zență. coliziune de interesa, ca de o primejdia 
mortală". Cum se vede „eooirmele" vi novat d. 
inclusiv sursa lor. sint numite de Însuși E. Loti- 
nescu. exemplu de critic a Cărui carieră a putut 
fijnintuită de asemenea păcate intrucit. așa cum 
riniTUr mări urii este in acelați loc. date fiind im- 
prejurărila vieții publice din timpurile 
trebuit să accepte condiția unei existențe 
nunțnre" ți „asceză". Se poate susține 
meniul de față cind, evident, existenta 
socială este guvernată da criterii morala _ 
mente constructive, profund umaniste, că 
precum cele enumerate da marele critic ți al- 

laie. < 
da .re
in mo- 
noastră 
ewina- 

tare

tele de acreați natură au dispărui cu desăvîrțlre 
din viața literară contemporană ? Ar însemna «d 
eicamotdm cu bund știință adevărul dacă am 
susține că o atare intrebare nu se mai justifică. 
Analiza lucidă, pătrunsă de spirit obiectiv a pro
blemei este de natură să evidențieze nu puține 
(ți deloc neînsemnate !) avataruri ce barează 
accesul criticii de azi ia efortul dezinteresat al 
descoperirii fi impunerii valorilor.

Se înțelege, nici „egoismele" nevinovate de 
care se resimte frecvent peisajul nostru critic 
nu trebuiesc neglijate. Este adevărat, ele nu sini 
emanația abaterilor de la conștiința profesională 
luată in accepția propusă de E. Lovrnescu. Sno
bismul beletrizant. lectura superficial-arogantă, 
obstinația erudiției disproporționate ți a meto
dologiei sufocante, la polul opus simplismului 
dezarmant, scepticismul programatic, cultivat in 
chip expres spre a-ți alcătui un statut de cri
tic „temut", sau. dimpotrivă, receptivitatea nedi- 
ferențiată. egalizatoare, pornită din impulsul de 
a ft -bun- cu toți, de a nu supăra pe nimeni 
etc., așadar, astfel de fenomene des intilnite incă 
tint mai degrabă semne ale insuficientei vocații 
critice, care, nu încape discuție, merită ți ele 
același tratament sever. Vinovate sau nevino
vate. „egoismele" ce planează asupra actului cri
tic actual sint tot atitea piedici puse în calea 
finalității acestui act : selectarea, impunerea și 
ierarhizarea valorilor ; in primul rind, a acelor 
valori care prin problematica lor. prin universul 
existențial transfigurat intr-o operă sau alta, 
poartă pecetea intrinsec Istorică. social-moralA, 
a vieții omului de azi, angajat in marele efort 
de edificare a unei noi civilizații, socialiste. Or, 
datorită maturității ei artistice incontestabile, 
complexității fi diversității ei valorice, literatura 
română de azi reclamă o asemenea operație la 
chip imperios.

Nicolae Ciobanu

Pentru o critică totală
O deea de totalitate asociată criticii para 
Isă corespundă unui ideal cu neputință 

de atins, și să constituie — ca atare — 
un fel de cvadratură a cercului a că
rei realizare nu merită să fie nici 

nlcar Încercată, căci este imposibilă. Si totuși, 
dacă într-o epocă a tuturor specializărilor, a 
atitor limitări meșteșugărești (practic utile, fără 
îndoială, căci duc la o concentrare a forțelor 
pe spații mici), mal putem atribui criticii rostu
rile unei discipline atotcuprinzătoare în domeniul 
literelor și artelor este pentru că nu vedem 
în ea doar o tehnică a interpretării și o prac
tică a judecății, ci mult mai mult decît atît : o 
artă a acordurilor posibile, o artă care mijlo
cește.

S-a vorbit adeseori în ultimii ani, despre uzur
pările de care critica s-ar face vinovată, prin 
invadarea unor ținuturi ce nu-i aparțineau, prin 
arogarea unor drepturi și privilegii pe care nu 
le poseda în baza tradițiilor ei. „Eseizarea" li
teraturii, imixtiunea conștiinței critice în actele 
propriu-zis „creatoare", faptul însuși că. in di
verse ipostaze ale sale. critica se proclamă 
creatoare, sînt numai cîteva din fenomenele care 
țin de „uzurparea" amintită. Dar efervescența 
criticii în ultimele două decenii, apariția diver
selor „noi critici", a unei dispute complicate pri
vind statutul criticii, modelele, metodele ei, toa
te acestea înseamnă altceva decit un simplu im
perialism exacerbat al acestei discipline. Firește, 
nu ne gîndim — vorbind despre critică — doar 
la exercițiul cronicarului, la practica judecăto
rească — foiletonistă (atît de necesară, de alt
fel !) —. ci la toate acele demersuri ale inteli
genței speculative, exploratoare, care au drept 
obiect cunoașterea literaturii. într-un sens mal 
restrîns, critica se mărginește la interpretarea 
operelor. într-altul, mult mal larg, ea înglo
bează toate cercetările literare. Dacă există o 
știință a literaturii, aceasta cuprinde în spațiul 
ei istoria literară, comparatistica, dar și poetica, 
stilistica, retorica, ba chiar și sociologia litera
turii.

De aproximativ un secol, critica nu mal e 
instanța austeră. Intrucîtva scolastic-academică a 
unui simplu tribunal al literelor. Ea este o artă 
care a fost și este practicată adeseori de mari 
artiști Înzestrați cu o înaltă și lucidă conștiință. 
Dar ea este, totodată, n disciplină ce-și formu
lează criteriile, categoriile, ce-și făurește unel
tele. Evoluția criticii 
decenii face tot mai 
Intîlnire al creației 
■ofic-eseistică. pe de 
tematizări științifice 
că marile curente filosofice ale timpului, ca șl 
diverse științe ce-și propun explorarea sistema
tică a universului uman — psihologie, antropolo-

literare din ultimele două 
mult dintr-însa terenul de 
literare cu meditația fllo- 
o parte, cu voința unei sis- 
pe de altă parte. Faptul

pentru a institui dezbateri ce nu 
estetice. Sau. mal exact, opera de 
criticului ca un univers ce se cere 
în relații cu alte universuri și va-

gie, sociologie, etnologie etc. — își descoperă 
relații cu tărimul faptelor literar-artistice, faptul 
că~ele oferă perspective asupra literaturii si ar
telor dovedește necesitatea unei mutații în sta
tutul criticii. Aceasta devine locul unor dezba
teri esențiale privind condiția umană.

Astfel, critica actuală utilizează spațiul crea
ției artistice 
sînt exclusiv 
artă se oferă 
explorat, pus 
lorizat cu judecăți de valoare ce țin de un ori
zont axiologic mai vast decît cel strict estetic. 
Desigur, transcenderea esteticului implică, cel 
puțin, traversarea lui, înseamnă utilizarea cri
teriilor estetice. Parafrazînd o frază a lui Locke, 
după care n-ar fi nimic în intelect ce să nu fi 
trecut în prealabil prin simțuri, tot astfel am 
putea spune că nici-o critică țransesteticâ nu se 
poate dispensa de experiența estetică. De alt
fel, o experiență autarhică a valorilor, Închise 
în sfere separate între ele — aici sfera estetică, 
dincolo cea etică ori social-politică — este o 
iluzie. După cum valorile comunică între ele. tot 
astfel critica — artă și disciplină a comunică
rilor — trebuie să se situeze la confluența va
lorilor.

Așadar, critica este și trebuie să fie totală, 
pentru că pornește de la o experiență antropo
logică totală, a omului Întreg și nu numai a 
omului unidimensional. specialist al scriiturii. 
Apoi, critica este și trebuie să fie totală întrucît 
universul axiologic la care se referă, care îi 
oferă prilejul tuturor demersurilor sale, nu este 
numai acela al unor valori anume, ci al sferei 
întregi, a tuturor valorilor posibile. Critica to
tală refuză unilateralitatea. Îngustimea metodo
logică. sau orice restricție a obiectului ei. Ea nu 
este exclusiv apanajul unei deprinderi discursive 
a vorbirii despre opera literară în termenii unui 
impresionism superficial. Ea este, cum spuneam, 
o artă a acordurilor posibile, dar, ca atare, ea 
nu are drept cîmp al manevrelor sale toate 
dezacordurile posibile. Intre scriitor și scrisul său, 
intre operă și cititor, între critic și critic ? Tă- 
rîmul criticii nu e Insula preafericiților din care 
sînt excluse dezacordurile. Dor tocmai în acest 
spațiu al dialogului critic disciplina aceasta tre
buie să se dovedească a fî o mare mediatoare. 
Numai o critică totală — filosofic, axiologic și 
antropologic fundată — poate să participe la 
construirea unei culturi. A construi insemnînd, 
mai intil de toate, a proiecta șl a pune temeiuri^ 
putem vorbi despre o Inițiativă critică în proiec
tarea. orientarea și edificarea unei literaturi.

Nicolae Balotă

Realism și profunzime în pictura lui
a

fără ambitufl-ul 
recules în contemplație, in 

mai 
atinge totuși sublimi- 

Măreția in simplitate a 
lor structurală, ob- 

mai obișnuite, ne 
, cu frumusețea or- 

privești 
and 
din

oate nu Intr-atit de recules, 
intr-atit de taciturn, de solemn moro
cănos și reținut cum ne apare cind 11 
judecăm în relație cu contemporanul 
sau, exaltatul Turner, Constable dibuie 

cu o tenacitate parcă mai puțin vizibilă, dar cu 
atît mâi înverșunată, și misterul culori), materia 
ei palpabilă. Mai puțin spectaculos. Con
stable își îmbracă spiritul în materia zgrun- 
țuroasă sau uleioasă a vopselelor sale, e obse
dat de fluidul germinativ al universului, el caută 
rădăcina de viață a culorii, se ascunde calm 
în natura care dăinuie, ca să dăinuiască odată 
cu ea. E un apostol umil al naturii, al unei 
naturi ce renaște. Turner e un răzvrătit pro
meteic, un șiret impetuos în fața miste
rului. Panteist, Constable se uită la sco
cul unei mori cu ochii uimiți ai celui 
care ar privi Geneza lumilor. Numai un spirit 
pătrunzător și exaltat ca Ruskin putea să in
tuiască personalitatea peisagistului cind a scris 
aceste rinduri: „Constable simte intr-un peisaj 
că iarba e umedă, pășunile netede și ramu
rile umbroase, cu alte cuvinte aproape tot atît 
cit ar putea surprinde numai pentru el doi un 
pui de ciută și o ciocîrlie". Fără viziuni ciclo
pice, fără halo-uri fantastice, 
cosmic turnerian, 
sinceritatea nemărginită a contemplației, 
„olandez", Constable atinge totuși 
tatea marii arte. Măreția în simplitate 
peisajelor lui, armonia lor structurală, 
ținute pe căi aparent mai obișnuite, 
pun în contact cu Taina, 
ganică a lumii. E de ajuns să 
„suitele" de „nori” de la Victoria 
Albert Museum sau eflorescenta noroasă__
alte pînze ca să simți modulația și sensul re
veriei sale. E suficient să privești apa somnolent 
visătoare din Șesuri cu apă lingă Salisbury, 
densitatea aeriană, dacă putem spune așa, a ele
mentului acvatic in care plutesc, răsturnate, co
roanele de un verde întunecat ale arborilor de 
pe mal, ca să-ți dai seama de adevărul — per
fect valabil pentru sensibilitatea pictorului — 
formulat de Gaston Bachelard pe marginea re
veriei sale. E suficient să privești apa somnolent 
Telle est la loi phenomenologique de la reverie 
poetique. La poesie continue la beaut£ du 
moncie, esthetise le monde. Mereu aprinsă, emo
tivitatea cucernică și sănătoasă a lui Constable 
recompune și continuă frumusețea lumii in fru
musețea culorilor sale.

Constable n-a simțit, asemenea majorității ro
manticilor, impulsul marilor chemări, evaziuni, 
fascinația mitologiilor, a unor păminturi sau 
mări necunoscute. Pornind de la asemenea con
statări, o judecată schematică, naiv contrastivă, 
ni-1 dezvăluie într-o robustețe excesiv prozaică, 
lipsită de idealitatea unei -personalități frămln- 
tate, chinuite, dramatice.

Din punctul de vedere al unui biograf ro
mantic, Constable a avut o viață aproape li
neară, sumară in evenimente, exterior inexpre
sivă și fără nimic din însemnele extraordinaru
lui. Privind-o insă mai îndeaproape și fără su
perstiții, avem revelația unei vieți compacte 
existențial, a unei vieți obișnuite dar cu atit 
mai densă in trăire, a unei vieți desfășurată ri
tualic în stima efortului de împlinire și desă- 
virșire a talentului prin muncă și încordare. Fiu 
al unui morar din East Bergholt, pictorul tră
iește de mic în intimitate cu o natură radioasă 
și care ii solicită permanent privirea, interesul, 
sensibilitatea. Priveliștile din Suffolk sint pen
tru retina uimită a copilului tot atitea capodo
pere picturale decupate cu gesturi largi de o 
mînă nevăzută. Profunde, odihnitoare, încărcate 
cu un mister al speranței, aceste tablouri na
turale se reverberează cu ecouri infinite în su
fletul său. Va mărturisi mai tîrzlu: „Asociez co
pilăriei mele lipsite de griji tot ceea ce se află 
pe malurile Stour-ului. Acele scene au făcut din 
mine un pictor... Ele m-au făcut să mă gindcsc 
La tablouri încă înainte de a fi ținut în mină 
un creion". Posedat de demonul picturii, Con
stable simte de timpuriu nevoia unei autocu- 
noașteri mai profunde, chiar a unei împliniri- 
Grație interesului și grijii materne, este prezen
tat unui filantrop al timpului, Sir George Beau
mont — personaj întîlnit și în biografia altor 
pictori — care îi facilitează contactul cu acua
relele lui Girtin și pinza iui Claude Lorraln 
Hagar și îngerul. Emoția întîlnlrii cu Lorraln este 
uriașă.

In febra cristalizării personalității sale, Con
etable nu poate ocoli, pentru un moment, sem
nul eșecului și al crizei: Smith, gravorul lon
donez care dădea lecții prin corespondență. 11 
sfătuiește să renunțe Ia pictură. Oprindu-se asu
pra acestui moment al vieții pictorului. J. J. 
Mayoux precizează: «El (Smith, n.n.) îi atrăsese 
atenția, încă înaintea acestui fatal verdict, asupra 
Interesului și dificultății de a reda lumina in 
mișcare sau, mai exact, în vibrație asupra obiec
tele»*  „pitorești"... Smith îi arată importanța ga-

constable

cataloagele o numesc:

mei tonurilor de verde și 1-1 revelează 
Gainsborough, compatriotul său care va rămîne 
pentru totdeauna unul dintre sfinții săi mijlo
citori-.

Descoperirea olandezilor Ruysdael, Hobbema. 
Rubens îi înflăcărează indicibil imaginația. O- 
chiul atent al pictorului descoperă legile severe 
care structurează mai ales peisajele lui Hobbe
ma. Cursurile de la Royal Academy (1799) unde 
ajunsese printr-o scrisoare de recomandare către 
Farrington, întiia confruntare cu opinia criticii, 
după ce expune un peisaj in cadrul salonului 
de vară al Academiei, li încordează și mai mult 
voința de a-și defini personalitatea. Pe de altă 
parte naturismul blind intimist, de nuanță fran
ci scană aproape, al poeziei lui Wordsworth, ten
tația unei Întoarceri către sufletul curat al na
turii, patosul acesteia 11 abosorb intr-o meditație 
care-i impun atitudini tot mai strins consonante 
cu temperamentul său. Străin intr-o bună 
măsură de spiritul evenimentelor, nedo
rind sau fiind incapabil să le descifreze sensul 
convulsiv, străin de spasmele istoriei contempo
rane, de mărirea ți decăderea anumitor insti
tuții sau idealuri, refuzind poza, ștaiful, intole
rant cu mondenitatea. Constable caută un refugiu 
In domesticitatea unei vieți simple, de muncă 
severă, de tenace disciplină interioară. La 33 de 
ani o cere de soție pe Maria Bicknell cu care 
se logodește. Are complexul unei că
sătorii imaginare, părinții fetei refuzind timp 
dr*  aproape șase ani să accepte consfințirea 
căsătoriei.

Pictorul, care comprimase a ti ta dureroasă ilu
zie, atita elegiacă așteptare, trăiește in primii 
ani de căsătorie, anotimpul unei mari, nevisaxe 
plenitudini creatoare. Pictură „neîntreruptă**,  
creația sa din această perioadă este cea mai 
solară, mai vie și mai entuziastă (Moara din 
Flatford nu e un exemplu singular). Celebri
tatea pe care i-o aduce participarea, cam silnică. 
La marea expoaiție pariziană din 1824 cu The 
Haywain (Carul cu fiu) nu-i distrage Intr-atit 
atenția incit să uite de nevoia pe care o simte 
permanent de a-și Împrospăta limbajul, de a 
doblndi o libertate suverană in stăpinirea mij
loacelor de expresie. Contrapunctul tragic care 
vine odată cu boeLa soției și apoi cu moartea 
acesteia (1828) 11 găsește însă, ca om. complet 
dezarmat. Numai o voință crincenă de echilibru 
U ține departe de prăbușire. Șl poate grija pen
tru cei șapte copii Și poate forța talentului, 
iluzia purificatoare a creației, a speranței care 
nu l-a părăsit niciodată, că va izbuti. Biografia 
operei ne dezvăluie mecanismele unei sensibili
tăți pe care viața artistului, în datele cunoecute, 
este totuși departe de a ne-o mărturisi.

Desăvirșit autodidact. Constable a condensat 
în opera sa o trăire spirituală de înaltă calitate 
poetică și umană. Analizată atent, interpretată 
— după marile experiențe ale unui Corot, după 
victoriile picturale ale lui Monet, după căută
rile artei moderne — pictura lui Constable pare 
astăzi infinit mai bogată in resursele ei poetice. 
In puterea de a concentra și esențializa natura, 
în farmecul necompozit cu care ne incintă 
ochiul. Dlsprețuind în secret somnolența prena
tală a celor care experimentează in gol — ama
tori de hieroglife abstracte — condensînd lim
bajul artei sale, pictorul e un realist și un ro
mantic în același timp, o structură de o comple
xitate cu totul aparte. Decupa impecabil orice 
detaliu, dar era mereu atent la veridicitate și 
la ritm, la profunzimea perspectivei, la expre
sia de vivacitate a ansamblului. Pe de altă 
parte, structura acestei picturi ține de polifonia 
savantă a marilor maeștri ai culturii. Dra
matismul picturii lui Constable e sublimat 
în cea mai derutantă armonie. Nu este 
suficient să compui furtuni pentru a fi dra
matic. Nu e de ajuns să fii In conflict cu epoca 
ta, cu societatea, cu inerțiile sau prejudecățile 
ei ca să fii cu adevărat dramatic. Constable a 
Înțeles că nu subiectele în sine dau măsura ta
lentului în artă ci direcția sentimentului, sensul 
viziunii, mijloacele, capacitatea de a organiza 
manele coloristice, facultatea de a urmări și or
chestra efectele, de a rontrapuncta din interior

Un eseu de 
Vasile Nicolescu

tentele viguroase și de a le da Imperceptibil 
reliefuri nervoase sau echilibrul matității. Motivul 
furtunii, de exemplu, il preocupă și pe el iar 
unii exegeți văd în Hadleigh Cutie „cel mai 
spontan, cel mai natural tragic**  tablou al său, 
stabilind chiar o apropiere de halucinanta pinzâ 
Linal de griu eu nori a lui Van Gogh. Știe să 
picteze cu virtuozitate ceruri fantaste, hăuri te
nebroase, turnuri și stinci prevestind spaima. 
Contemporan cu Coleridge și BLake, al tentati
velor unor Fuseli sau Palmer, el nu se putea 
sustrage climatului epocii sale. Dar creația lui 
Constable, trădînd chiar asemenea puseuri care 
țfn de regiunile fantasticului, se împlinește, mai 
alea Ia celălalt pol, solid articulată lntr-un spa
țiu sufletesc mereu cald și proaspăt In caro 
soarele, ca simbol al luminii, rămîne principiul 
suprem, ordonator al universului. Pictor al bucu
riei, bucurie în redarea scoarței unui copac — In
finit al reverberațiilor luminoase ale materiei — 
bucurie în exaltarea transparenței apoi, bucurie 
in faldurile de nori mișcați de vise sau în eta
larea verdelui de intensitate minerală din 
Wivenhoe Park, Constable, asemenea romanti
cului Thomson, autorul poemului Vara, ne 
dezvăluie surîsul adine al naturii, iluzia tonică 
a armoniei finale a lucrurilor.

★
Spontan și savant în același timp în mînuirea 

culorii, atras către expresie mai mult de sin
ceritate și prospețime decît de iluzia unei per
fecțiuni abstracte și reci, Constable impresio
nează azi mai ales prin eboșele sale, prin lucră
rile și studiile pregătitoare. (E de prisos să mai 
subliniez că „schițele" sale nu erau simple im
provizații ci răsfrîngeri succesive ale marilor 
lui reverii, semne ale Încleștării dramatice ale 
luptei sale cu „demonul" lumii, cu nevăzutul). 
De aceea impresionează „citirea" tehnicii, lui 
temperamentale pe care o face un Aurellen Di- 
geon, constatind, pe bună dreptate, la Constable: 
*Pe de o parte o operă fugoasă, pasionată, care 
surprinde încă pe privitorul de azi (chiar după 
Impresionism, chiar după Van Gogh) prin vi
talitatea aproape brutală, prin inepuizabila vi
brație a culorilor și luminilor sale, pe de altă 
parte o schiță mai calmă, surdinizată, „ispră
vită" în toate detaliile. O admirăm mai mult, 
poate, pe cea de a doua dacă n-am văzut-o pe

Conttabla * .Catedrala 
Salisbury văiutâ 

dinspre livada"

rea dinții: aceea pe care_________
„ultim studiu pentru tablou". Nu "cred că trebuie 
să ezităm a vedea în aceste studii, in aceste 
cchițe. adevăratele originale, „adevăratele mele 
tablouri" iar In celelalte, replici după gustul 
marelui public—. Problema, așa cum este pusă, 
pare de strictă măiestrie dar nu ne poate lâsA 
indiferenți. O critică predispusă La o analiză 
conformistă va rămîne prizonieră concepției 
după care adevăratele pinze sînt tocmai 
isprăvite șl nu invers. Observatorii lucizi al 
lui Constable au enunțat însă și 
că majoritatea pinze lor nu trădează 
lura definitivă, pictorul rezervindu-și 
cursul infinit asupra fiecărui motiv.

cele 
artei 

ideea 
cize- 

ex- 
__  ______  ____ , asu

pra fiecărei idei picturale ; în fond care ma
estru adevărat a reușit să pună punctul final, 
lemnul definitiv al cizelurii absolute ? Sint poate 
terminate, rotunjite, definitive Lcs Trophees 
ale lui Heredia sau Emaux et Camees ale lui 
Gautier, dar nu-i văd pe marii maeștri impăcați 
cu ideea că au încheiat definitiv opera. în ciuda 
oricărei perfecțiuni... E terminată Judecata de 
apoi a lui Michelangelo ? Sînt terminate Păsă
rile lui Brâncuși ? Orice desăvârșire e relativă 
și poate tocmai in aceasta rezidă farmecul as
cuns al unor creații, perfecțiunea fiind cel mai 
adesea, la scara acestor înțelesuri firește, un 
atribut pe care-1 împrumută obiectului artistic 
subiectivitatea noastră exaltată, dorința de a 
răspunde cît mai complet unei provocări exer
citate asupra noastră de ceea ce este incă enig
matic, de ceea ce este rostit numai pe sfert sau 
jumătate.

De aceea impresionează cu atît mai mult „ci
tirea" iluziei picturale la Constable pe care o 
realizează, cu tulburătoare pătrundere, un filo
sof al culturii cum este Gombrich.

Efectul de inegalabilă prospețime este a- 
tins de Constable în cele mai multe dintre pîn
zele sale. Cunoaștem succesul produs la Paris 
de Carul cu fin (The Hay wain, 1824), care a tre
zit entuziasmul unor Charles Nodier, Delacroix 
sau Thackeray personalități care au văzut în 
pînza rusticului din Suffolk un moment de feri
cită cumpănă și deschidere de noi orizonturi în 
Istoria picturii. în culmea admirației, spune le
genda, Delacroix și-ar fi repictat faimoasa pin- 
ză Masacrul din Chios. Capodopera vieții lui 
Constable, armonie de grandoare arhitecturală 
și lirică profunzime, Catedrala din Salisbury, 
sau în egală măsură schițele pregătitoare ale 
acesteia, peisajele de la Suffolk, Hampstead, 
Weymouth, Flatford, Dedham, seria acuarelelor 
în care reia ți dezvoltă mereu din alte unghiuri 
aceleași motive, celelalte lucrări intrate în le
genda vieții pictorului, Calul alb (The White

Horse), Săritura calului (The Leaping Horae) 
sau strania compoziție Stonehenge, respiră la 
înalta altitudine poetică a inspirației marelui 
peisagist.

Lanul de gria (The Cornfield, 182fl), altă- ca
podoperă, se însene In spiritul Acelorași revanșe 
misterioase ale artistului preocupat să capteze, 
printr-un limbaj mereu nou, cît mai mult adevăr 
dîn natură. Maestru al profunzimilor „orizontal 
le“, Constable dilatd spațiul tabloului plnfi la a 
încorpora în ființa lui tot necuprinsul. Este o 
senzație de vastitate care poate da privitorului 
vertije. Dar pictorul urmărește aici efecte mult 
mai subtile. Spațiul e sugerat și prin alte mij
loace decît cele tradiționale, Granulația fină de 
alb Întinsă pe suprafața tabloului dă un efect 
neașteptat de prospețime și luminozitate In a- 
dîncime. Așa numita „zăpadă a lui Constable-, 
așternută ca o pulbere de ninsoare pe pinză, este 
numai unul din procedeele sale care anunță 
îndrăznelile de mai tirziu ale pictorilor impre- 
sioniști. Preocuparea pentru „lumină", pentru 
găsirea unui limbaj al luminii prin culoare, a- 
pare foarte timpuriu la Costfible. Nu ne uimise 
ei descoperind „lumina perlată" Ia Rubena. așa 
numita dewy light ? In fond meditațiile lui 
Constable despre lumină reflectă perfect atenția 
sa pentru esența peisajului : „Poate că sacrificiile 
pe care le fac luminii și strălucirii sînt prea 
mari. SI totuși acolo rezidă esența peisajului-.

E de prisos să mai stăruim asupra apropierii 
unui atare punct de vedere față de cel profesat 
de un Monet sau Pissarro. (Estetica impresio
nismului va asimila tacit lecția pictorului din 
Suffolk). între aceste căutări se înscriu multe 
dintre marile sale pinze, mari in sensul profun
zimii sentimentului, studii aproape finite sau 
schițe din care, în același grai comun poeziei 
unui Wordsworth sau Thomson se revarsă imnul 
perpetuu închinat frumuseții firii. Dar tot atit 
de importantă pentru expresivitatea lor modernă 
rămin amintitele sulte de studii în acuarelă sau 
ulei dedicate norilor. Pictorul care privea cu pu
pilele lăuntrice dilatate de emoție în porii ma
teriei terestre, care urmărea umbra pe luciul unei 
frunze, verdele și brunul arborilor, rotirea unei 
spițe la roata căruței, săgeata unei catedrale șl 
fulgerările razelor în picurii de rouă, curcubee, 
cai în încordarea care precede săritura, bărci, 
pînze de corăbii, ziduri, pluguri și șleauri, pri
veliști și siluete umane, a știut să privească 
deopotrivă, cu un abandon de vizionar, cu un 
impresionant instinct al reveriei, in absolut, 
contempllnd cerul, ființa norilor. Privind cerul. 
Constable mărturisește cu o intuiție foarte mo
dernă : „Cerul trebuie să joace, și va juca, pen
tru mine totdeauna un rol esențial. E greu să 
numești un gen de peisaj în care cerul să nu fie 
cheia de boltă, să nu determine scara valorilor, 
să nu fie organul principal al sentimentului.**

Știm că sint date care probează indubitabil 
interesul și curiozitatea pictorului pentru pro
blemele atmosferei.

Constable era sinc«r preocupat de aspectul 
fizic al norilor. Nota de cele mai multe ori pe 
spatele unOr peisaje cu nori „data exactă, ora și 
direcția vîntului". Totodată interesul lui era 
stirnit, cel puțin In egală măsură, și de proble
mele redării efemerului. Metoda propusă de 
peisagistul Cozens în cartea sa, de mare răsunet 
în epocă. („O nouă metodă de a stimula crearea 
unor compoziții originale in desenul de peisaj**),  
nu putea să-l lase indiferent. Nu putea să-l lase 
indiferent, mai ales, studiul lui Luke Howard 
„Despre schimbarea norilor**,  apărut la Londra 
în 1820. Aceste pînze trădează neliniștea artistu
lui. In ele se revarsă marele suflu liric, deloc re
toric, acordurile ample și suave ale sufletului 
său deschis marilor spații.

Triumf al inefabilului prin culoare, „norii", 
nu au nimic fizic propriu-zis. Nici o scenografie 
convențională, nici o regie abilă, nici un sacri
ficiu nu se insinuează în discursul poetic al rea
lizării acestor constelații de aburi, de stări eva
nescente ale materiei care visează. Vedem aici 
mai mult extaz decît știință. Știința r&mîne 
invizibilă în spatele tușelor care prefigurează 
impresionismul. Fugoși sau Odihnindu-se blînd 
în imensitatea eterului, fulgurali sau denși, al
burii sau neguroși, norii reprezentați în pînzele 
de la Victoria and Albert Museum alcătuiesc 
„Sixtina**  peisajului romantic englez așa cum 
Nuferii lui Monet, de la Orangerie, vor fl „Six
tina impresionismului".

Este de presupus că în aceste chipuri efemere 
ale absolutului, discretul dar nu mai puțin pasio
natul Constable, artistul care a ocolit Întotdea
una excesele, îșl pictează, într-o candidă dezlăn
țuire, propriul chip.

Prin cantitatea lor de iluzie, de destrămare și 
vis, prin nepămînteana lor libertate, suitele de 
nori rămîn, poate cele mai adevărate autopor
trete ale sale.
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a patriei 
cinstire

' MARIN LUPȘANU

Piine caldă
Un pilc de adolescenți 
învlâstârind cu rădăcină unui izvor 
să răcorească tîmplele patriei, 
semințele zvirlite în brazdâ migrind către cei 
si rănile patriei tămăduite.
fn urmă, o pădure de impliniri înaltă 
cit un cintec de ciocirlie, 
riul trecind granița, fluturind 
ca un steag de pace ți copacul 
xvirlindu-ți rodul peste hotar. 
Poate de aceea, această țară, 
miroase de la mari depărtări ca o piine caldă

ION SEGĂRCEANU

Ci o statuie vie
Stâlaam In la ța mării, pe țărmul an de «oare 
Privind cum erele din hăuri mari valuri — fi

M «par^
Cum, stoluri, pescărușii vislesc țpind m son 
Purtațl de (intui toamnei, cu nourii, in larg. 
Eram ca dup-o dină, decisă bătălie 
Cu trupu ncini de ierburi strivite |i amaro, 
întors precum oștenii, cind dorul ii shșie. 
La magice lăcațe de rugă fi-ntreaare 
.-Tu, nesiirșit imperiu da ape fi tum.H 
Ce-nchiii misterul lumii ■ reoie-p castele, 
Al orgii laie zbucium încovoiat I-menit 
Suind sub bolți de smoală spre Ivcand de 

sleia. 
Tu, spațiu țâră stăvili, legănătoare harta 
Ce nu cunoști inghețul, cims nu cunoști 

rogazwi. 
la-ml gîndurile toate, le lung noian le poartă 
Corăbii visătoare pa-naltei*  taiazwi—“ 
A»» Huleam acolo, mgenuncn.at pi*B  
Ca o statuie vio ie erineenâ veghere 
$1 stoicul meu sullet psalaodia au oe 
Cu briia inserării, an ort de aiingâora. 
Un cînt pe care marea, vuind, I absorbea 
Superb amplibcindu-l, efl-s vaste teaomate, 
Aprinsele-i silabe — curara de-azia p nea — 
Călătoreau pe valuri, spre ari»espMnano_

e Tină even el că ra rupsese T Daci 
aia de la nueazie rtu-s In stare si-1 
de*  unelte buna, cum ta lucrez*  «1 
cum trebuie 1

* — Te uiți la mine, spuse Furcă,
maistrul cel mic și slab, nervoe In permanență 
Si iute la minje, te uiți la mine de parcă ai vrea 
să scuip eu pe ruptură, ah ti-1 lipesc. A 7 

Mircea Butufei ridică din umeri.
— $1 ce dai din uman 7 Asta-i un răspuns 7 

BA. cu mine nu te joci. Ce ridici din umeri J
— PSi ce să tac ’ S-a nzpt ? S-a rupt Ce li-l 

fac eu !
— Sâ te dud dracu si lei 11 tir C4 n-oi vrea 

poate să ți-1 aduc tot eu si p-ăsta 1
— Se rupe și-ăla. spuse Murea, și simți ei 

se Înroșește la tată de nervi și emoție, m rupe 
și-ăla. că nu e cutite cu virila.

— Nu e pe naiba. Dacă nu etil să-t lei... Ăilalți 
cum a făcut rdst, ă 1

— Ne*  Furcă...
— Ce nea Furcă, ana n**  Furcă 7 Peste-ua 

ifert de oră sA fii aici eu euțlt. aau deloc.
$i Furcă se Întoarse cu «Datele topindu-sa 

printre strungurile aliniate oblic de-a lungul 
aleii principal*  a balet Lua-l-ar— Mima acuipă 
cu dudă în lături.

— Bă, veri ci fad tnirwiație. îl strigă cineva. 
«n bărbat între două virate, zimbindu-L

Mircea ridică din nou din umeri, cu năduf. 
Celălalt îi făcu semn si vini ]> ri.
— Ce vrea ăla ’ spuse bărbatul urmărind cti 

atenția tara grn* *ă  d*  două depete pa car*  • 
fileta.

Kxă de parcă i-*r  fi ghicsi gtodonta.
Se Îndreptau către mareea de materiale afisaă 

de pane*  cealaltă a halelor, dtacolo de Uehtu- 
ferie. Aerul vibra da agomocxrf MnW al motoa
relor.

Mirve*  rfcfid t*n  wneri.
— Fim*că  i tapiww *L  la Fnrșanl • ai mei.
— Păi tomna d-*ta  ptaoai să te (taa acolo. 

JUd ttode stai 7
— La cămin.
— St poto'u 7
— La cantină.
— Da vreo gagică ai 1
— Thllî. m lăudă Murea.
Celălalt ■ privi cu coada ochiului, netncregă- 

tor parcă. Mirca*  simți că meraeae prea departe 
cu rtapi mauriV*  Lasă eă si întrebările fuseeeri 
**ra aaulsa, dar poate că ei ar fi făcut mai bm*

Două schițe de

alexandru 
papilian

puștiul
dacă s-er fi arteas maa tvțtaut h*1  tochi*.  Cina 
fCte CC neam de cm a ma fi și ăaca.

— Dacă n-ta Bacei p vrei si-nveb cum «ti 
cbevoa *%a_  spona-m: mze. ua Ricâ. si-ți fac eu 
tnmpa- Do te răsti nifta rin. Pentru mine d 
pentru ea.

Mxvea ditki tăod dm cap. Ideea In general 
mi-i ibapiărea îl prin pa Rică. Na nu putea 
ave*  încredere te «L Era prea maro diferența 
da virată dintre ai d prea mare interesul pe eara 
M arăta omul acela intrai demult în maturi tata. 
De ce aa purta aatfel ? Ca vroia de la el ?

— O vezi p-ata - apusa Rică arătindu-i cu e 
■uscare dm cap cteuoorui «lectnc condus de o 
f«se»a care prohaial că nu avea mai mull da 
25 da net dar care părea obosită, veatejilă. 
Gma. li făcu ei semn dar femeia m>-3 auzi d 
Bu-l văzu, aan poaaa aa prefăcu că nu-1 aude 
p bu-1 vede trecind mai departe ra căruciorul 
ai electric larăroK da coauri cu span aih cri 
inălbăstrit de că^ăzra aech eriL E moartă după 
puștani ca alde tine, continuă bărbatul, nu tre
buie aed! să te odi o dată la ea, si după aia 
doar să Ci tare. Ntvna tă-ti placă-

— Ri. pe naiba, aa miră Mircea, chiar asa î
— Chiar as*,  rtspunae Rică. d In vocea Iul 

răsună ceva spmr. Dacă-ți zic
La magazie, ptaă să apară magazioneruL m 

certară ra ajutoarva Ini. o fată de vreo 18 ani. 
• domnișoară ta vacă regula care se arăta des
tui <ta nemultum-tă de viață — de ce ? nu se 
Știa — si care H trată de sus. intimidindu-1 pe 
Mareea ta kaepat. dar sfinind prin a-1 enerva 
cind văzu cum m înmoaie ca plumbul încălzit 
îa auzul cuvintelor tai nea Rică. vorbe cu dublu 
întetas dar în văl an tear*,  nejignitoare. ci «unind 
mai degrabă a compLnmnt, chiar curtenitoare. 
Adică ca «rea mă rog Rică ăata, un bărbat 

aproape bătrln, de reușea s-e vrăjească pe scli
fosită aia, în loc ca ea să m uite la el. că era 
tlnăr, sănătos. puternic... Privi ra ciudă la 
„de uz-pieces “-ui albastru deschis In care era 
îmbrăcată fata si peste care Ui pusese, mai 
mult de formă, halatul cenușiu. Ce rotunjimi 
avea ’... Și «I 1*  sucea si Invirtea prin fața lui 
nea RicA iar nu pentru eL Dă-o dracului.

Cind apăru magazionerul, un om apropiat de 
virila pensiei, fata încetă dintr-odată să se mai 
sclifosească, deveni brusc indiferentă, dar nu 
Îndeajuns da repede pentru ca bătrînul. maga
zionerul, să nu observe ] zlmbi larg la ve
derea lui Rică, dar era un zlmbet încleștat, cu 
mușchii maxilarelor Încordați.

— N-am, apuse el auzindu-la cererea. Nu slnt 
cuțite cu vi di a.

— Hai, nea Tone, că n-or fi Intrat In sao, 
făcu Rică. Nici nu U le cer pentru mine — pen
tru pustiu-ăsta, că-i nou aici.

— Nu U-am mal spus |i azi dimineață el nu 
avem T se Întoarce Tone parcă furios spre 
Mir cea, dar se Inmuie cind văzu privirea umedă 
a tinărului care apunea că el n-are nici o vină 
că insistă, dar că ase e treaba in ziua aceea, 
iar dacă n-ar fi fost Rică, poate, el nici n-ar 
mal fi apărut acum aid. In magazie, să-1 tul
bure pe Țone.re

— Ia vezi tu, Nuțl, apuse Tona veM In cutia 
aia de sub ceasurile da presiune.

Nuțl dispăru fllflllndu-fl halatul el cenușiu 
Îmbrăcat peste splendoarea aceea azurie care-i 
fura ochii lui Mircea. Magazionerul se Întoarse 
spre ei.

— Altceva mal vreți 7
— Nu, spuse Rică — M M ficu nevăzut fn- 

fcr-o clipă.

Mircea clipi nedumerit (Hn ochi. Unde dispă
ruse ? Apoi îți explică. înspre magazie, ieyind 
parcă din masa de lemn |i metal a bancurilor 
de lăcătuțerie, se Îndrepta spre el silueta mă
runtă a lui nea Furcă, maistrul.

Nuți apăru și ea cu un cuțit cu vldia în mină. 
Țone o privi Întunecat, iar fata ii ocoli uită
tura simțindu-se probabil vinovată.

— Ai văzut, spuse Furcă, al văzut că se 
poate ?

Mircea se răsuci spre ci finind cuțitul In mina 
zitlngă. Zîmbi.

— Sc poate fiindcă a fost nea Țone bun..H 
spuse el.

Fu rlndul lui Furcă să zirtibească schlmbind 
totodată o privire cu Țone peste umărul lui 
Mircea.

— Da ăsta, Rică, ce căuta 7 făcu el neadre- 
dndu-se cuiva în special.

— A venit cu mine, să m-ajute...
Iarăși un schimb de priviri cu Țone.
— Gata, ai luat, ai semnat...
— N-am semnat.
— Păi semnează, ee mal stal,
Mlrcea semnă de primire, puse euțitul In bu

zunarul salopetei, dar se răzglndl, 11 scoase din 
nou.

— Vrei o țigară, spuse Furcă pe un ton consta- 
tativ «i oarecum dezaprobator dar nu decis, 
astfel Incit Mircea îndrăzni să confirme.

— Fumează, fumează băiete, că e plămlnli tăi 
nu ai altuia. Și ce dacă bagi pilitură-n ei 7 
Las că te ține pină la trei’j’de ani *1  p-ormă dai 
tn primire.

Mircea renunță. Decît să audă vorbe dintr- 
astea, acum cind tocmai sa mai liniștise găsind 
li cuțitul cu vidla. mai bine...

Ajunseseră In hala lor, dar pină le strungul 
unde lucra el mal era ceva cale. Iar Furcă pă
rea că vrea să meargă pină acolo. Să-l vadă 
eum lucrează, te pomenești !

— Ca treabă al tu cu Rică 7 făcu nea Furcă.
— Nicluna. El s-a băgat In vorbă. Și m-a 

ajutat...
— Bă, dacă ești băiat bun, nu te băga-n vorbă 

cu toți. Stai, așteaptă, să vezi da unde vine 
omu, ce vrea, un’ se duce...

— Da dacă nu-i răspund, cum să văd 7 spuse 
Mircea.

Furcă tăcu. Avea fi băiatul dreptate, nu 7
— Nea Furcă, spuse Mircea arătind către că

ruciorul condus de femeia veștejită care Insă 
nu avea mai mult de 25 da ani, cine-i asta ?

— Ete puștiu, se miră Furcă, ai și pus ochiL 
Da l-ai pus degeaba. E nevasta lui Rică.

Figura lui Mircea se lungi.
— Da nu mai e Împreună, s-a despărțit, nu 7 

făcu el d^pă cîteva secunde.
— Asta de unde-o mai știi, se răsuci oprin- 

du-se in loc FurcA. Ți-a apus el ? CA dacă-ți 
spunea, o și știai, nu mă mal Întrebai pe mine...

Mircea nu răspunse, dar figura lui spunea 
destul. Se posomorise rfiu, copilărește, serios.

— Ce-i bă, ți-a pierit piuitul 7 auzi el vocea 
Iui FurcA.

Mircea ridicA ochii spre el. în privirea Iul 
parcă Îndurerată se citea neclar o întrebare : 
De ce eu. de ce tocmai eu 7

Furcă se posomori și el. Ce fel de băiat 0 fl 
|1 ăsta ? Ce viață o fi dus pină acum ? Atit de 
tînăr, și totuși...

— Hai, bă, spui*  morocănos, relulndu-|i dru
mul.

RODIAN DRAGOI

Ziua de eiine
Iarna InMuMtea prinde V mai melM e^*n-  
fiecare copoc ore bup de pasăre șs de Mmdâ, 
In Istorie ■ cald, dragostea peabu p*m  
este cea mai curată p fierbmte (spadă.

Vaca* tai Gtaă suaA aapnu răgu^tâ. ptaăta
tandrețe

Ca nișle ruguri sa văd oesvbmoaeote-a em 
cind ține-n mitei o pane măeerae, 
de-o valma urci-e mina prin temice telmitc 
ri ninge pe păraint p-a caămtdave.

Spre fiecare barcă vieo măcar ra ten 
fi caii boc ea Mocan man ■ coane 
0, da aceste nemaivăzute parate» 
ochilor mei morav le este loarae.

Ziua de miine ca un fruct se coace
fiece bob de gnu este al e ămpio, 
lată, sub un brad senin rostesc mraem
fi cuvintul intră de-a drepte-a

MIHAI ADRIAN ERES

Partidul
• vlrsta de aur a țârii
Partidul e riul care șpimeeg-nd râsraA, 
lumina-n core culorile se scol a a, 
clipa eternă care râm ine 
asemenea iubirii de țară 
ce luminează de reocrai.

Partidul e dorul, 
virsta de aur a tării 
fi singele vărsat 
ce a schimbat culoarea arai un, 
e limba noastră românească 
In care s-au topit dureri, 
o limba-n care ard eroii 
ce-au apărat cu trupul lor 
acela,I tricolor.

— Ara vent că ți a-a în timp lat ceva,
■pase eL

Vmirii zimbi. Era bine, foarte bine că avea 
gnjA de «a. GicA plecă înapoi, in cameră.

VioisLa *■  ridica si sfanți eă amețește. Erau 
aamne sigura. Absolut sigure. Dar dacă nu 
arau 7 Poate rf nu era vorba decit de ceva tre
cător. în tot camă n-avaa de ce să-l .deranjeze 
pe Gieă. OriraBL dacă nu e nimic 7 Dar dacă e ? 
aa glndi e*  peste o frintură de secundă. GicA 
sponca ei e mal bine să na se grăbească cu 
roșari. e*  an toată viața înaintea lor. Intii să se 
■km aaeze M ei. ai se mai distreze, iar mai in- 
cota. pe la M—27 de ani, să-i dea drumul. Șl 
■tonei ? Cum să-i spună 7 El ee-o să zică 7 El, 
trtr, aram dacă a-a Intimplat. s-a lntimplat 
Asa s fast să fie. Gică n-avea de ee să fie ne- 
Boltaunit. Dar dacă na era nimic 7 Na mai bine 
ta aștepte, să ae convingi ea. să fie siguri. îl 
■ vedea pe Glcă. tatii fericit — ce urma să 
tacă bărbatul ei In situația asta, nu știa — și 
apoi dezamăgit, dezumflat, poate chiar repro- 
•faado-L Na mai bine să mal aștepte.

Prtvf pe fereastră. Afară era o toamnă ca In 
povesti, aurie, ușor plcloasă. caldă.

— Mergem la film 7 spuse ea intrtad in ra*  
■rri-

— Mi. femeie, ee-i eu tine ’
T-a*»*  din privirea hd Gică îi Încălzi Inima. 

Era tot ee-«i darea acolo. Surise. Ce caraghios 1 
Gică ae maturizase, devenise ra adevărat un 
bărbat. Violeta D observase atentă cum iși des
coperă responsabilitățile, ram Încearcă si o în
țeleagă o*  ea. cum Ui caută propriile posibilități 
aufiriesti de a trăi in noile condiții puse de 
viata ta doi Na erau prea deslușite gîndurile 
astea, st Violeta nici nu încerca să Ie limpe- 
aeaseă- îi era de ajuns să simtă. Și să simtă 
asa cum simțea ta clipa aceasta. O zgudui un 
fior de emoție. Na pe cuvint, era chiar fericită.

— Vreau să mergem la film. Pe jos.

GicA dădu din cap. Bine, dacă vroia *< — 
Violeta ieși ta vestibuL să se schimbe.

Ce-o fi cu ea, se întrebi el, ce-i cu schimba
rea asta 7 De unde i se trage 7

De cîteva zile părea mai agitată. Se cprea 
deodată in loc. Pălea. Zimbea fără motiv. Șl 
lui nu-i spunea nimic. Chiar și atunci cind o 
Întreba „ce-i, mă, femeie 7*.  întrebarea care-i 
plăcea foarte mult și căreia nu-i rezista. Zîmbi

deschis, a desfătare și parcă fermecat. Nu-și 
mai amintea cum li venise prima oară a-o În
trebe așa, „ce-i, mă, femeie dar descoperii*  
atunci în ochii ei un val de bucurie șl de satis
facție. îi plăcea probabil felul în care o stăpî- 
nea — cu o duritate aparentă, nițel ironică fi 
■utoironică dar serioasă, caldă totodată.

Acum însă nid Întrebarea aceasta nu-și atin
gea scopul.

Violeta reintrfi în cameră. Avea p*  ea tot 
fusta aceea roșie și bluza albă In care fusese 
Îmbrăcată cind sa cunoscuseră. El Insă nu mai 
avea pantalonii cei roșii. Nu mai mergeau cu 
noua Iul situație, de cap de familie, cu casă, 
nevastă, de om serios...

Se ridică.
Afară, toamna 11 cuprinse In lumina el eer- 

aută. plină de culori aprinse, ca o sărbătoare.
Violeta ae agăță de brațul lui GicA, iar «L cu 

o indiferență prefăcută, deveni ceva mai țeapăn, 
mai elegant, așa cum li stă bin*  unui bărbat 
care conduce o femeie.

— Ce film e 7 Întrebă GicA.
— Nu știu. Da*  după film vreau «A mergem 

la local, să dansăm.
Gică tresări uimit Asta chiar că era ceva cu 

totul nou. De obicei Violeta fugea sperioasă de 
asemenea ieșiri In timpul săptAmlnii. Sîmbăta, 
uneori duminica, da. Dar altfel, cînd a doua zi 
trebuiau să se trezească devreme 1... Și acum ?

Se opri brusc. Violetei i se urcă singele in 
obraji. Inima ii bătea repede.

GicA Iși puse mlinile pe umerii ei. O privi In 
lumina ochilor.

— Mă, femeie, spuse el, tu al rămas. 
Violeta lăsă ochii in jos.
— Cred că. murmură ea drept răspuns. 
Gică nu spunea nimic. Temătoare, Violeta ri

dică ochii și-i întîlni privirea.
Zîmbi timidă, puțin vinovată. Părea cfl-șl cer*  

Iertare.
Gică surise. Părea fericit. Și era, oricum, bun. 

Bun. O iubea.
Violeta își zisa că ea nu era ca el. Ar fi vrut 

aă fie. Dar ea... Ea. făcea și ea ce putea.
— Ce-i, mă, femele ? — spuse el cu o voce 

puțin tremurată. Ți-e frică 7
Violeta ridică din umeri. Apoi își lăsă încet 

capul într-o parte, sprijinindu-și obrazul de 
mîna lui.

Gică o cuprinse pe după umeri. Violeta I$i pe
trecu brațul In jurul mijlocului lui. Scenă cla
sică de tandrețe.

Toamna călduroasă arunca pete de lumină pe 
asfalt, pe blocurile alb-albastre, verzi, cenușii, 
porțocalii. Spre capătul aleei strălucea, ca in 
ilustrate, sau poate mai mult chiar, un copac 
cu frunza galbene ci roșii, ca vilvătaia unei 
flăcări.

teatru
Oameni 
feluriți Accident
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M on tind Oameni felnriți de Anton 
Holbau. Teatrul Noctara a urmărit, de
sigur, ceea ce se cheamă o ree*o«â-  
derare. PtaA astăzi această Dieta a ră
mas aproape necunoscută nu numai 
marelui public dar și pretuitorilor fi
deli ai acriitoruluL Notorietatea, citi 
o are. Anton Holban o datorează ro
manelor și. de ce să n-o spunem, su
perioarei naturi de intelectual cu car*  
era Înzestrat Nu mă voi grăbi aă ca
lific drept _proustianA" opera sa ta 
proză, deși acest lucru îndeobște aa 
face, pe motive ce țin de o reală vo
cație analitică dar |i de o anumită su
perficialitate In stabilirea genului pro
xim. dovedită de critică. Adevărat că 
Holban.. el însuși, prefera această fi
liație. In ce mă privește, cred că a- 
vem de-a face în cazul lui cu o ti
pică dificultate de fixare — ori de 
„clasareca iA Întrebuințez un termen 
mai brutaL în aparență Oameni fe- 
lariți, piesă isprăvită pe cind autorul 
avea nouăsprezece ani. vine să spo
rească amintita dificultate. In reali
tate ea poate fi socotită — dimpotri
vă — drept lămuritoare. Cind se în
toarce s-o judece, ani buni mai tîr— 
xiu. scriitorul era obsedat deja de im
portanța literară a „eu-lui44. așa ineît 
o v« pune tot sub semnul investigării 
acestuia, a vivisecției executate pe 
proprie persoană. Insă piesa de
monstrează mai cu seamă calități de 
observator, pe care de fapt Holban nu 
șl le-a refuzat niciodată.*Nu  evoluția 
copilului Coca e semnificativă pe par-

cursul crier cite**  iMtasri Jderi tr*-  
negreșit ■ expeneată tfcrertăJ. a 

medial prorineial ore • ettoXtsr. E- 
tr-o oarecare măsnrA etnaris Oxanari 
in mijlocul Alor tar • amirterie pe 
cea a Margaretei tha Gaiiele. Tormat 
Mana. M.hai. Inna șt M-su. aretai sen- 
timentali firi nfief. «Misfitwe — te^- 
ria dramei iar nu «xfm-ta OrtaoaeL 
care nu deoAseste o expresie unaoră. 
Regizorul Daa Nasta a fațeta*  ***
se poate mai bine acest adevăr, pro- 
punind intr-un aspect al reprezenta
ției zale (cri mai ptanzibiD an crud, 
aproape halucinant rMb.cn definit nu 
doar de gesturi a și de afecte mă
runte. Irepresibila înclinare spre sim
bol 11 conduce insă ■ la un al doi
lea aspect, mai pretențios, mai epa
tant. dar care nu face decit să-l sub
mineze pe primuL Asa. de exemplu. 
In plină atmosferă stagnantă, apăsă
toare. verosimilă, răsună deodată un 
fel de muzică a sferelor— Ca argu
ment invoc și faptul că cei mai buni 
Jnterpreți ai săi sint titularii rolurilor 
ce impun pasta groasă, adică Ioana 
Manolescu, Petrică Popa. Lili Nica Du
mitrescu. Un joc interiorizat, remar
cabil. face Margareta Pogonat in Or
fan sa. Personajul insă, cu toată po
ziția sa centrală, rămine din păcate 
un pretext. Cit despre Ștefan Sileanu, 
Iși impregnează eroul — pe violentul 
Jean — cu nu știu ce notâ de ilari
tate. deplasată fără îndoială.

Marius Robescu

Sergja Ntoolaesra est*  unul dta 
puținii norun regizori care fac film cu 
plăcere, încrezător mai mult ta vitali
tatea proprie decit ta cine știe ce idei 
grave, tasenaibil la cinteceie de sirenă 
ale filmului de artă , este așadar un 
om de acțiune, mijloacele pe care le 
foloeește fund dintre cele mal simple 
ii mai eficace Dar. tot ca la orice om 
de acțiune, platforma estetică a lui 
Sergiu Ntoolaescu e minată de primej
dui suficientei, Intlrziera in visuri și 
idealuri adolescentine șl al unul sim
plism supărător ori de cite ori regizo
rul abordează teme mai abstracte.

Aerideai completează seria „incorup- 
tfbdilor" — inu-uchipati de Sergiu Ni- 
colaesra — cu silueta unui maior de 
mill pe pornit ta urmărirea palpitantă 
a unor răufăcători ; e de observat că 
maiorul de miliție nu tună $i fulgeră 
împotriva autorilor repetatelor acci
dente. ba chiar ii privește cu oare
care compătimire și înțelegere, ca pe 
niște rătăciți, fapt care ar trebui aă 
ni-1 facă simpatic ; tot așa, el nu Îm
pușcă dedt în ultimă instanță — dar 
absolut In ultimă instanță —. cu un re
gret enorm, ceea ce iară ni-1 face sim
patic. întotdeauna i-a plăcut lui Ser
giu Nicolaescu să joace rolul de ,.in
coruptibil**,  om superior care dorește 
mai mult decât orice să rfimină cu 
„mlinile curate**,  dar nu știu cum se în- 
tîmplA că in cele din urmă tot împușcă 
el pe cineva, oricit i-ar fl de neplăcut. 
E obligat să o facă pentru că răufăcă
torul e recidivist și chiar in timpul 
filmului recidivează cu Incftpăținara 
alegindu-și parcă victimele astfel ta
cit să fie cit mai inocente, mai neaju-

tocate — de preferat fiind femeile ți 
copiii —, cîteva vizite la spital desă- 
wrșind acest tablou care ne rupe 
Inima— Răufăcătorul e astfel genul de 
om care caută cu luminarea să fie îm
pușcat ; in final, după ce e rănit (și nu 
ucu !). o mină salvatoare se întinde 
totuși spre ri, ca un semn de supremă 
omenie a maiorului justițiar, acesta 
devenind astfel simpatic la culme.

S-ar zice că atunci cind își face fil
mele, in afară de grija pentru propriul 
portret, pe regizor nu-1 interesează alt
ceva decit să se-neonjoare de cîțiva bă
ieți de treabă care întruchipează idealu
rile sale de fa ir-play, să aleagă locuri de 
filmare inedite și să dea de lucru cas
cadorilor — ceea ce-nseamnă că jumă
tate din film a și fost făcut. Condiția 
de succes pentru un asemenea stil de 
lucru ar fi un scenariu cu autoritate 
pentru că altfel. Sergiu Nicolaescu nu 
face decit să se servească de echipa 
de filmare, de colaboratori și de ac
tori. fapt care-i transformă pe toți în 
instrumente mai mult sau mai puțin 
docile. De data aceasta însă, scena
riul lui D. Carabăț nu are orizont, din
tre colabora tocii de pe generic singur 
A Sala man ian. realizatorul benzii so
nore, revelindu-ni-se ca o personalita
te distinctă. înzestratul actor George 
Mihăiță, de care depindea în mare 
măsură justificarea filmului, nu a reu
șit să facă din personajul său decit un 
oarecare aiurit — prea puțin față de 
faptele sale, insuficient pentru a ex
plica o asemenea desfășurare de forțe 
precum urmărirea sa.

Nicolae Mateescu

Nu 8-ar crede că și pe vreme de 
iarnă C imp la Română ar putea trăi a- 
ventura care vara face ca ochiul nos
tru să privească mereu fascinat spre 
uriașa campanie-a pîinii ; iată însă că 
imaginile care ne vin acum dintr-a- 
colo sint la fel de dinamice si de 
tensionate, și viitorul grăunțelor de 
porumb și de grîu pare atit de fier
binte incit, pină ce nu aflăm exact ce 
și cum o să se Intîmple. nu ne miș
căm de lingă televizor.

Lăudăm iarăși Viața satului. Este 
o emisiune exemplară pentru mo
dul în care poate fi înțeleasă și prac
ticată televiziunea. O emisiune care a 
radiat discursul substltuindu-i imagi
nea. O emisiune care a reușit Bă facă 
din problema cartofului și a sfeclei 
de zahăr cel mai palpitant serial de 
duminică al toamnei care-a trecut. O 
emisiune care și-a depășit profilul de 
strictă specialitate vehiculînd nu ter
meni ci imagini ale unei realități ac
cesibile, pregnante, comunicată In cea 
mai directă și vie formă a ei.

Consultațiile juridice de luni se 
situează, din păcate, la polul opus. 
Șl întrebări șl răspunsuri. Iată 
două emisiuni de profil, extrem de 
Importante și de Interesante, deservite 
însă de forma lor : cițiva specialiști 
sint chemați să vorbească minute în 
șir, pe un ton monoton și in termeni 
de grea accesibilitate, nestînjeniți de 
vreo întrebare a reporterului, emanînd 
un aer doct, altminteri nespus de plic
ticos. Nici o ezitare, nici o emoție, o 
bîlbă cit de mică dar atit de umană I, 
nici un accident. Totul se știe de 
dinainte și ae recită sau se citește sub 
ochiul încremenit In același unghi de

Emisiuni 
„de profil" 
vedere al aparatului de filmat. Dacă 
Programul de Televiziune anunță un 
„Dialog pe teme juridice* 1 atunci sh 
asistăm la un dialog, nu la o prele
gere. Să fie o dezbatere vie. incitan- 
tă. cu întrebări și răspunsuri ritmate, 
conforme stilului de televiziune. Su
biectul era atit de interesant 1 Ce nu 
se putea spune și arăta, mai ales in 
problema „neînțelegerilor locative !“. 
Dar în problema atît de fierbinte și 
de la ordinea zilei a „Umanismului 
contemporan**  I Așa cum se prezintă, 
sub formă de cursuri, emisiunea de 
miercuri a Ștefanei Bratu se potri
vește cu spațiul școlii, nu al televi
ziunii. Imboldul telespectatorului este 
de a lua notițe, nu de a privi. Oare 
marile probleme ale ideologiei nu sint 
adecvate pentru forme mai elastice de 
punere în scenă : anchete, dezbateri, 
mese rotunde, interviuri comentate, 
opinii etc. ? Mult mai dificile 
prin terminologia de specialitate pe 
care o vehiculează, descoperirile știin
țifice prezentate în Mai aveți o în
trebare, de pildă, au totuși un ca
racter atractiv, probează documente, 
acceptă polemica, sînt pasionante prin 
ritmul dialogului.

Succesul — „de tradiție* 1 în unele 
cazuri — pe care îl repurtează săptă- 
minal emisiuni cu profil de speciali
tate în televiziune, demonstrează con
vingător, credem, că in realitatea care 
ne înconjoară nu există probleme 
inadaptabile la specificul televiziunii ri 
doar o comoditate care se poate 
adapta.

Sânziana Pop



lunea eea mare
■ orice fanatia, locotenentul Erzil

C simte falimentul ideii pentru care s-a
bătut pină atunci ; ei tot ca orice fa
natic nu poate accepta falimentul 
propriu-zis al ideii. De-aia s-a ai hotă- 

rît să ia douăzeci și cinci de oameni — ce-a mal 
rămas din plutonul lui Medelioglu (nepot al 
grăsunului care dăduse. In 1821, la Drăgășani, 
semnalul de Începere al măcelului Batalionului 
sacru al mavrnforilor, adică al zavergiilor vo
luntari, adunați dintre studenții greci din Bucu
rești, de Ia Măgureanu) și să se ducă sâ-i 
împuște, cu orice preț, pe cel trei sute de pri
zonieri români din pivnița hanului lui Heșiotis.» 

Locotenentul Erzil n-are decît treizeci și unu 
de ani, e Înalt, cu fața ciupită de vărsat șl 
arătind ca un pardesiu ros de molii, decorat 
de cinci ori șl viata nu i-a aruncat niciodată, 
în brațe nici iubitele, nici prietenii ca pe car
tofi ; mai mult singur, Erzil, fost copil de trupă, 
ofițer excelent, rece, sever. Încăpățînat a sim
țit mal tot timpul In nări mireasma gloriei și-a 
bunăstării.

S-a visat (oho, de cite ori 1) Pașă, guvernator, 
comandant de garnizoană și tot vlsînd asemenea 
lucruri a început să doarmă tot mai puțin și 
tot mai rău, a făcut riduri adinei, vineții, ca 
de izbitură de pumn în jurul ochilor înguști, 
parcă prea apropia'ți de nas. ca la ereți. s-a 
îmbolnăvit de stomac și gura, clnd nu fuma 
țigară de la țigară, a ajuns să-l miroasă a pier
sici putrede, să tușească, să se înece, să asude 
fără rost, chiar aă se bîlbîie puțin.

După o încercare nereușită de a se căsători 
cu fata unui neguțător de cositor din Adriano- 
pole, Erzil s-a însingurat si mai tare, bombă
nind, tot timpul, rușinat și deopotrivă mînios, 
clnd se Încrucișa cu vreo femeie, căutînd să 
plece cît mai repede de lingă ea și privind 
înapoi, cu ochi Incolori. îngustați.

Pe tot timpul asediului Plevnei. Erzil s-a 
băgat, matematic, numai acolo unde pericolul 
era, eu adevărat, mare ori foarte mare, tulbu- 
rîndu-i, jignindu-I aproape, pe ceilalți ofițeri 
care nu țineau să moară neapărat (nici chiar 
pentru Sultanul sultanilor)k fiindcă pricepuseră. 
din instinct iau din experiență de front, că atit 
victoria cît și lnfrîngerea ar trebui să se în
cheie, și una 61 alta, cu aceeași ceremonie tristă 
și funebră.

Așa îneît Erzil ajunsese să se însingureze, 
frămintindu-se. pînă la limita la care oricine 
începe să se vadă pe sine însuși doar ca pe o 
umbră, sau ca pe un soi de lupra-om. și dă 
probe de nebunie, celorlalți.

Locotenentul Erzil se «cofîlcise. nasul 1 ie as- 
cuțise, nu mai zîmbea deloc, nu-i păsa dacă 
nu mănîncă. se gîrbovise. arăta urît și solemn 
ca un cadavru, pielea feții 1 se făcuse ca de 
lemn, mormăia cite ceva 1ntr-una. blestema. 
Implora, amenința, invoca versete din Coran, 
dintre care cel mai des 11 tipa pe acesta : ..Clnd 
lntilniți necredincioși, el. bine, ucideți-i de În
dată. măcelăriti-i. iar pe cei prinși punetl-i In 
lanțuri din care să nu poată fugi niciodată".

Apărea unde și clnd te așteptai mai puțin, 
înveninîndu-1. turbîndu-î pe toți, plin de răutate 
în fond nevinovată, de vreme ce aceasta era 
organică la el. crezută pură *1  justițiară.

•) Țărănimea — puternică forță 
socială al revoluționară. Expoziția 
de pictură, sculptură și grafică. Sala 
Dalles.

Ofițerii ceilalți abia îl salutau. Sol da ții. de 
obicei, se temeau de el. dar. în același timp, 
cînd 11 auzeau comandîndu-le. urlat, ca un scos 
din minți, vorbindu-le. înainte, fără noimă, 
gîgîit, de victoria care va fi. pină în cele din 
urmă, tot a lor, 11 urmau ca fascinați, hipnoti
zați, copleșiți de forța de atracție pe care, o are 
de obicei, răul asupra oamenilor obosiți, spe- 
riați, răniți, Încolțiți, dlntr-un oraș ca și cu
cerit, pe jumătate dărimat, blntuit de tifos, 
naort de foame, jefuit in flecare clipă de cei ce 
dezertau, sau se pregăteau să dezerteze, aștep- 

■tîndu-și șfîrșitul pe cars ajunsese aă |i-l do
rească mai grăbit.

Adunîndu-i pe cei douăzeci și cinci de oameni 
rămași din plutonul lui Medelioglu, locotenentul 
Erzil e sigur, ca întotdeauna In ultima vreme, 
cum am maj spus-o. că face o faptă mare.

O faptă de arme despre care ae va mal vorbi, 
ceva măreț și le și spune asta soldaților ce stau 
dinaintea lui. urindu-L socotindu-1 nebun, ne
bărbieriți, urduroșl, Înfrigurați și inmuiați pină 
la piele de lapovița nesfîrșită a acestui noiem
brie dezastruos pentru Semilună. simțindu-M 
neputincioși, sfirsiți. gata să ridice mlinile în 
sus odată numai să se termine totul, flămînzi și
amețiți.

Dar n-au încotro : eea mai Importantă rațiune 
a celui de sub arme, fie In timp de pace, fie 
In timp de război, e să execute ordrfiele supe
riorilor săi.

Așa că toți douăzeci și cinci, printre care și doi 
sergenți, Sadri Sitki șl All Nusret. ambii voi
nici*  și șireți, dornici să-și scape pielea 11 ur
mează, In noapte, pe Erzil, dar In vreme re dau 
un colț, în preajma unui maidan unde înainte 
de război venea mereu un circ. AII Nusret îl 
spune încet, aplecindu-se spre el. iul Sadri 
Sitki :

„Ce-ar fi să-1 împușcăm o dată pe nebunul 
ăsta ? Cine știe ce-are de gînd să facă î Dracu*  
știe unde are de gînd să ne ducă— Hai. să scă
păm de el 1"

dan 
mutașcu

„Cum ?■ întreabă tot în șoaptă celălalt ser
gent, in vreme ce picioarele obosite li clefăie 
prin noroi.

„Uite-așa ! Tu te faci că vrei să-1 întrebi ceva. 
Iar eu mă apropii pe la spate și-i trag în ceafă 
un foc de revolver".

„Da’ de unde-al tu revolver ?■ m trezește ln- 
trebind prostește celălalt.

..Am. ce te privește de unde-1 am 1 T Vrei 
să-1 dăm gata ?“

Fața lui Sadri Sitki e aspră și cenușiu-cafenie 
ca sori cu] de porc. AII Nusret tușește și scuipă 
Intr-una :

„Și dacă vreunul dintre soldați clăpănește 
ceva *! “

N-apucă însă, nici unul dintre el. să mal zică 
nimic că șl aud comanda ..Stai- și-și dau. brusc, 
seama unde i-a adus nebunul de Erzil și tot 
brusc înțeleg și de ce l-a dus acolo : ca să-l 
pună să-l împuște pe cei trei sute de prizonieri 
români.

,.Alah e mare..." inapă Îngrozit Sadri Sitki.
Se îneacă vorbind :
„Doar n-o să ne puni sl-1 căsăpim pe ne- 

norocițll ăia 1 Chiar dscă-e gbiaurl. «tat prinșii 
noștri, nimeni n-are dreptul, după legea răz
boiului—".

51 totuși Erzil le eomandă șl de-a valma ei 
execută comenzile. Cel doi sergenți le execută

Desene de Traian Brâdean

ca beți. Sadri Sitki simte că 1 s-a făcut gura 
iască, scapă ci te va cartușe pe jos. le adună cu 
greu, sclncind ca o bătrlnă. li ajunge pe ceilalți 
care intră-n curtea hanului, in pas alergător.

Ușa de la pivnița lui uriașă e deschisă, două 
sentinele „din cele vechi" cer explicații. Erzil 
o izbește pe una dintre sentinele cu sabia peste 
față, crestindu-i fruntea, cealaltă cade-n ge
nunchi. sint aduse de alte trei sentinele tot din
tre cele de dinainte, puse de Osman-Pașa. niște 
lămpi de alamă cu lumina șovăitoare, de-un 
galben murdar, rău.

Așezate pe treptele ce coboară In pivniță și 
la picioarele treptelor cariate, lămpile fac o 
lumină de iad. ce sperie prizonierii, dintre care 
cei mai mul ți adormiseră, care cum putuseră ; 
ci încep să se scoale intr-un murmur buimac, 
se freacă la ochi, buimăciți, cască, strănută, cli
pesc. ișl suflă nasul. înjură.

Un flăcău din Tlrcoviște, Racoviceanu strigi ! 
„Ce dracu*  vor ăștia cu noi In miez de noapte 

(de fapt miezul nopții n-a venit încă), te nc 
numere ?•

Si Încearcă să rîdă. spart, dar nimeni m rida 
odată cu et

Doctorul Pătirlăgeanu înțelege primul ce ur
mează. încearcă să-și facă loc printre cei tre
ziți. mai speră să poată spune măcar citeva 
vorbe, in franțuzește, locotenentului ce stă In 
capul scării pivniței, cu sabia goală In mină, 
subțire, alb. cu un cap ca de mort, mal dispe
rat ca ei. In vreme ce vreo două duzini de 
soldați dau buzna-n pivniță și așteaptă, cu ar- 
mple In mllni. In cumpănire șl. deodată, docto
rului Pătirlăgeanu totul I se pare limpede, 
monstruos și zadarnic.

El aude, linsă el. pe lancu Grigore Lucid 
scrlsnind din dinți atit de tare că multi prizo
nieri întorc capul spre el și-1 vede pe Die Stra
ti lat închinindu-se :

„Ne împușcă ! Zăpăcitul ăla din eapul scărilor 
ne împușcă— Fără să-1 pese de nid un fel 
de...“.

Chiar atunci se aude glasul isteric. In stare 
să-ți facă părul măciucă, al locotenentului Erzil 
Si pivnița se umnle. Intr-o clină, de fum. de 
flăcările scurte tlsnind din țevile armelor, de 
bubuituri înăbușite sub tavanul scund de că
rămidă. de ti pete, horcăituri, tropăituri.

în cerci nd să scape de focul armelor ce trag 
de 1a o distantă atlt de mică Incit sare praf din 
stofa izbită de eloanțe. oamenii se Imbrincese, 
ae i’heer. *e  zjrlrle, ae calcă In picioare, cad. ae 
agată uniî de alții. pHns. conjură, uită cine sint 
si de ce rint acolo. Erzil baeă de seamă Insă, 
de sus. de pe trepte, că n-au căzut, de fapt, 
nici cincizeci dintre prizonierii din pivniță și 
ordonă încetarea focului.

Face așadar, un semn înțeles plnă și de pri
zonieri și Drimul morman de morți e lmnins 
de citiva dintre ostasii turci, cu naturile arme
lor și cizmele, spre peretele din dreapta al 
pivniței.

Lumina lămpilor tremură, bljblie. Doctorul 
Pătirlăgeanu iese dintre ai săi și le spune rar. 
de parcă n-ar fl vorba de moarte și oamenii 
II ascultă schimbat! deodată, cu fețele pămlntii 
șl ochii aprinși, duși In fundul capului, clătl- 
nlndu-se pe picioare șl Inceplnd să se desfacă 
din grămezile, din ghemurile de trupuri strop
șite de peretele din fund al marii pivnițe a 
hanului :

„Degeaba ne călcăm In picioare... Nebunul ăla 
de pe scară tot o să ne Împuște pe toți..."

Oamenii tac. răsuflă greu, șuierat, parcă zeci 
de foaie de fierărie se umflă șj se golesc, pe 
rînd, repede, de aer. Aerul din pivniță, dt a 
mal rămas e de nerespirat. Tac tofl. ftu trft! 
strigă șl nu mal plînge nimeni.

„Fraților, urmează doctorul uimit el însuși că 
mai are glas, dacă tot ne Împușcă bezmeticii 
și ticăloșii ăștia, măcar... (se oprește o clipi. 
Închide ochii. Iși trage sufletul si opintlndu-se 
urmează) ...să le-arătăm cum știu să moară niște 
români 1“

„Așa e. doctorașule. pupați-aș sufletu”". se aude 
un glas răstit șl doctorului Pătirlăgeanu I se 
pare că e glasul Iul Costică Ogășanu. armurierul 
din Brăila.

5i-ntr-adevăr oamenii încep să se tragă In 
părți, să-i facă loc armurierului și Ogășanu, 
voinic, cărunt, cu mutra lui ciudată, de om 
căruia-i vine să plingă mereu. Iese In față, 
lingă doctor, și ridicind mina dreaptă cu degetul 
mare chircit printre alte două le dă eu tfila 
turcilor striglndu-le :

„Asta o să ne luațl. mă brăpădiților— Atit o 
s-aveți de la noi 1 Vreți să ne fie frică, da ? 
Vreți să ne fie frică 1 I"

Și tot atunci Erzil răcnește, răpăiala reîncepe, 
două dintre lămpi se sting, dar In secunda In 
care doctorul Pătirlăgeanu cade cu gitul stră
puns de un glonte, sergentul Sadri Sitki, ochind 
cu grijă, de jos. de aproape, și din stingă. U 
nimerește cu un glonte de pușcă, drept intre 
ochi pe locotenentul Erzil care moare, pe loc, 
zvicnind din picioare. Intre scări. Turcii se 
opresc din trai si-i numără pe cei scăpați-

Frar™est die remaaal ca același till a Inspirat 
din evenimentele de la ltTÎ.
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Viscol din pămînt
Ca o zăpadă cosmică, noaptea, 
Crinii ning troiene pe fesuri j

Stelele scapâlâ guri de rai,
Candele reci se aprind in văzduhuri. 
Stejarii pe dealuri
Cirifă imnuri,
Ninsorile florilor 
Iluminează pâmintul 
La un secol de adînclme.

Miroase a timp sfinl 
Fiecare fir de iarba erescut pe dealuri,
B vina, ca o trimitere veșnică 
Din oasele >1 somnul celor 
Caro s-au ridicat prin steagul pămIntuiul 
In arderea albă
A piinii libere.

Ca o zăpadă sfintâ
Vin crinii din ei ningînd 
Cu goarnele ning frumos spre lună.

Martiri
pe frontul de luptâ
O țară, ca să fio from o a să
Cere, uneori, să arzi de singur, In casă, 
România v-a strigat vouă să intrați
Nu prin serbări, 
prin cimpii și Carpați
Ci prin fumul morții, prin răstigniri violente 
Spre sunetele ei independente.

Trupurile voastre s-au dăruit 
Luminii, 'prin glonț ți cuțit.
Prin infern vâ tîrați, fără capete sau picioare, 
Unii erați de piatră.
Alții de luminare
Și-ați răsturnat catapeteasma unui frig 
de putregai
Cintind la gura morții 
Cum cintâ omul singur la nai.

O țară ca să fie țară
Face miere dulce 
dar arde mierea amară.
Prin venin si gloanțe ați devenit temelie 
Timpul s-a dus.
Voi ați rămas Românie L.

Plinea independenței
Știați co-i pGnoa, 
dar vă devora amară
Fierea taenatd-n ea, and grid da ie lapte
Și cugetați, prin întuneric,
la aprinse fapte.
Din lanțuri, trupul să-l goniți afară.
Nu zdrențele, nid frigd
vă trăgeau mai tare
Spre jocul morții negru ți latent,
Vroiati mormintd baremi
să-t știți independent
Gnd luna, dintr-o ploaie,
pe Carpați tresare.

Nu trupurile voastre răstignite vă dureauj 
Nici sarea lacrimilor 
ce curgea pe munte.
Aveați un foc înveninat sub frunte 
Și-n el atitea mii de ani, 
mocnit, ardeau.

\

La semnul jertfei ridicat pe zare 
In mina voastră pîinea, încolțise gheare.

Dorobanții pămîntului
La hotare, din cînd în cînd 
Inimile voastre ies noaptea din pămlnt 
Și ard, luminează pur cite-o clipă, 
Atit cit să bată eternitatea dintr-o aripă. 
Trupul pămintului se umple de-o tăcere 
Care vine din altarele voastre de miere. 
De suferință ți rugină ;
Altare de pace liberă ți lumină.
Prin zarea corintului
Trec poeții daci, stăpinii pămîntului, 
Pină la voi, unda lor, ajunge curată. 
Apoi, iți grăbește sunetul 
Pe văile noastre să bată.
Voi ați cițtîgat învierea murind, 
Stelele in lacrima voastră se-aprlnd j 
Voi ați dat pămîntului bucuria luminii ; 
Somnul vostru 
E sonata lunii.
Și-astfel, pe hotare, din eind In eind 
Inimile voastre ies noaptea din pâmint. 
Și luminează, pur, cite-o clipă, 
Atit cit să bată eternitatea
Dintr-o aripă. 4 „^4

încă mai alergau , .
Se mal vedeau alergind
Multă vreme ți după moarte, 
Trupuri fără capete, cu armele-n mină 
Treceau prin durere ți luptau mai departe. 
Fără miini, fără picioare,
Morți de crte o oră, de cite o zl, 
In loc de inimă, înroșiți numai de-o floare 
Se tirau prin sensul verbului „a fi".
Și focul se lățea, urca pinâ-n limete | 
Cu frunți retezate, fără voci țl lumină. 
Trași de moarte-n pâmint pe un scripete. 
E mai luptau.
Mai ardeau
Și cădeau intr-o lacrimă lină.
D f unii, fără capete, nu moi aveau
Nici lacrimi, nici zimbet nici răcnet, doar pe

revere
Arșița morții țl-o înroșeau ;
Spectacolul era e mare-nviere.
E nu spre moarte porniseră, el către viață, 
Către plinea vie, către brațul independent 
Hi măsurau patria, eind II batea in față 
Soarele ca un ochi roșu 
Privind spre continent L.
Pe spinarea sfintului nostru pămint 
Se vedeau trupuri fără capete, fâră miini 
Alergind ți luptind—

f radio

B*  i
V- • Reportajul

plastică
Sui semnul 

continuității*) m „Atheneum“
Reportajul a fost și rămîne unul din 

subiectele cele mai controversate ale 
literaturii. Greutatea încadrării lui in
tr-un gen se daterește dublei sale va
lențe : reportajul este, in același timp, 
și document al realității in care trăim, 
și operă de artă. Dacă ne gindim că 
realitatea devine ruvipt. că prin folo
sirea cuvîntului scriitorul re-crează o 
lume pe care a văzut-o. ea exiști nd o- 
biectiv, dar trecută prin filtrul sensi
bilității. emoției, talentului și. de ce 
nu, aJ subiectivității sale, deci dacă 
averp în vedere toate acestea, desigur 
că reportajul aparține literaturii.

Multă vreme s-a vorbit despre re
portaj ca despre un gen intermediar 
între realitate și ficțiune. Felul acesta 
de a aborda tema nu făcea decît să 
compromită noțiunea care nu mai pu
tea fi încadrată în nici o realitate. Apoi 
s-a folosit și se mai folosește încă ter
menul de „reportaj literar". în acest 
caz avem de a face cu un pleonasm, 
fiindcă oricât de arid ar fi subiectul 
reportajului, el nu poate fi strict in
formativ, ci, reprezintă realitatea așa 
cum este ea văzută de scriitor.

Reportajul este privit astăzi ca „o- 
peră deschisă", așezat la locul pe care-1 
merită și datorită evoluției limbajului 
literar precum și datorită atenuării 
granițelor dintre diferitele genuri lite
rare. Majoritatea romanelor care se 
scriu azi în lume sînt romane-docu- 
ment și în același timp a apărut un 
nou tip de roman în care realismul 
fantastic are un roii foarte important 
în construcția cărții. îmbinarea fericită 
dintre realitatea înconjurătoare și fan- 
tazie (fantezie aparținind cindva poe
melor fantastice și poveștilor), fac ca 
între noul gen de roman și literatura-<__________ 

document (reportaj) hotarele sl fie 1- 
proape inexistente.

Ediția «dedicată reportajului, ediție a 
„Revistei literare radio" a dezbătut și 
dezvoltat temele de mal sus : meritul 
acestei emisiuni redactate de Radu Fe
lix constă In încercarea de a reabilita 
termenul, de a clarifica (atit cit este cu 
putință intr-un timp acurt) mult con
troversata problemă a reportajului. 
Momentele cele mai bune ale emisiu
nii au fort cele semnate de maestrul 
genului. Geo Bogza. care ne-a demon
strat încă o dată că nu putem despărți 
ceea ce trăim de ceea ce scriem, pre
cum și cele semnate de criticul Daniel 
Dimitriu. care a susținut cauza repor
tajului ca gen aparținind literaturiL Pe 
un subiect considerat deobicei arid — 
o emisiune realizată, aș spune, parcă, 
cu bucurie.

Ioana Diaconescu

Expoziția de te Dalles are o tema
tici extrem de dar preezată ți acest 
fapt a obligat ea selecția lucrărilor să 
fie extrem de riguroasă nu doar ta 
ceea ce U privește pe artiștii plastici 
contemporani d ți pe antecesorii lor. 
Căd nefădndu-ne nid o ren ring ere 
cronologică era firesc să ae încerce ■ 
•e pune ta evidentă Oral tmd evoluții 
atit a picturii dt ți a sculpturii ți gra
ficii românești din ultimul aecoL 
Ideea. firește, a fost acera că există 
un spirit de continuitate. In abordarea 
variată de pe pozițiile tradițiilor artei 
realiste a problema ti dl aderenta la 
viața țărănimii. Fără îndoială că 
expoziția a vrtrt să marcheze pr-.n 
imagini momentul de centură protkn 
In ultimele decenii tn existența orop
sitei dase de ta a cărei măreață ți 
tragică ridicare ta luptă pentru apăra
rea drepturilor sale comemorăm șap
tezeci de atu. Trebuie spus că deși a 
mare parte a tacrănlor artiștilor con
temporani au un caracter oomemora- 
tivo-celehrativ. pus tn evidență pnn 
mijloacele specifice fiecăruia, aceasta 
nu diminuează capacitatea expoziției 
de a se ofe-i drept mărturie validă a 
unei tendințe de ta al cărei îza oc au 
băut apă. cam din lMfl Încoace. In 
pictură, spre exemplu, personalități 
diverse tncepind eu Baba. Ciucurencu 
și continuind cu Almâțanu, Piliuță. 
Covaliu. Brâdean. Pacea, cu Bițan și 
cu $etran. cu Ion Grigore și Ban- 
dac și atiția alții mai vlrstnici și mai 
tineri, mai cunoacuți și mai puțin cu
noscut!. mai talentațl și mal puțin ta
lentat!. în sculptură a avut loc un fe
nomen similar și ar fi aproape de pri
sos să cităm nume căci ar trebui să 
plecăm de la Jalea, Irimescu, Cara- 
gea. Vida și să ajungem, de pildă, pină 

ta Patd Virikiru. ba ctxar nalt ea! 
aprospeg

Ducă. ded. hmăsite prezentate La 
■ectiunea expoziției ttusxnte de ar
tiștii eontetnparaffi earespBnd ka mare 
ir.tentuior organiza corilor de a ptoc 
in valoare a cfrrectie de preocupări 
constantă a acestora. încadrare ta pre- 
dae crtzoobffl tematice ai fa perspec
tive stilistice ce an la bază pocud 
perrraiale — dar eu unele trăsături co
mune date formai de exigentele fam- 
dinl apere! in sfera realului —. nu 
este de uitat că selecția operate a fost 
deaxul de tndsivâ. Intrac*  un număr 
mult mari mare de artiști nu prezentat 
țanulni Sucxârl elaborate in mod spe
ria! pentru această expodtie șocat că 
ar treixn găsită o modalitate de expu
nere a unor lucrări pinze. sculpturi ți 
gravuri meritorii rămase, din diferite 
motive (spațjal timitat. viziune asupra 
modalității de organizare etd nese
lecționate de către juriu. Sint pe de 
altă parte de părere că grafica ar fi 
trebuit expusă separat, intr-o altă 
sală, ceea ce ar fi creat un spa
țiu mai larg de desfășurare pic
turii. In secțiunea cu ear a eter is
toric selecția putea fi, cred, mai 
generoasă. Oricum aceste obser
vații nu alterează imaginea de ansam
blu a unei expoziții importante, alcă
tuită cu pondere și inteligență dar ți 
2U grija de a releva tendința constan
tă a artei noastre de a se lega durabil 
de realitate, de tot ce are legătură cu 
sfera umanului.

Grigore Arbore

î~cercăm te dovedim că Intre lumile 
secta de artă p frnța noastră eontem- 
txnnâ no ex.ste banere. că acetap fir 
sTăbaxe k ptepiu: haantiniior, roma- 
n irw. nortLclre medievali, p tnimile 
acxnre moderne — mai ales pe terito- 
riX acesta carpato-dunârean. aflat ta 
U2tiete*erea  autor influența. Încercarea 
e frumoate și ara rOrt : totul e fi
rul acela de arte autentică să fie gă- 
kL La acest lucru mă gindeam ascul- 
tind concertul de luni 14 februarie, ta 
Sala Mică, unde pnn lucrările muzi
cale taierpretate. poemele ante, pic
turile expuse de Octav Gn gores cu. 
Paul Gberasim. Marin Gberasim. Ho- 
na Be mea Gheorghe Berindei și co
mentariul Iui Titus Mocanu. se înc&ca 
o astfel de sinteză.

Ceea ce a ferit seara de eclectism a 
fost tocmai „firul de aur1 care nu se 
va pierde niciodată, adus de data a- 
ceasta ta lumină de talentul unor in- 
terpreți. Se poate deci spune că struc- 
turarea serii s-a datorat în primul 
rind lor. Ne referim mai ales la Voicu 
Vasiaea. flautist care a știut să ducă 
același suflu luminos, un ritm btae 
marcat și Întreaga claritate a spiritului 
epocii atit In „Pâchrev-ul" lui Dimitrie 
Can tem ir (acompaniat la percuție de 
N. AJbulescu) dt ți In „Dansurile me
dievale engleze" sau in „Melopeea 
pentru flaut și bandă magnetică" de 
Liviu G^odeanu. Un suflu viu, o „mer
gere" interioară a demonstrat drumul 
de la muzica bizantin-orientală și cea 
nordică pină la sinteza zilelor noastre. 
La fel s-a in ti mp lat cu tinărul chita
rist Costin Caaelis : subliniind esența 
populară, simplitatea formei armoniei 

ți contrapunctului îrf „VilLancico*  lui 
Juan del Encina, în „Dansurile engle
ze" sau in „Cintecele engleze elisabe- 
tane“, s-a dovedit o adevărată călău
ză printre esențele muzicii medievale.

Un merit deosebit le revine sopranei 
Steliana Calos și tenorului I. Deveselu, 
dialogi nd cu frumoase nuanțări in 
„Cintecele elisabetane". demonstrind 
școala spaniolă (I. Deveselu In Juan 
dej Encina) și pe cea bizantină („Urare 
lui Constantin Brincoveanu" de Timo- 
tei sta Agă! Jipei — transparentă așe
zare a lumii, rintatl emoționant de 
Steliana Calos).

Intre aceste puncte de sprijin ale 
programului, corul Filarmonicii dirijat 
de Vas lie Pint ea a interpretat madri
gale (in mod inspirat, din sală, accen- 
tuind senzația de ubicuitate) ; Mihai 
Constantinescu a citit poemele sale 
„Inimile arheologii" și „Ovidiu", iar 
loan Alexandru „Imnul lui Constantin 
Brin«H*eanu “ — momente deosebite, 
integrindu-se in suflul de evocare. Re
vin deci la ideea că numai asemenea 
dăruiri au putut să păstreze structu
ra. firul ideatic al serii : altminteri, 
prea multe intervenții, de multe ori 
fără simțirea spiritului piesei (de e- 
xemplu „Passacaglia" din Sonata Bi
zantină de Paul Cons tanti ne seu : o in
terpretare învălmășită, brutală, lipsi
tă de hieratismul dorit de autor și lu
minozitate tematică).

Din asemenea încercări se poate inși 
învăța ; și este admirabil că. datorită 
„Cintării României" se amplifică acest 
proces de afirmare a spiritualității ro
mânești.

Grefe Tartler
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T&iMbers
I brasseries". Nimenea n-a rămas să trdtaicd 

insă la Heidelberg, căci orașul acesta pare a 
fi făcut anume ca să poposești in el lăsindu-i 
citeva zile, citeva luni sau cițiva ani pe care 
nu-i vei uita niciodată... nu mai mult — căci 
dacă ești scriitor e imposibil să locuiești in 
Heidelberg... farmecul orașului are gust dul
ceag de mac, are a tărie secretă de drog 
perfid care te învăluie și te escamotează incit 
sfirșești prin a deveni â la longue propria ta 
stafie.

' I

eidelbergul e unul dintre orașele 
pe care, cind ești tinăr, ți le 
construiești singur după chipul 
și asemănarea ta... cetate a hi
merelor studențețti, spațiu ideal 
9i generos al tuturor elanurilor, 
confuziilor și ingenuităților ju
venile de pretutindenea, prin 
care am rătăcit și eu cindva in 
prada unei Begcisterung hol-

derliniene... 'poate de aceea am ezitat multă 
vreme înainte de a mă decide să vizitez 
Heidelbergul adevărat, cel așezat in valea în
gustă a Neckarului, printre munții împădu
riți, dominați de silueta romantică a im
punătorului castel ruinat unde principii pala
tini iși desfășurări genealogia de veacuri... 
mai ales cînd, coborind cu trenul de la Koln 
fi oprindu-mă pentru citeva clipe in gara 
orașului, il vedeam străjuit de coșurile unor 
fabrici impetuoase, mă încerca teama de a 
nu-mi spulbera iluziile de odinioară, de a nu 
lăsa să se aștearnă peste Heidelbergul meu 
de nicăieri imaginea unui oraș pozitiv, agi
tat, expugnat de administrație și de tehno
crație. Cind intr-o zi am coborit în sfirșit pe 
peronul acelei gări ți m-am instalat la o 
pensiune foarte studențească, nu prea departe 
de vechea Universitate, am înțeles că ezită
rile mele anterioare fuseseră neîntemeiate : 
orașul pe care-l cunoscusem fără să-l fi vă
zut era in realitate foarte asemănător cu 
acela unde poposisem.

Dacă fac abstracție de mutațiile firești ale 
Civilizației, Heidelbergul de azi e cam același 
oraș pe care-l cinta entuziast Holderlin pe la 
1800... nici chiar barbariile aeriene ale celui 
de-al doilea război mondial nu l-au afectat 
prea mult, incit farmecul și frumusețea 
rustică, pe care i-o elogia poetul Diotimei in 
cunoscuta lui Odă, te intîmpină și azi de în
dată ce pornești pe acele frohliche Gassen 
atit de caracteristice. înecat in oepetafte. 
adunat In valea îngustă a rîului intre munții 
verzi și cerul lui brumai de nouri destrămati 
fi anarhici, orașul acesta te cucerește spon
tan |t inexplicabil printr-o frumusețe care e 
mai presus de arhitectură sau de urbanistică: 
Heidelbergul are frumusețea inefabilă a spi
ritualității și a intelectului, lumina aceea in- 
terioară cave exaltă ți transfigurează trăsătu
rile celei mai anodine fizionomii-. mai mult 
ca oriunde îmi dau seama că tradiția nu e 
numai un blazon abstract... aici lentimmtul 
ei se materializează, tradiția se convertește 
în valoare concretă, asemenea aerului care 
supus lichefierii devine materie palpabilă... 
pe străzile aratului circulă nu stît fantomele 
multor mari bărbați ai Germaniei cit mai eu 
smirnă fantomele unor virste ale lor... Jean 
Paul cel adulat de femei ți Gottfried Keller 
a cărui iubită il preferase pe Feuerbach ți 
Lenau poetul născut departe pe pAmtnt ro- 
mânese, chinuit de acei „Kiihte Schauer* 1 ni 
melancoliei lui dizolvante fi Cement Bren- 
tano, der fah ren de Schuler. wmbnf de rod a 
generoasei lui nefericiri și bartrrn! Achim 
von Arnim, joful Bettinei fi frații Grimm ți 
Gorves... o superbă trăsătură aur,‘.d il aște~n- 
tă pe Goethe aici undeva pe străzile orarului 
ci să-l ducă spre glorie In timp ce Girrd 
de Nerval viitorul său traducător hoin4*eț ‘e 
cu buzunarele goale pnn acrartd cetate 
„riante et brumeuse. encaicaee par Ies raor- 
tagnefl... pleine d'^tudiants. de ea/es de

Urcușul spre Castel e un pelerinaj obliga
toriu. Poduri, porți impunătoare, ziduri enor
me ce au fost odată inexpugnabile, turnuri 
oarbe încremenite în aer ca niște cadavre 
verticale pe care nici moartea nu le-a fnvins 
pe de-a întregul... undeva o placă memorială 
spune că lui Goethe ii plăcuse să rătăcească 
printre aceste ruine in vremea unui sejour 
al său prin 1814 cînd era trecut bine de 
șaizeci de ani... ceea ce m-a impresionat 
poate eel mai mult în personalitatea lui este 
miraculoasa transvasare a tuturor viratelor... 
dacă era nevoie, putea fi destul de bătrin H 
la douăzeci de ani după cum putea fi tinăr 
la șaizeci sau la șaptezeci, incit calendarul 
său numără întotdeauna cifre echivoce ți 
irelevante... poate că geniul nu e numai 
«l’enfance retrouvee ă volonte» cum credea 
Baudelaire, ci și bătrinețea regăsită fie fi la 
viratele cele mai fragede, capacitatea de a fi 
bătrîn ori de cite ori vrei, ceea ce nu e în
totdeauna atit de ușor pe cit s-ar putea cre
de, căci mediocrul confundă registrele ți de
vine tinăr cind ar trebui să fie bătrin ți M- 
trîn cind ar trebui să dea dovadă de tine
rețe ce puteau să-i spună lui Goethe 
aceste superbe ruine șî ce-i vor fi spunînd 
turistului american, brav slujbaș de han^S, 
dentist sau circiumar din provincie ! SchSft 
ein Lied in alien Ruinen. aș spune parafrn- 
zindu-l pe Eichendorf, baronul urmărit de 
castele enigmatice, care a rătăcit și el cindva 
pe străzile Heidelbergului... fi acest cîntec 
fiecare ți-l traduce în limba lui dacă e ca
pabil să-l trezească din somn... ți eu l-am 
deșteptat ca să-mi aducă aminte de Yetta. 
preoteasă a pădurilor imemoriale, care-si 
avusese aici sanctuarul ei de Pythie teutonă, 
sau poale una dintre femeile atotștiutoare in
vocate In st rănii le Merseburg er Za-jbersoru-*  
che. umblind prin codri, punind capcane fi 
rotind cu dinții lanțurile, frumoasă aseme
nea celei mai frumoase vrăjitoare picte'ă 
de Baldung— din orbitele goale ți negre ale 
unui turn se preling lacrimi cind vine seara 
ți bufnite cu două d*  arfm -i
shoml de mătase p»s4e pădure. urmir.nd ace
lași iepure bătrin pe care nu-l «tonp*
nicod-l*d...  aixu b-nful rîtip. ci—--m
under a printre mine evocă umbre lui Hei- 
d Lo. războinicul franc stâpinitor in Oder.- 
trcld. care bea rin din**-«n  cran iu ferecat in 
aur ft ritc bogățiile Rarennei ncetitâ de 
r^’etnch căruia latinii i-aw ris Teodor-c. 
Heidilo a avut aici intiîul castel ale ctmti 
pietre ți cărămizi cor fi aiuns tend eti. H- 
corporate mereu de meșterii ca-« bjcrs-4 
timp de pa^-. secole, zid'nd ri reruhnd 
această magnificență snvsi - cind atM*e  tr*r-  
r-a ruinele amețesc ist7vtndu-n ei-.*ecat  'r- 
crrf țg »*lnr»*e  d-t Kttrte-rc fi <»- *e-er-  
di .. oct*’» «»rw !sto*-a  see^e- re»*dr-*»  ■« 
reduce la tiex.4 n=s»e : Rssp-echt ți Lise- 
loe*r

r
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Fragmente 
critice Despre critică

biecția cea mai serioaxâ ce se po**a  
aduce «colii ferm aliate în critici este 
aceea că ea ignoră existența onrubai 
in opera de artâ. prin existentă Înțe
legând un destin individual in rapor

turile lui cu iatoria. Opera, «intern de acord, este 
o arhitectură de forme legate unde de altele 
după o logică ce poete și trebuie si fie deter
minată, analizată in ansamblu fi separat, pe 
fragmente izolate, dar in interiorul acestei eon- 
structii ingenioase se afli, să nu uităm, o ex
periență umană, deci o existență ce se caută si 
se exprimă. Mult mai profunzi mi se par acei 
critici noi de felul lui Jean-Pierre Richard fi 
Jean Rous set care. luind in considerație practica 
scrisului (Făcriture) vor să descopere in ea o 
căutare de sine, o experienă. un mod, in fine*  
particular de a se observa fi de a se construi. 
O astfel de critică (s-o numim integratoare) are. 
Intre altele, avantajul că depășește vechea di
lemă a criticii tradiționale intre conțin utal «1 
forma operei. Opera este o unitate dialectici, 
forma nu-i decît o manifestare a conținutului, 
conținutul există la nivelul formelor. Descope
rind un tip de narațiune, creatorul se descoperi 
«1 se exprimă pe sine, in literatură formele nu 
circulă in chip neutru, impersonal, in felul pre
fabricatelor folosite In construcții. Un roman, 
un poem, o pagină de eseu reprezintă, apune 
Jean Pierre Richard, „o aventură de a fi“. ceea 
ce, tradus intr-un limbaj critic mai exact, ifl- 
seamnă că la orice nivel qi in orice fragment 
al operei se exprimă o viziune, un demen per
sonal. un tip de relație cu existenta privită in 
toate formele ei de manifestare. Experiența (e- 
xistența) se definește nu numai prin ideile, sim
bolurile vizibile, ea se exprimă ți printr-un fir 
de noțiuni gi relații mai abstracte (cum slnt a- 
celea de timp și spațiu) sau. dimpotrivă, prin 
niște raporturi foarte concrete cu lucrurile in 
materialitatea lor cea mai plină. De la Bache- 
lard pînă la îematiftii mai noi. criticii ânt de 
acord că prezența in operă a unui peisaj, repe
tiția unor corpuri, predominanța unor elemente 
din sfera naturii nu sint intlmplătaare. Opera 
trăiește și In acest cerc de probleme, creatorul 
■e manifestă și aid, și, dacă vrem să spunem

Un simbol peren
Urmare din pag. 1

elena văcărescu
Poeta

unei mari nostalgii

elena Vftclreacu potențează luciri inedite 
ale unui blazon onorat pe spațiul aproape 
a dcuâ secole de dinastia poetică a Vă- 
câreștilor, aslmiUndu-și genealogia unei 
experiențe poetice hotâritoare : „O, luminos cor

tegiu de cîntărep străbuni, / Șirag de aezi ce-n 
mine urziți precum un roi / Sălbaticele zboruri de 
ritmi mănoși f buni. / Tot c!ntecu-ml e rugă cînd 
mă glndesc Ia vol“. (Străbunilor)

Pe malurile Senei are tăria să se afirme ca un 
rapsod al Dîmboviței (volumul Le Rapbaode de la 
Dambovlta) transfigur!ndu-și nostos-ul într-o 
poezie lirici de profunzime șl care o smulge din 
vertijul orientărilor poetice de la Întretăierea ce
lor două veacuri eonflgurlndu-1 o personalitate 
distinctă. Grefa culturală, mărturisită cu sinceri
tate, devine creatoare și simbioza se realizează 
definitoriu : „Ca apa jucăușă. In graiul meu am 
pus / Undlri orientale șl mlădieri de-apus") (în
treagă eu din tine Ies).

Simbolurile din țara natală se păstrează șl ac
centuează ; poema Pe malurile Oltului reia ideea 
finală din Oltul lui Gog a, cunoscut șl tradus de 
poetă, in virtutea unul dor fierbinte de autohtoni
zare : „Dacă aș fi avut un singur erou din propriul 
neam, / să-l iubeac pe maluri de Olt ce fuge de
parte. I Mai presus de ardoare și timp, și dech În
drăzneam, / Mai presus de carne șl suflet, șl 
moarte !■ (Pe malurile Oltulni). Viziunea e fe
minină — cultivată de altfel cu mir dric : „Vreau 
să rămin femeie și trestie cum sînt" (Pe lavița 
de piatră) — vtilizind eroicul, pentru a-1 eterniza, 
din perspectivă erotică : „Din lacrima mea, apele 
flux’! ului creac—“

Iubitul moare de Iatagan turcesc, fiind împodo
bit cu ..pumnalul de-agată £1 aur" (L’n vis doar). 
Dar haiducul răirJne un simplu simbol, sleit de vi
talitatea exploz-vl din Dur da lui Nicola e Văcă
rescu șl cotropit de visuri stranii pe care le des- 
tăinuiește păaurtior (Clnterul haiducului), prin ur
mare un interxirkzat desprins din baladele roman
tice culte. E e-.-.oeruă In cazul Elenei Văcărescu 
medierea B.-reșcă a trăirilor poetice, relevabilă, 
chiar la mvelsd confesiunii, prin stabilirea unui 
regim de confluență cu destinul cenușaresel, „Sim
bol de care veșnic slnt gata să mă-mbăt !...“ 
(Ceaașăreaaaj sau invocarea asiduă a lui Shelley, 
qhateaubr-.ar.d. Verlaine. Keats, Fingal Intre cen
zurarea aupertoară a poeziei de Iubire, ori rese- 
mantuarea i©cutei anacreontice 1 privighetoarea.

B gjM~Tsrairf eiiU/i versului ax«eupnn-
■aaor. m «ama^ peorr'-rlTii «ehivaiArii trâ;m to 
■xtwKM ewttoMX preecaoare tmar^nt* poetic 
EbOtimto .CaosA Mm. Ha* ta ruatoal prurai&r 

/ ©asteaM» «pas» *e-ntia xsthara. > MMWt 
■I MMta 3 CW KOS Bunnai sccsMsri / Da vcc- 
rv^e • «HC&. *> «ua.eorv- țagw mi cwviam

Citeva documente inedite

Participarea intensă la viața literari a
Franței a Elenei Văcărescu, nu a rupt-o 
nici o secundă de fenomenul cultural 
din România, unde se va întoarce, din 

eind în cînd, să-și îmbărbăteze confrații, al in
spire aerul unic din spațiul Văcăreștilor și sa 
electrizeze spiritele tuturor românilor.

încredințăm tiparului citeva piese documentare. 
Se știe că, înainte de intrarea României în primul 
război mondial, Elena Văcărescu a conferențiat la

Elena Vâcâreuu vorbind In fața gtatuîel 
lui Mistral - Pari* 1942

Iași ș! București, enturlasmînd prin lueldltale șl 
curaj civic. O mărturia elocventă în acest aena, 
■Int și cele două catrene scrise In albumul domni
șoarei Georgeta Vrabie i „Allona nous en — la 
nuit est iâ i rheure este finie ; / Regarde encore / 
Et re ten o ns to ui deux // jusqu1 I notrfi agonie // 
La cher decor. / L herbe un peu vloletto oil / / la 
douceur moldave / semble pleuvolr / Et puis, I la 
fontalne, / une femme qui lave / son fuseau no ir 
HălSna Vacareaco / lassy ee 13 avril 1S1S". („SI ple-

eflm — noaptea a sosit / ceasul s-a sfîrșît; f Privește 
IncA / și să pâstrăm in minte / plnâ in ora agoniei / 
acest scump decor / Iarba ușor violetă / in care para 
tâ ploui j dulceața Moldovei... ) și pe urmă, la 
fintînă / o femele iși spală / caierul ei negru").

Imaginea contrastivă în care apare ȚARA este 
admirabil redată, așa îneît comentariul nostru a 
de prisos. In același an li scrie Sarinei Cassvan : 
„Voi fl așteptată la nr. Z32 Calea Victoriei, marți, 
la ora 11 1/2. Cu deosebită stimă. Elena Văcftreieu. 
Data și subiectul conferinței au aprobarea mea. 
E(Iena) V(ăcărescu). Iulie 2€, IBIS*.  Este vorba da 
aceleași conferințe, cu scop bine definit, de cara 
am amintit mal sus. O altă scrisoare, de data 
aceasta din anul 1924, adresată poetului Demostene 
Botez, dovedește cit de receptivă era In promovarea 
talentelor autentica (reproducem textul scrisorii te 
traducere).

Paris 9 Strada Washington 14, decembrie iste
Domnule și scumpe confrate,
Prilejul nu este zadarnic decît pentru dumnea

voastră (val I) care mi-a permis să citesc și să 
apreciez foarte mult aceste versuri frumoase. Dar 
statutele comitetului a cărui președintă am fort 
numită de curfnd sînt clare și definitive.

Comitetului românesc care sub patronajul li-S. 
Regina îșl are aediul In București, lui trebuie sâ-x 
fie prezentate, de către autorii români, volumele 
pe cara le prezintă concursului In acest sfîrșit da 
an, in care noi așteptăm cele trei opere anunța-.e 
deja. Numărul de trei este in acest caz fatidic, v*  
mulțumesc pentru amabilele dumneavoastră cu
vinte, mulțumesc mal ales pentru plăcerea pe ear« 
mi-o d& lectura poemelor dumneavoastră și cre
deți în sentimentele mele de simpatie sinceră a*  
frățească. Elena Văcărescu.

Așa cum dovedește șl misiva de față, soarta 
scriitorilor români o interesa în gradul cel mal 
inalt, urmârindu-i, citindu-i, cînd s-a ivit ocazia 
nimerită, lmpunlndu-1 în conștiința Europei.

Ultimul document pe care il publicăm, este a 
patetică scrisoare adresată vărului el primar. Rada 
Făicoianu, prin care îl înștiințează de iibtnn.s 
repurtate ;

Cannae, 13 Iulie 1M3 
Scumpe Radule,
Întotdeauna trebuia să-ți mulțumesc. Portrete*  

Iul Papa la Mănăstirea Dealului 1 Ce dulce amin
tire. Al aflat poate ee frumoasă izbîndă am avut 
la Lyon, la Nisa și aici cu conferințele mete. A 
fost lucru mare. Zoe mi-a scris despre căsuța da 
la Costești. J'al fait la necessalre. Ce dor an 
de voi toți. Îmbrățișări, dragoste adinei.

Elena Vâclreecn

Acesta emoționante frtnturi de glnduri. inte
grate biografiei poetei, sugerează noi viziuni exe
getice, fixîndu-i definitiv portretul In galeria oa
menilor de excepție ai culturii romlneștL Origi
nalele textelor inedite de mai înainte se |âacM 
în arhiva Georgetel Vrabie, Sarinei Caaavan, a fa
miliei poetului Demoatena Botez ti a «ubaamna- 
tului.

Nicolae Scurta
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ce, pentru a oferi profilul autentic al vieții sa
tului contemporan. N-au lipsit exagerările, dar 
nici minimalizările. Iată un moment deosebit de 
prielnic pentru re-evaluarea valorilor artei popu
lare contemporane, pentru impunerea lor in fata 
acelui „folclor de consum", de valoare îndoiel
nică, din nefericire atit de prolific în ultimii ani.

Mulți cred că creația populară autentică și. în 
consecință, folclorul ca fenomen viu, a dispărut.

Se impun însă citeva observații critice. Defi
niția amintită se referă la latura sociologică 
a creației (circulația, tehnica de transmitere 
etc.), fără a viza însă miezul genuin din care 
se naște textul folcloric. In al doilea rînd chiar 
dacă contextul socio-economic al satului s-a 
schimbat, aceasta nu implică. în mod necesar, 
dispariția creației artistice popujgre. în ultimă 
instanță, argumentele de mai sus dovedesc doar 
că definiția tradițională a creației folclorice este 
depășită de stadiul actual culturii populare. Po
lemica trebuie purtată nu cu realitatea vie, ci 
cu modelul teoretic care și-a pierdut valabili
tatea.

Pe alte căi, cu mijloace noi, arta populară îșl 
continuă creșterea firească, transfigurînd estetic 
cotidianul, viața febrilă a satului de azi. Tocmai 
această ardere interioară, această vîlvătaie a pu
terilor creatoare ale poporului nostru, redată în 
nota celei mai responsabile autenticități, în ele- 
mentaritatea sa nobilă, lși cere locul pe scena 
concursului ..Cintarea României". Prin ea, prin 
tot ce poartă pecetea valorilor culturii populare 
române, această întrecere artistică poate căpătă 
valențele unui simbol al vitalității creatoare a 
neamului nostru.

ceva fundjuner.uJ el, trebuto dl
gem or^liza fi spre acest plan.

Avem, alupo. o definire profund! a «pe
rei literare r*.  ’-O genere, a m*or  vi
rat in iegitunle «aie complexe cu <o rmlitaie 
vastă, tradusă intr-o intinat de nuanțe,
de Ia idee la «er.rație Critica modernă tinde 
astfel *ă  devină o critic*  toubnată. • «rrtc*.  
cum i-« zis de atitea ori. a profunzi^or. *du-  
cind In cimpul analizei și partea nevăzută a 
bergului Puncta lîteraiurt fiind -recuperarea 
totalității ființei-*  (Sarwri. critica treixrc să tin
dă a reconstituit aventura spiritului creator ia 
acest proces ohaei sindu-se. deaeooermd’j-se. ta 
fine, exprimindu-se in arrlwi timp pe «me. Ea 
nu eate o manor*  impersonală, este o conm .r.-A 
care dă seama despre altâ rangtimță. © apropie
re spirituală de ce*a  (opera) rare, la rfcndu! el. 
și-a asuznaf © reahtau in ansamblu n in amă
nunt.

Deschiderea spre jacifiumanle operei m tre- 
boie. totuși, să «amfice ceea ce se petrece la 
suprafața ei Ar fi. eu adevărat, a pară abera^e 
să cercetăm «mhra umxi etesn ta si ignorăm. 
In anal.zS, ca atare Faptul se petece,
totuși, lnbr-o entie*  fragmentai*  gi agresiv*.  
mlndr*  de fragmentariKHiJ e_ O aer fel de cri
tică tinde să înlăture, in comentariu, expcitenta 
(existența), fi—ta totahzar.t! te nă la baza o- 
perei, jeottno Fecritwe nu zi:maf de «nscl ce a 
produa-o. dar fi de ceea ce ea «xnmid sem
nifică. Dar. să teem, anal: za suim va al*  are a 
Etuatie «paria1* ea nu vme deeft ia aî njrre 
eu cri ti ea literari propriu-zis*,  deai frazam Ie 
indemeața pe care «e arată unii teoretie^’Aî 
școlii pe mine. unul, mă rr.t*  Bonapartmn naU 
retariei fac a Larmă maupartabii*  Krioleranta 
kx este tot atit de mare c de optuză Cn ce 
privește hieratural ca ■■ aceea a crtucii poc- 
tiviste pe care «j combat. Cu vestonul incirj ia 
gri si eu eehelarn furmii î? bine îafipți pe nan. 
dL Jean ftinardou tun sptrx aitfeL pătrunză
tor) terenx-ază cbnpazSoaneie. eoiocviile ia care 
partiap*  La treacăt fie apus, putinâ ironie si 
mai mult relatnlsm zm î-ar sinea. Liierasva 
nu-i de.-oe (sau. mă ro*.  n-ar trebui să fie) pa- 
radisBJ fanat urnelor !

Dac*  lăsăm de o parte, sae. carul anahxef 
structurale (fak»itoare criticii adevărate in 
măsura in care ii poate furniza detalii despre 
tehnica operei literare), mai complicat mi >e 
pare acela al critici care, acreptind ideea operei 
ca încercare de recuperare a totalității ființei, 
abstractizează relațiile acestei ființe cu exis
tența incit, la urmă, experiența ei nu se mai 
poate determina in plan istoric si la nivelul 
valorilor umane. Oricit am accepta noi ideea că 
omul este un produs al complexelor biologice, 
c*  experiența din aaiea eapilărie este esențială 
pentru fixarea obsesiilor fundamentale ale indivi
dului (perceptibile mai tirriu in opera de artă), 
ne este imposibil «ă admitem, totuși, c*  expe
riența aocic-istorică a omului nu are nici o în
semnătate și că activitatea rațională nu defineș
te un tip uman.

Critica modernă (integratoare, totalizantă, cri
tică. încă o dată, a profunzimilor) nu poate, după 
opinia mea. s&virși o nouă injustiție încercind 
să repare o veche eroare», Ea trebuie să fie. prin 
forța lucrurilor, sintetică, să privească opera ca 
un produs cu cauze multiple și, dacă este cu a- 
devărat conștientă de forța și responsabilitatea 
ei, critica trebuie să ajungă intr-un chip sau al
tul Ia ceea ce este esențial In operă : experiența 
(existența) omului. Cei care, din curiozitate pen
tru subsolurile textului literar, trec cu vederea 
etajele aceluiași text (ideile, conținutul mani
fest. vizibilul din operă) nu oferă, in fond, în 
critică decît o soluție parțială și tranzitorie. O- 
pera este un tot, o unitate, critica trebuie să 
surprindă sensul acestei unități, altminteri ea 
ajunge să nege ziua din pricina nopții, să nu 
vadă pomul și fructele pe care le produce din- 
tr-o iubire oarbă pentru - rădăcinile ascunse în 
pămint. Opțiunea pentru o metodologie nouă în 
critică nu trebuie, vreau să spun, să echivaleze 
cu substituirea unei intoleranțe prin altă into
leranță. Situația criticii literare n-ar fi de invi
diat dacă, repudiind pe Nișard, ar trebui să ac
cepte despotismul înfumurat al lui Ricardou. 
Există, din fericire, și posibilitatea altor soluții.

Eugen Simion |

atit toeăt

« Mt’fra r: prea u
prcaaDce : _Le vent ge- 
Es l'tm esand rtre ta 

przeettee se externe «oferte- 
de basca Văr ir* vru, ea

Ferestre

Ecaterina Vaum

■srri prercean-ue* i Clare ■aarssMmal.
- -i Tăi iraeru maseascază ta pemnaliurtea ei 

.’.tr™ te*aneB»j»* aLi pdene! rotnâ-

Eroi politici 
ai antichității ,

Prin Maramureș <n>
ortetenoa ca c* Afl* e* a famf ie poa

te avea pin* Ia 16—17 prund, (ded peste ceea 
ee șuam). Intrfen la familia Tkda Gh. 12 copii 
carv făieac. Casa e ca o cetate f3 tatăl coman
dant. Nn sufl* unul Fiecare cu _al hxi
cutare la porci, cutare la miri- cutare la cai. al
tul la lemne (altul la tâies și altul la toem;:). 
Ierarhie strașnic*,  dup*  virst*.  F—* v—x : si 
sxu (x*  fiu), viu (zid). Farm*  (f*in*j.  Nume ie 
prescurtate : Mari și fca general toate cuvintele 
mai Eunxi- Faimosul : mlmlli cu brl cu la. (Mă
măligi eu brinzi cu lapte) .Vino neică și ți-oi 
da ‘ Mămăli ca*  hri cu la*

Graba vorbirii. Vorbesc ficînd din lîmha ro
mân*  un cod din cuvinte p*strindu-ae  prunele 
atlabe. Ma (mama), ta (tata). Nu departe de aici 
la Cuh-a fenomenul e invera : se lungesc cu
vintele. Mamaie (mama), tataie (tata). în fieca
re luni e tirg. Se string dm mai multe sate și. 
Înainte de a-I auzi vorbind. H cunoști pe fie
care după haine și dup*  faț*.  Are chipul in
tr-alt chip, ca i*  zic așa. La mine în sat bă- 
trlnii spuneau : „te cunoac după sâbaș". Pe 
Mara. de exemplu, oamenii au gitul scurt. Intri 
și fizionomia in rezonanți cu văile, cu aerul. 
Vara toți tint duși la fin, pe Tihleș, cu purcel, 
cu vaci și copii (cei de pin-acuma) plus intenții 
frumoase de viitor. Rămin acasă bâtrinii, cu de
alurile lor cunoscute, cu bisericile lor țuguiate 
pină sub tălpile lui dumnezeu — cerul e mai 
jos și tălpile aproape ating apele ca argintul 
— tălpi sfinte ferecate In argintul apelor iuți. 
Cei tineri se duc sub munte și-și fac curte. Re
pede se fmplîntă o cujbă pentru ceaun și pie
trele budzări și năclad. Acolo e vaca legată, a- 
colo e purcelul. Cînd se zărește de ziuă toți cei 
în putere sînt pe brazdă, la coasă, cît e încă 
rouă pe fîn. (Ce știu cei de la oraș care n-au 
tras odată cu coasa !) Seara la povești. Și așa 
din poveste in poveste apare Prîslea, mereu în
locuit de un alt Prîslea și mai Prîslea. Finul îl 
transportă de pe plai iama cu săniile.

„Ceaunul 11 atîrnăm în cujhă — ceaunul e le
gat c-un cerc de drod (sirmă), apoi cînd serbe 
(fierbe) ceaunul, atunci punem farina, după ce 
s-a pus farina se crapă cu coleșțrul în două, 
apoi se amestecă, apoi se răstoarnă pe-o șter
suri, de cinepă păstrată anume pentru coleșă. 
Apoi se ie din vîrful coleșii o lingură, se toarnă 
brînza și ea se. topește... Și mincăm cole cu brî 
cu la că se pune și lapte. Și se mai ia slănina, 
se crapă pină la sori(șorici) și atît e de bună, 
ți-ai bate copiii". Asta e viața sus la munte, 
pînl spre toamnă. Toamna coboară muierile de 
Ja fîn, toate grele, că acolo și aerul și apa, toate

stat bune. Am, uitat să spun că seara fac focuri 
ș: hineac (horesc;, de-a mai mare dragul.

Vizităm bîaerica din Bogdan Vodă (Cuhea), 
tot d:n lemn, și tot din 1717. E făcută pe locul 
celei arse (lemnul arde, ăsta e neajunsul lui, 
mai ales In atingere cu focul — focul tătarilor, 
dar vezi ci maramureșenii se pun imediat pe 
treabă și înlocuiesc lemn cu lemn). Numai bise
ricile de pe valea Cosăului n-au ars atunci, 
n-au fo<t vătămate de tătari. Și candelabrul la 
unele hiseric^ e de lemn, cu lănțișoare tot din 
lemn. Albul veștmintelor trebuie să fi fost legat 
In vechime de vreun ritual, de e păstrat cu sfin
țenie. Niște găuri rotunde, perfect rotunde prin 
turle, : sint făcute de ciocănîtori, dușmanele bi
sericuțelor. Scobesc cu ciocul după larvele pre
supuse a exista sub scoarța ciudaților copaci. O 
ciocănit oare chiar acum lucrează, parcă tivește 
cu iuțeai*  și înde minare cheotoarea unui min- 
tean. (Găurile sint aliniate și la distanță egală, 
ca și cind ar corespunde unor nasturi cusuți 
pe cer). Ce aud ? „Du-te-n cas din tindă. In cas 
unde-s căsanii".

Scoate uioga cu horincă (sticla cu hor încă). 
Toți beau dintr-un pahar, deobicel. Intîi bea 
cel care umple paharul și la urmă pe rînd cei
lalți. Cind moare cineva, merg cu el, la petre
canie (la inmormintare). Femeile (rudele) sint 
despletite. Bărbații au capul descoperit. („Mă 
tincheșe, să nu’ mori iarna, că mi-or îngheța u- 
rechiîe. Musai să țîp dopul"). Mihai Dimiu 
l-a cunoscut cu altă ocazie pe primarul din 
Cuhea și mergem la el. Un tip foarte intere
sant, cu adevărat stirpe de voievozi (după în
fățișare și fel de a se purta). I se spune Moșul 
(n-are cinzeci de ani, e falnic, îmbrăcat in port 
tradițional). Vrea să-i facă acolo la Cuhea. locul 
de baștină al Iui Bogdan Vodă, o statuie, dar 
una mare și pe cal. „Că atunci cînd or descă
lecat maramureșenii în Moldova, n-or fi descă
lecat de pe jos, ci de pe cal șl musai ca aici 
Bogdan să apară călare. (Un armăsar cît mai 
mare, îl îndemn eu. și pe bună dreptate). Dar 
nu un cal de cerșeală — se înfierbîntă Moșul — 
doar toată țara asta românească-o fi în stare 
să-i facă un cal domnului român !"

Stăm pe laviță, bem horincă, mîncăm colașă, 
slană, pepine murat (castravete murat). Mură
tura e hircheleană (iute), horincă e tare, eu mă 
prefac că beau. Auzind că mă interesează cîn- 
tecele, Moșul roagă pe cineva să cheme două 
muieri care beau un păhărel, două, să le vină 
glasul. încep să cinte. Au în buzunarul de la 
pieptar drîmba, o scot șî cîntă. Mai cîntă acum 
în Botiza și în poenele de sub munte, muntenii. 
Pe femei Ie cheamă Simon Maria din Vișeu și 
Andraș Maria (41) de ani din Bogdan Vodă. 
Glasuri extraordinare — una cîntă mai subțire.

Marin Sorescu

Urmare din pag. 1

asupra oricărui moment al demonstrației unde 
88 catagrafiază, in paralel, eroismul grecesc și 
roman. Surplusurile de informație șl eompara- 
tivitate cu lumea „barbară" privesc mai alea 
Ipostazele eroului în vîrsta sa mitic-legendară. 
Preferind a zăbovi asupra controversatului caz 
oferit de Alexandru al Macedoniei, inevitabil câ 
vom reține unele confruntări cu simetricul său 
roman, Cezar. Aparțin amîndoi tipologiei erou
lui cuceritor, așa cum 11 desăvirșește epoca e- 
lenlstică-romanl. E momentul cînd „pentru ■ 
realiza datele fenomenologiei eroismului... pe 
care le presupune dizolvarea cetății in Impe
riul elenistic sau roman, urmează să cercetăm 
«.unultarL in spirit comparatist și sincretic, tex
tele filosofice, morale, istoriografice ce converg 
în relevarea unui model uman, eroic". Entita
tea heros-uhii, acum susceptibilă să comporte 
puternice tensionări lăuntrice, e figurată tri
dimensional, ca reținînd cu suflet rațional, unul 
afectiv-voii tiv și unul pasional. In epocă, natura 
excepțională rezultă din conjuncția componen
telor psiheia și paideia, și e „străină și rebar
bativă pentru egalitarismul specific spiritului 
cetății antice". Asta întrucît „kalokagathia noii 
epoci nu mai reprezintă un reflex al armonief 
și ordinii... vieții din cetate" iar polarizarea • 
„determinată în esență de relaționarea physls- 
paideia". „Natura" fiirfd invariantă, modificabilă 
ie vădește doar „educația". Modelul filosofic al * 
eroului, pendinte de variabila „educație" (pai
deia) Tczultă prin omologarea trăsături lor pro
puse de Socrate, Platon, Aristotel sau Cicero șl 
Tit Liviu. Dar este epoca cînd unui erou des
cărnat de „orice predicate ale socialului și parti
cularului" i se opune simultan un erou de tip 
expansionist, numit de A.N. Cizek „antimodel 
eroic". Etica acestuia e „răstălmăcită ca anti- 
etlcă din perspectiva egocentrismului individu
lui supra-om". Dogma simptomatică a anti- 
eroului sofistic ar fi : „este bine ceea ce esta 
în folosul celui puternic", prin ea fiind sancțio
nat un sistem „de anti-valori etice șl psihologi
ce concurente celor convenționale". In alți ter
meni, in portretul personajului tiranic rarar- 
teristic epocii sint vizibile motive care evoc*  
ritualul metamorfozelor dionisiace. Insă acum 
„dionisiacul nu echivalează cu o imitație sa
crală, ci cu o deformare patologică, cu o dez
agregare a umanității personajului" reprezen- 
tind respectiv „o rătăcire furibundă, în care se 
depășesc și se sfidează norme și limite umane 
și divine, in setea nemăsurată de cuceriri... ce 
duce la fatală prăbușire". Ocazia servește lui 
A.N. Cizek pentru a preciza că eroul cuceritor 
este și un erou politic numai „în măsura în 
care itinerariul său expediționar implică o ati
tudine de civilizator și fondator al unui stat 
ecumenic, potrivit unor norme și principii po
litice care-și arată superioritatea din perspecti
va timpului istoric". Cum bine se știe, situația 
s-a verificat prin campaniile împăratului Traian 
In Dacia. în fine, atît Alexandru cît și Cezar 
sînt descriși în continuare într-o strinsă rapor
tare La datele bios-ului: genesis, genos, paideia 
etc.

Tocmai datorită superioarelor calități privind 
erudiția și sistema lucrării sînt regretabile une
le inconsecvențe. Prietenul )ui Ghllgameș este 
Enkidu, nu Emkidu ; atributele lui Cezar le 
preferăm cezarice, nu cezariene (chiar și Ia 
singular); transcrierea în caractere latine a se- 
mantemelor elene face Inoperantă folosirea, al
ternată, a alfabetului grec In atîtea locuri, în
greunând inutil lectura ; la pag. 122 apare du
bletul spartan-spartiat, la p. 219. sus, apare Ci
cero în loc de Cezar, la p. 100, mijloc, apare 
paideusis în loc de paideia, la p. 88 intr-o notă 
citim „etică normativă", reuniune amendabilă 
ca pleonasm, iar pe pag. anterioară „katabaza 
occidentală",, un pleonasm pur, întrucît însuși 
autorul precizează Ia p. 14 că drumul apusean 
al eroului „se numește Katabasis". Observațiile 
privesc suprafața lucrării, iar nu substanța ei 
care probează In A.N. Cizek un cunoscător su
perlativ al temei eroismului politic al antichi
tății. întrucît valoarea euristică și cea sema
siologies ale studiului sînt pregnante, nedume
rește absența confruntării cu mitosofia Iul 
Nietzsche, Jung, Blaga, Eliade, Gramatopol ‘fapt 
ce privează lucrarea de. o anume dimensiune 
polemică. Oricum, ea rămîne multiplu incitantă 
și se înscrie simultan pe orbita contribuțiilor 
românești din domeniile mitografiel și politolo- 
giei.



atelier literar
C posta redacției ;

V. PR. : Da. e mai bine, mai 
limpede și mai cumv, în tonali- 
tați majore. CIcîul e omogen, m 
toate sensurile, v pare rompt'i- 
bil — să sperăm ! — cu sugestia 
pe care ne-ați fi cut-o. Despre 
„pledoaria pentru opc.mism",, 
nihil, nisi bene !_

SILVIA DAN : Pare sâ fie 
ceva mai bine, dar lucrurile ri- 
min încă în limite cecvenpoca
le, modeste, lipsite de «afin vi
brație, îndrăzneai! (?L pare-se, 
de un sunort mai coosulent ți 
mai profund de experiență a 
cărții, a studiului etc.).

VAL. DR. : In ultimele plicuri, 
cîteva pagini interesante, pe li
nia obișnuită (mă mai sus, nid 
mal la dreapta sau mai la stin
gă !...). Ati „cantonat- oare de
finitiv ?, nu mai e nimic de că
utat, de încercat, de descoperit?, 
râmineți Ia acest circuit Încins 
(în general, de mică anvergură), 
din care e prea devreme să fa
ceți o obsesie ți o manieră 
Sau veți avea puterea si talen
tul (pe care îl aveți, după toata 
semnele !) să evadați mai in 
larg, să inventați din nou vorbe
le. imaginile, poena ? Deocam
dată : ..Scoaterea copilului-, 
„întimplătoarele pierderi-. „Ur
me de cizme-, ..Acoperămint", 
„Pe spinări de cai-. „Marile cim- 
pii“, „Către toți frații-, „O boa
lă-, „Prieteni-. ..Pentru cei ce 
ee-ngroapă“. ..înainte de tine-, 
„Teamă-. (Dar nu ne mai trimi
teți de mai multe ori aceleași 
texte).

DAN TATARU : Nimic nou I 
„După părerea mea — ziceți — 
scrisul de mină nu poate micșo
ra valoarea poeziilor — dacă o 
ar.e'." (N.R. Mai corect : dacă • 
au...). Adîncă observație ! Ce ne 
facem însă dacă scrisul de mină 
e neciteț ? (cum recunoașteți, de 
altfel). Răspunsul e și el la min
tea cocoșului !...

E. COZEANU t Nu prea sînt 
noutăți. Ceva mai bine, în „VI- 
nat în Septembrie", „Detenție-, 
„Ochii". In ultimul plic, nimic 1

IONI î Nimic nou ’ Ceva, în 
^Detașare-, „Notă senzuală-.

■4

Gm

0 noapte pentru noi 
Tu aduci f te tal a — au luna 
c* *ne  aduce întunericul ?

Herodot, Istorii, voL I, Editura științifici 
1961. cartea a IV-a

3. Idem 
*. Idem 
•. Filosofii indiană In texte. Editura științific* 

1971
*. Idem 

cine și Chauveau. Partenonnl șl estetica barocă, uni
tatea spirituală a lui Georges de la Tour. Culegerea 
a apărut ta Bîbliothăque des id^es a Editurii Gal- 
llmard șl este int.tulatâ „De la Raci ne la Partheon".
• ETIEMBLE PREFAȚEAZĂ REEDITAREA lu

crării iul Julien Benda, Sflrșitul eternului, conti
nuarea celebrei Trădarea intelectualilor, mult dis
cutata carte a eseistului francez. Benda circum
scrie aici misiunea intelectualului : aceea de a cău
ta și a spune adevărul, Indiferent de circumstanțe. 
Este vital pentru umanitate ca să existe spirite 
libere, dedicate gindirii și afirmării valorilor ei. 
Referindu-se, desigur, ia experiența istorică a unui 
extremism torționar. Etlemble conchide în acești 
termeni ln prefața sa . „Intelectualul spune ade
vărul, el promovează justiția, In deplină libertate ; 
spiritul coercitiv Iși face meseria : 11 Închide, n 
torturează și U asasinează".
• CEL DE AL OPTULEA COLOCVIU CULTURAL 

AUSTRIAC s-a ținut ln 29 șl 30 ianuarie la Baden, 
lingă Viena. avind ca temă. Cultura la televiziune. 
Lucrările s-au desfășurat ta cadrul a trei grupe 
de lucru, incluzlnd $1 participarea unor experțl 
din alte țăn Scopul acestui colocviu a fost de 
natură practică, vizlnd ameliorarea callttțli unor 
programe culturale de televiziune. Pentru 197B te
leviziunea austriacă planifică reprezentarea operei 
lui Richard Strauss Arabella, ale cărei filmări au 
începu La Viena Muzica este executată de 
Orchestra filarmonică din capitala austriacă, sub 
direcția lui Gewrg Soiti, cu Gundula Janovitz in 
rolul principal. Direcția de scenă e semnată de 
Otto Schenk.
• UN EVENLMENT EDITORIAL este cartea lui 

Martin Heidegger. Schelling. Tratatul din 1809 asu
pra esenței libertății umane, apărut recent in tra
ducerea lui Jean Francois CourtLne. Volumul reu
nește cursul ținut In semestrul de vară 1936 la 
Universitatea din Freiburg In Breisgau, precum șl 
manuscrisele preparatoare ale seminarillor din 1945 
și note din 1941—1943. interpretarea Cercetărilor 
asupra esenței libertății umane vizează determina
rea voinței ca fundament al unei metafizici a su
biectivității.

Seam se lasă ca o pasdre 
peste ia'na înviorată 
ae r se*  -tocstre 
pr*i  cct ne strecură ni 
•UI ~ de itatenă-

Eu te aduc pe tine 
te «ă oe>c pe mine 
eta-s eroa
■m capete»! -ocitee ?

ADRIAN ALIA GHEOtGHl

Ghiocel
luati-mâ de «W |l purtati-mă 
prin lume
pentru ca besbeuji meu 
so *»e  irn^tâturâ de minte 
celor ce se-’-g'oapâ-n zăpadă 
*■ C‘ oc* ;-

VALEKIU DUGUȘANU

Bes?e ttexlrea tiaiEW

ANCA MJUWOt DGA

feCÎ

«. HmSCU-MAjKXAM

il rostii pilit
Seâ-nd-ee este 
riictate vvtadta de-a trece. Firească, 
putere ooe- matoa
v îetr de
c se dc «n •âfur.

Nioprl
pe pe cote nru*
■ isesXK. sd-a Ae 

onor că s, - -d.
•ă ta rătaânâ pașii orbs 
eu de tadt a «c
>*•$-*  taâOtac ocxetof.
a**  ai oc*s±>  eu"
ne Otak "âdLWC eewXor.

uuama rortsai

Iarna
Iarna, eu poduri da gheață

Sudind depărtările, 
Cu maluri fericite că acum 
Iși unesc buzele intr-un sărut, 
Cu răsuflarea noastră ureînd 
Ca aburii unui oracol.

lama, cu ritualul ninsorii 
închipuind un stol de mirese 
In căutarea bărbaților dispăruți 
De veacuri,
$i ki geamuri, crivățul 
Vorbindu-ne cu glasul strămoșilor.

VALERIU DRUMEȘ

Culori pentru un autoportret
Două 
sau trei 
sînt de ajuns 
bucata asta de pînzâ 
a fost înghesuită toată 
Intr-un grăunța — 
să nu se creadă prea 
asuprită 
voi lua puțin 
din vopseauți cu care orologiile 
însemnează orele 
și voi urmări cu un virf 
de creion un drum 
cu praf cu gropi și cu șanțuri 
bănuind roțile carului vostru 
treceți puțin mai tirziu 
și sâ vedeți 
ceva sălbatic ca 
o coală nescrisa căci dacă 
voi fi terminat 
va a time pe perete o 
umbră transparentă ca o 
aripa de libe'ulâ.

D. BORCEA

Brâncușiana
Și totuși 
moace ki fiecare clipă o pasăre 
rănită in zbor 

și totuși pomii râmin 
și după moarte-n picioare 
lumina spălmdu-i mai departe 
cu ploi, cu vint și cu soare 

șs totuși nu r»e cumințim 
și cioplim din copaci 
păsări nemuritoare

AUREL ALBU

Construcția critică Ipoteza Peștera Iui Zalmoxis
Urmata din pag. 1

de analiză, de „cazuistică- sentimentală. In des
cendența întreprinderilor similare, evident su
perioare ale lui Ibrăileanu („Adela"), A. Holbau 
și, mai ales, Camil Petrescu.

Fără îndoială, insă, activitatea de critic și is
toric literar a fost aceea care i-a conferit lui 
Al. Piru prestigiul și autoritatea de azi. pre
cum și un loc privilegiat in panorama „litere
lor*  românești. In istoria literară, contribuția 
lui este imposibil de ocolit. Deși nu a 
dat, încă, o istorie completă a literaturii 
noastre, Al. Piru va fi, probabil — după lorga și 
Călinescu — cel dinții care o va face. Volume
le publicate pină acum, „Literatura română ve
che" (1961) și „Literatura română premodernă" 
(1964), vizînd perioade tratate în treacăt de Căli
nescu și din altă p era pe at i vă da lorga, sînt lu
crări solide. Ele sînt net superioare, ca să luăm 
un singur exemplu, mai apropiat de noi, trata
tului colectiv de Istoria litera tarii române, apă
rut la Editura Academiei, in capitolele dedicate 
acelorași epocL De altfel, deși face și el parte 
din colectivul de elaborare a tratatului amintit. 
Al. Piru — pornind de la ideea că nu există 
personalități bi sau tricefale — preferă lucrările 
individuale, alcătuite de o singură persoană : 
„Se vede mai bine concepția, capacitatea de pă
trundere, stilul". Iar In lucrările de istorie lite
rară ale autorului acestea se reflectă in justețea 
principiului. „Spirit critic tinzind la construc
ție". Al. Piru, fără a-și „llriciza" domeniul pre
ferat de manifestare, iși depășește formula in 
care-1 „exilase- Călinescu, ajungînd la creația 
critică. Și, dublat necontenit de critic, istoricul 
literar construiește și creează — dintr-un noian 
inform de materiale, cercetate, de regulă, la 
sursă, în lava încă incandescent! a începuturilor
— un ansamblu armonios, cu o structură mo
dernă, în pare figura spirituală a epocilor lite
rare, a literaturii inseși, intimpină cu un „zim- 
bet- viu, prietenos, din corn tem por anei late par
că. pe cei veniți să o contemple. Cu torța „magi
că" a cu vi ni ui ui său. Iorga părea să mărească 
distanța dintre prezent și trecut te introducea 
Intr-o civilizație veche, de pe pergamentele că
reia te invita, intr-un fel, să scuturi Împreună 
cu el praful, te conducea, apoi, in firidele Întu
necoase ale minăstirilor. in atmosfera lor rece, 
jilavă, in căutarea unui manuscris rar sau a unei 
tipărituri rătăcite prin alte timpuri. In viziunea 
lui Al. Piru, frapantă este nu restituirea unei 
imagini oarecum tombale, d, dimpotrivă, dina
mice, pline încă de viață. La eL nu cititorul că
lătorește în urmă, spre a bate la porțile altor 
epoci ; dimpotrivă, epocile călătoresc — prin un
dele lor neașteptate de modernitate — către «en- 
gibilitatea cititorului de azi, ca spre un nou des
tin. In acest mod, autorul revelează caracterul 
organic, solidar, al diverselor etape din cultura 
fi literatura poporului român, etape capabile să 
susțină un dialog fructuos și— pasionant, peste 
veacuri. Pasionant, plin de vervă și nelipsit de 
Umor, căci Al. Piru știe, ca nimeni altul, să 
monteze intr-un peisaj — In reprezentarea al
tora. arid, dezolant, de o plicticoasă monotonie
— un spectacol fascinant, în care rigoarea știin
țifică nu sacrifică niciodată pasta expresivă de 
culoare și în care gesturile și mimica „actorilor-, 
de o, uneori, fermecătoare vetuatețe. alteori de 
o modernitate uluitoare, ascunsă, insă, sub voa
lul unei sinteze arhaice, recompun profilul vital, 
autentic, al unor „contemporani de demult-. 
Concepția consecvent estetică îi guvernează de
mersul și-l ferește de rătăciri zadarnice în teri
torii străine literaturii «au măcar formelor el 
Incipiente. Și aici, ea și in critică, cercetarea sa 
refuză superficialitatea. Construcția nu se ridică 
la întîmplare, in necunoscut. Ea este consecința 
unui „sondaj absolut-, unui ..studiu total-. In 
care nimic n-a rămas neexammat, nedrămuit- 
Ca atare, periodizările, genurile, seriile, generați
ile, concluziile — in majoritate, fixate Judicios — 
vor avea și ele o tentă „decisivă-, „definitivă-, 
care nu admite replică. Criticul și istoricul li
terar știe, evident, că. de pildă, orice periodizare 
rămine o convenție ; el Lși argumentează, insă, 
cu atita probitate aceste „convenții-, incit ți M 
Impun, la un moment dat. ca singurele posibile.

Sugeram, mai sus. că. in personalitatea lui AL 
Piru, criticul și istoricul literar coexistă și, cu o 
expresie barbiana, „iși sint afini-. Istoricul lite
rar nu se poate dispensa de criteriul valorii, în 
timp ce criticul nu poate eluda perspectiva. Ceva 
mai mult încă. Studiile critice ale lui AL Piru, 
deși autonome, las! pe undeva impresia unui 
segment de istorie literar!. Cu simple rectificări 
de tehnică, privite din alt unghi. materialul 
„eseului" monografic Ibrăileanu („Viața.-". 1946, 
și „Opera...", 1959), al studiilor critice (..Livin
Rehreanu**,  1965 : „C. Negroizi", 1966 ; „Introdu
cere în opera lui I. Eliade Radulescu-. 1971). toa
te „Analizele și sintezele critice-, toate cronicile 
literare publicate în revista „Ramuri", spre a 
nu mai amfnti de „Panorama deceniului literar 
românesc 1940—1950“ (1968) pot fi cu ușurință 
convertite in capitole de istorie literară. Căci, 
după cum afirmă textual in prefața „Panara
mei..." î „nu am practicat niciodată și nu practi- 

t căm critica pură, fără perspectivă istorică-. Pină 
cînd. însă. „Istoria..." se va configura integrat 
să examinăm, pe scurt, modalitatea în care iși 
exercită Al. Piru magistratura critică.

Evident, fără nici un fel de complexe față de 
scriitorii comentați. Căci, in viziunea sa, criti-

spirit, nu <te pswine ori tnainnar — ilriaa 
ție, na negație. Cnticul tar—rră mai tar— aâ 
proiecteze, in paginile taie. imaginea opere (vt>- 
cație de cocutxueior șl in anumite cazon. de 
creator), iar dară aceasta nu ae încheagă. tra
ge concluzia că opera nu exirtă. Atuoa afirma
ția capătă semnul negativ. Imaginea opera, in 
regia criticului, ae constituie, de cele mai multe 
ori, cu mijloace desprinse din opera in discuți bl 
Nu, insă, cu mijloacele literaturii Lui AL Piru 
îi repugnă hibridul, „literaturizarea" critică. că
ruia ii preferă constant analiza și sinteza, obser
vația, descripția, expunerea de idei. Sau... pa
rodia care, alături da articolele polemice, (acele 
„precizări" și „controverse" sau „rectificări- cu
prinse In „Varia"), devine arma cea mai de temut 
a campaniilor sale. CInd opera este precară, lu
cii d tă. minori, criticul forțînd puțin nota, are 
voluptatea (nu Întotdeauna amari) contemplării 
imaginii ei deformate (de a cărei -amenajare" 
muzeală nu rămine intouleauna străin), in timp 
ce, pe frontispiciu! acesteia, slăbiciunile ai ri
dicolul involuntar figurează ca principale deta
lii „ornamentale". Apoi, invită cititorii la „ver
nisaj-. „Prezentarea- o oficiază tot criticul — 
in fraze clare, transparente, argumentate cu o 
suspectă sobrietate : fără nici o șansă de scă
pare pentru aator Judecata sa de valoare este, 
uneori, implicată In contururile imaginii cri
tice. alteori — exprimată direct

Criteriile pe baza cărora se formulează verdic
tele lui AL Piru sint destul de generale, elas
tice fără exces, sobre fără rigidități Tempera
ment febril. AL Piru se dovedește, totuși 
un diagnostician echilibrat de fibră darie!, 
la care concluzia păstrează o tentă de 
obiectivitate, pe alocuri, rece, o detașare a- 
parent impersonală de eel care o emite. Valoa
rea se verifică, in instanța sa. prin raportare la 
un model ideal, abstract mental, construit nu 
aprioric, ci după frecvexitarea capodopereior ar
tei universale. Se apreciază. apoL in sensul ace
lei simpatii puse in circMtete de esteoca Frenan 
tică, a acelei cornurjuni dintre arust p critic. 
Desigur, criticul nu poate coincide'eu natura ■»- 
tegrală a creatorii! ul. a artiii-luL Un Bu.t ar
tist va „arunca" insă, ta operă ‘a ti tea mesaje, 
incit o parte din acestea vor vibra, inexitadd. pe 
lungimea de undă a recepția entieulai. In am- 
sul acesta trebuie interpretate și profesa mata 
de credință ale Im AL Pinx Afirma țuie 
lasă cale desch^ă unei anume mihaectivitiU) cri
tice, dar. va renlica autorul. Dcnuu meu. E3- 
rr.ai cei lipsiți da anginal.teta troc drept mttad 
obiectivi. Pentru eL in schimb. anfaBectintaira. 
care tinde spre obiectivitate, adică spre o re
cunoaștere a rațteaia ei, nu trebuie confundată 
cu injustiția și arbâtrariuL cu care nu poate sta
bili raporturi sinonimice.

Opțiunile Ini AL Piru — ferme, neezitante. 
«vind mereu in vedere un anumit model ideal 
de frumusețe — au slinul ele insele, r-teodară 
mai ales în cazul onor scriitori raotsnporam. 
in tații și contestări. I i-a reproșat cn ticnim, 
mai ales de către cei in cauză, o anume hpsă 
de suplețe In analiza, un refuz al formulelor mai 
noi ale ariei. Nu oe propunem să arbitrăm — ar 
trebui s-o facem altfel de la caz la caz Voen 
observa, numai că _Upsa de suplețe- echivalea
ză. adesea, cu rectitudinea ; că „refuzurile- cri
ticului — mai receptiv dent multi cronicari ti
neri față de literatura „tinără- — vizează mai 
■Ies anumite incongruențe de viziune și compo
ziție, încercările de a pune în circulație suro
gate rizibile și ilizibile, sub pretext de moder
nitate : ele ooun un ie<a hotărit imposturii, to
lerată sau chiar Încurajată de confrați indul- 
genți, lipsiți de cultură și de spirit entie. Ele 
vizează, de asemenea. dbvezdle flagrante de 
aculturalitate — „dușman- cu care AL Piru se 
arată întotdeauna necruțător. Unele ..refuzuri" 
vor fi, probabil ratificate de istoria literară 
drept injustiții — timpuL se știe, nu-i scoate 
nici pe critici in afara Jegilor- sale dure. Ceea 
re rămine remarcabil în „opera- criîiruliri este, 
ta afara spectacolului con<trvctie critice, acea 
implacabilă cumpănă, acel Înalt punct din care 
examinează valorile.

Indiscutabil, prin personalitatea sa critici. AL 
Piru contribuie la intănrea conștiinței de sine 
a unei literaturi, constituind fermentul ei de 
echilibru, de menținere in zona marilor valori.

Cultura românească în lame

• KZXni-BU UTKLaTLte LKXIKOX tipărit ta 
edicara Kmd.er dm Zurich p in Repabbcx Peta- 
rate Germani a. la Munrhen. face loc, in acla
mai ana, șase s. șapte, unor ample antante con
sacrate literaturii roenâne. aemnate de Nico'.ae 
uano.eseu și GavrU Scrldou. Cel de-al doilea auwr 
recenzează dicționarul Kindters, Intr-un text apă
rut tn revista Secau, dm care ctăm : .-Așa euna 
ae prezintă tn Kindlers Uaeraxar LaxiXea, btera- 
tura română are a carte ta ■.'Uita eoreapunzâaaara. 
cea mai ocorantlă din toata texMxtaae^e IncaeLaxa 
plnâ ln prezent"
• LA TUBINGEN a apărut de o remare»-

b'xte antologie mtitulate taula..«etae GedicSM 
(Poezii românești), realizată ta erttura Kr.tenca 
rt.-i București tn eoLabarare ca irast ur_„ pentna 
re.ațuie cn sss’tatetatea dw âEMSSsart * ca eds-ăsra 
Hom Erdman. Antologia mpnaoe wrsaan ta 
Arghezi Lucian B-*xa  <2 Ion Barou, ae-eczaat ta 
Heol Hau ser Micnae. Reha. Vers-uruJc apar^a 
lui Alfred — MargcJ Speri». Wcdf Aie*e'btrrt.  
Franz Hodjek. Iheter Both. Joaehisi * rusujex- 
laj ua Bar g F An ea C -rocă pear Prefața ana 
semnată de Mircea Zad i
• UN XOC DISC KOMANZSC FU3CLAT ’OT1 

HOTA11 ! tareg^sxrarca opers _ jeczp- ta Geocșe 
Eneacu. leahzată ta Casa ta taacsn Eectreecrd 

apetr.ua orzeenză anar repetase snccaae obținute 
ta £racaa>*i'âA  Aure. Baraaga pe sortate mai 
mul ser reptzPtia antocate a ta rajntate scr-_.enrA.
• ZN CANADA a tam tascfc-Aă ■ cxpocepe de 

cane Vra ** pniefnmd a Largi Informare 
asupra cetax mai variate preoe-păn ale editurilor 
«st™ tara nnaa~_r*_  Ca aeeaste oranV vor fi organi
zate Șl alie manteeszări consacrase culturii româ
nești : cocfennK- sunpotooane esc Stei prezentate 
puhkculm apariții dtn domeniul b'erar. țjplme. eco- 
nc'-.'e ri te*~'c.
• JOUKNAL DES FOETTS t= Bruxelles publică

Kb tWsI Tren peeses ta Transjtvaaie tm grupaj 
de senun se-noaxe de loan Atexandru, Ion E*op  și 
Adrian popeam, te traducerea Jul Gerard Bay o. 
Cete trei grupaje «te: precedai de scurte note m- 
trodtattve. trtaăturite caracteristice ale
□Eii-B-wanM arttsrse reprezentat de autorii antologațf. 
P^b’.teația brcxe“eaiă mai inel ude. de ademenea, o 
reee-ste la ansetocia poenel franceze, apărută în 
Biblioteca peacra sad aub semaărora tel Ion Ca- 
raxic și Or. S. Cmhmălnieeanu.

• akhxologul sovietic ikxghh Bmrxov 
a făcut o descoper ra senzapc^ală : cj a tamorjr.-at 
eă oasele de mamut colorate, gtana ea prilejul unor 
săpășun ta satul Mexm din Ucraina, au alnt a.t- 
ceva dedt niște instrumente muzseale de percuție 
ale străvechilor tocmtor. ai Pămtetulul Arheologii 
au obaerva’ -pe acesta oase porțiuni netede *2e  
suprafeței ea d cun eaert ar fi cioeân-.t eu 
ele. Așa a-a năacut ^poteca că ar fi vorba de 
„Lobă*.  r«-»n etr- ansJwnni*  ipoteza a fo«t 
rorAxid de așa ratele de prmoa a> enm'naliș- 
tilor : efectul imor Imtzun Irto ante și concentrate. 
..Orctie-v.ra" <tin taezm are o de aproximativ
21 Ma de acu.

• fOMEMOXAlZt CUNMC1TV1L1 POET 
Al'SIHIC KAINEB MAXI A ULIL festivitate care 
a avut loc <te eurind ln R_F.G. Ua Bonn) cu ocazia 
—a cmeizeei de aru dr la s~--artea sa. a stir- 
art ln toată presa polem:Q sdmmd ajrecle'ite cele 

coctrad.etoni asupra valorii poetititu. dt p » 
roiului său ln literatura germani șz influenta cpe-ej 
sale. după cum se țne. a locuit tunp Înde
lungat la Pans, penoadă ln care a ftwt secretarul 
:tu Podin. Paul Valery vedea ln ei omul cel nu: 
dekcnt șt cel mai Înzestrat spirit al epocs sale, ta 
contradicție cu Brecht, care ii acuza de tendmte 
spre snobism. Este, desigur, greu să fii de par.ea 
celor care II văd ca pe un poci de salop sau a celor 
nre u aureolează cu un mesian’*o.  politic de 
orientare socială. De nu ar rămine insă de la el de- 
dt ..meseria" de aurar al limbii germane, aceasta 
ar fi suficient să Justifice admirația tuturor.

• rHOBLEMELE CONCEPȚIEI M XRXISTE A 
OMULUI, ca ființă activă modelată de practica 
obiectivi și perfecționfndu-și Ln mod construe iv 
anturajul natural și social, sint tratate ta canea 
scriitorului polonez Kuczynskl Jarr.usz apărută 
ta editura P I W din Varșovia, șl intitulată ..Homo 
creator. Introducere la dialectica amului". In 
prima parte a lucrării autorul studiată problematica 
teoriei marxiste a practicii și a creației. In cea da 
a doua el schițează ontologia marxistă a emuîui, 
analizează problemele polivalente ai complexe ale 
relațiilor omului cu lumea care îl înconjoară. El

-a irem ci • r.EjxM^ftcaîă hosă de 
lateras pasae omm ea am gaiea mnr.i 
•«^n tas ZjiwM, acea kxxuntt de 

păm*--  pe care aeul dacc-ta’.ikx. 
aaa cm rvxa.t*  textul 1st Hero

dot șa-a eaaaadaae _poaa aâ i ae facă « k>-
riimU sate păminr* 4). I.-icccteaîahd. • aaemerea 
jjcrare a a .țrt newi^ de calcule care zuci azi 
cj sint la tedemhta oncârui cOOPCTUCtor. F'.nid 
vorhz de locuința unui seu. arhitectura acesteia 
trebuie să fi prezentat ori<inalitate. Textul hd 
Herodot lasă să se Înțeleagă că durata con
struirii lăcașului subpămintean se suprapune 
timpului dt Zalmoxis (în fapt, preotul teului) 
predica poporului despre nemurire. Or Iniție
rea unul popor intr-o dogmă, realizarea. Ia ni
velul datinilor (și euvlntul datină ezte sinonim 
cu lege 0 a unor practici de viată menite să 
iustini ontologia zamolxiană, zalmexizarea ea 
atare a daco-flețUor a-a -Inăfcptuit ln .cel puțin 
o generație. Mitul povestit de Herodot. dună 
relatările grecilor din Pont, contemporani iul 
ne sugerează indirect ta persoana lui Zalmoxis 
un straniu misionar coborit parcă din irealitate, 
la fel ea *eei  avffizatorl păstra ti ta mitologia 
și Istoria popoarelor antice. w

Interesant ne apare faptul eă Inițierea ta cul
tul zalmoxian ae făcea la timpul ospețelor ; 
altfel spus, modul da htitiere este ospățul, spa
țiu concret al bucuriei păminteșii pe care zeul 
ceto-dsc nu-i neagă, d II afirmă și-I eontmuă 
A ta tmamdenf. ?dee eu totul de neeoncenut 
ia itogutete ador popoare ala antichității. O«- 
pâpu este un fel de teritoriu academie ta care 
.irite fac descoperă o ortgmală matrice Dedari- 
g:că. un dLstmct p"JCD.a de prooagare si asi- 

ilare a conceptelor bazat pe paibologia «pc^- 
a moroentiilui respectiv de activitate uma- 

aaaman: esre de»tea @ desfătare a tropului 
dar ai a apmtuhxL Aurmlata. ideT.e deveneau 
credxnte s dai:ol ZaI—otm Ii învăța De geto- 
daes despre vesnicsa hzmii. sublH^ind perma
nența rndrrxtalui ea entitate spirituală, faptul 
că viața pămintească ar fi o stare fenomenală, 
el prin moarte individul nu ar dtepărea ei ar 
exmoare o a!tl stare fenomena!! : astfeL prin 
■r.ularea Idei: de moarte ibaohjtă și prir. pro- 
morarea eredmței că valorile umane viețuiesc 
si in spațiul transcendent, m* ajungea la un fel 
de ideokxie a fericirii eterne : fiecare stare de 
agregare, a sufletului, etapa om. etapa non-om, 
trebuie trăită din plin, eu bucurie, omul tn e- 
aenta lui fiind o «entie conștientă tn continuă 
mișcare. Disperarea este inutilă. Intrurit prin 
moarie omul ca esență nu ar Dierde nimic, el 
despărțindu-«e numai de una dintre structuri’e 
sale fenomenale impuse de Ordinea Lumii. „în 
timpul ospețelor, spune Herodot- H Învăța că 
nici el și nici urmașii acestora în veac nu vor 
muri, ei se var mata aamai (i.n.) într-un loc 
unde tră’nd de-a-pururea vor avea oarte de 
toate bonitățile"’).

Templul plutofiie al tal Zalmoxls a-a realizat 
!□ timpul acestor ospățuri : „...puse să 1 se 
facă o locuință sub pimfnt CInd locuința 11 
fu gata, se făcu nevăzut din mijlocul tracitor. 
coborind in adincul incănerilor (<.n.) suhnăirtn- 
tene unde stătu ascuns \Teme de trei ani-*).  Am 
subliniat pluralul ..incăDeri- care sugerează di
mensiunea ieșită din comun a „ascunzătorii" 
lui Zalmoxis. care era un domiciliu confortabil

revista 
străină ;

reia mai multe probleme fundamentale ale antro
polog .ei filozofice.
• CUNOSCUTUL SCRIITOR FRANCEZ ALAIN 

BOSQUET, laureat al premiului Sainte-Beuve ln 
l»5i. pentru cartea sa „Primul testament", al pre
miului Interaliat In 19M pentru „Confesiunea mexi
cană". Marele premiu de Poezie al Academiei fran
ceze In 1ME8. și membru al Juriului Rene udo t, a 
apărut ta luna ianuarie a acestui an In editura 
Gallimard cu volumul, Cartea îndoielii șl a iertării 
(Le livre du doute et de la grace). LupS citeva

pagini de reflexii asupra sacrului ta poezia moder
nă. ta care poetul afirmă că ate.smui rămine sin
gura Ini armă tapotrtva idolatriei, ei oferă o serie 
de poeme. Este vorba de versuri 11 beie Intr-un 
limbaj direct, lai poetul lși amintește ln aceeași 
măsură de formele de litanie ale vechilor scrieri, 
cit și de focurile de artificii suprarealiste. Prin in- 
splrapa ei. această culegere arată o Înnoire com- 
p.etă a poeziei lui Alain Bosquet.

• ESEISTUL ȘI POLEMISTUL FRANCEZ BAT- 
MOKD PICARD, critic literar și profesor la Sorbo- 
na. dispărut prematur din v.ața literară, a fost se
dus totdeauna de opera șl personalitatea Iul Racine. 
Teza sa de doctorat ta 19M. ..Cariera tal Jean Ra- 
dne*  a făcut vttvă. Cu timpul, scriitorul ai ea să-și 
lărgească orizontul cercetărilor, să aprofundeze ana
liza marilor taxte clasice si să-și angajeze gîr.dlrea 
pe căile metodologiei Din această intensă activita
te. au rămas numeroase articole apărute In diverse 
revts-.e. și chiar inedite. Prietenii scriitorului In 
amintirea șl omag.erea Iul au fScut o culegere, 
arătind ta mare orientările sale, culegere în care, 
bineînțeles. Racine Iși păstrează locui de frunte, 
printre alte subiecte de meditație : apocriful ca 
gen literar. Mol ie re rom le sau tragic. Lirismul re
ligios din seeolul xvn. portretul literar. Manon Les- 
caut. de Brun șl Corneille, Mignard si Racine, Ra

dar greu de imaginat pentru o construcție rea
lizată sub pămint. mai alei dnd ițim cit de 
greu se realizează cu mijloace moderne un 
simplu pasaj subteran. Existența unui „project- 
la baza aceatei „peșteri" nu reprezintă o noutate 
in istoria și mitologia antichității. Iahve l-a co
mandat lui Moise un cort-sfint menit să simbc- 
l:zeze. Împreună cu chivotul, contractul dintre 
ei li poporul său. Amănuntele construcției a- 
oostui cort sint atit de bine reținute de mitolo
gie. Incit si aztăzi ar putea fi realizat

Incontestabil, funcționalitatea „peșterii- era 
legată de un ritual specific. Faptul că Zalmoxii. 
preotul zeului, râmi nea trei ani în adincul sub
teran, in j^cele „încăperi-, ne permite să intuim 
că fiecare odaie iși avea rostul ei, trecerea prin 
ele, viețuirea ln ele se făcea într-o ordine le
gată de ritmul cosmic, de ritmul meditației ta 
armonie cu poziția astrelor. Această locuință a 
zeului getic ne alțiintește. pe alt plan^ da t«m- 
plul Barabudur, ale cărei Încăperi au fresce 
pictate, basoreliefuri și sculpturi menite iă «- 
voce scene din mitologia brahmană, purificarea 
și intrarea ta teritoriul sinelui descătușat. Re
tragerea ln „peșteră- ne apare un act egal eu 
tapuul rișilor indieni.

„Peștera", cetate subterană, avea, cum na 
confirmă urmele din folclorul românesc, e or
ganizare după modelul trupului uman, cu noul 
galerii de intrare (și de comunicare cu tupra- 
fața). întunericul din cetatea subteran*  Imita 
întunericul din trupul uman, preotul din „peș
teră". In acel ritual de trei ani, simboliza su
fletul închis ln temnița înnoptată a trupului. în 
felul acesta .Asprimea de sine- executată de 
preot timp de trei ani In uriașul trup-cetate de 
sub pfcmint. exprima perioada celor trei cicluri 
pe care sufletul le încheagă diacronic in trupul 
uman : copilăria, tinerețea, bătrînețea. Ieșirea 
sufletului din trup era socotită ca o naștere. 
După trei ani de tapas, preotul zalmoxian pă
răsea subpămintul și. născindu-se, apărea în lu
mina Soarelui, aidoma sufletului ce se des
prindea de corpul uman. Peștera Iul Zalmoxis 
se voia deci o reprezentare plastică a realității 
fizice și metafizice umane. ..Renunțînd eu min
tea la toate faptele — spune un pasaj din Bha- 
gavad-gita — «1 întrupat stă fericit și stăpîn 
in cetatea cu nouă Dorți"1). Evident, 1 cea stă 
cetate este corpul uman cu cele nouă orificii. 
După Atharva-Veda „zeii au pătruns ln corpul 
uman după ce zeul Tvastr, cel care a făurit 
corpul tuturor ființelor, a perforat găurile «lm- 
țurîkr. făeînd astfel din om un sălaș al 
zeilor"*).

Tn substratul folclorului românesc, ssa cum 
arătam in altă parte, realitatea mitică a „peș
terii- lui Zalmoxis este conservat*  ln opoziția 
dintre lumea albă, a naturii sensibile, a Soa
relui. si lumea neagră. a înstrăinării prin 
moarte.

Paul Tutungiu

apetr.ua


evocări 1877
Reconstituirea evenimentelor mili

tare, ale războiului nostru de 
dependență. In vîrtejul cărora, 
la simplu ostaș la general, 
mânii au aruncat in balanța 
tortei Întreaga lor putere morală 
prezintă, 
datorie 
datorii 
birt le 
narăm, 
de epocă, unul dintre episoadele cele 
mai dramatice ale asediului Plevnei. 
Și, totodată, reltefînd cooperarea mi
litară dintre cele două armate, ro
mână și rusă, in ceasul culminant al 
războiului.

în
de 

ro- 
is- 
r®“ 

pentru Istoric ți literat, o 
de onoare. Chemarea acestei 

am ascultat-o așternînd pe 
rîndurile de mal jos. In care 

sprijinindu-ne pe documente

Ultimul act din

\

n întîmplfttor, al șaselea sector al fron
tului de asediu, singurul prin care, 
in mod logic, Osman Pașa ar fi putut 
tenta o străpungere a blocadei, fuses® 
pus sub comanda generalului Ganețki,

comandantul corpului de grenadiri ruși. Ia 
acest sector, între Trina șl Susurlu, pe o linia 
care trecea prin Doini Etropol, așteptau divi
ziile a II-a și a IlI-a de grenadiri din gardă 
imperială, Întărite cu artilerie, precum și regi
mentele 4 cazaci, 9 dragoni, 9 lăncieri și 9 hu
sari, laolaltă cu brigada colonelului Grigore Can- 
tilli, și ea întărită cu artilerie. în preajma lor, 
patrulau escadroanele brigăzii Formac, alcătuite 
din regimentele 5 și 6 călărași. Iar măruntele 
rectificări ale dispoztivului de asediu, aflat in 
această zi în situația de a fi el însuși asediat, 
nu mai aveau o importanță strategică, ci una 
tactică, adică de ordin practic. De pildă, faptul 
că vedetele brigăzii de călărași Formac au fost 
schimbate, în ultimul moment, cu ostași din 
regimentul 9 de lăncieri ruși era cit se poate 
de firesc : grenadirii urmau să ia primii în piept 
valul turc și cei ce erau datori să-i alerteze la 
timp nu mal aveau cum să se însoțească cu 
interpreți. Oricum, pentru generalul Racoviță, 
comandantul diviziei a IV-a române, ce-și spri
jinea flancul drept pe acești călărași, cert era 
că ofițerii statului său major îi semnalaseră la 
vreme efortul turcilor de a dubla podul de pia
tră peste rîul Vid cu o construcție improvizată- 
Ieșirea lui Osman Pașa din Plevna era o ches
tiune de ore...

De asemenea, cert era faptul c6, pentru ■ 
sparge blocada, mușirtil turc trebuia să dea pes
te cap, în total, 42 batalioane. 24 escadroane șl 
12 haterii, ceea ce nu era chiar atit de puțin. 
Dar către ora 15 a zilei, i s-ar fi putut opune, 
lui Osman Pașa, 62 batalioane de infante
rie, opt regimente de cavalerie și 192 de 
tunuri.» Cele mai bune trupe fiind ostașii colo
nelului Grigore Cantilll, regimentele de cetate 
din Kerci, ’ ~ “
Bender și 
Odessa și 
linte care 
declanșată 
puțin de cinci ore...
^tci, pe malul etîng al Vidului, în al 6-lea 

sector al frontului de asediu, divizia a IV-a ro
mână, plasată la început in rezerva grenadirilor 
ruși, trăia febra premergătoare bătăliilor deci
sive. Frontul pozițiilor ei, de la Dimirkioi la 
Doini și Gorni Etropol, se întindea pe o lun
gime de șapte kilometri, din care aproape ju
mătate reveneau brigăzii Cantilll. .După detașa
rea acestui corp de trupă peste rîu. in paralel 
cu lucrările genistice In care se retranșase re
gimentul 17 Arhanghelskgorod, prima grijă a 
generalului Racoviță a fost să ordone între
prinderea neîntîrziată a unor lucrări proprii de 
fortificații, ce ar fi dublat lanțul lunetelor ți 
redutelor ruse.

Părăsindu-și căminele, cu o desperare fi
rească, oamenii locului priveau de departe cum 
cresc valurile de pămlnt In jurul gospodăriilor 
lor, cum malurile apelor curgi nd In coasta sa- 

cu poduri de 
de țară se tn- 
optice, călăuM 
Inc*  nu inceș 
acestor bulgari 
In care nimeni

Alexandropol, Donaburg, Bobruisk și 
formațiunile de garnizoană din Tiflis, 
Kiev. Desfășurate in această zi pe o 
măsura aproape 20 km. Dar lupta, 
înainte de 8 dimineața, a durat mai

tulul lor erau legate în pripă 
lemn, cum In lungul drumurilor 
miilțeau de la si la si semnalele 
neclintite, ale unor marșuri care 
puseră. Și altarul sacrificiului 
amărițl, in acest prag de iarnă, 
nu mai avea timp să le asculte plingerile. creș
tea din pămînt ți din birne. îngălbenea orizon
tul cu culoarea stinsă a lutului răscolit de caz
male. Pînâ cînd prima zăpadă le-a învăluit In 
albul ei pur. Incit nu mai puteau fi distinse in 
largul acelui cîmp troienit. Și nu era rău, pen
tru că ceasul bătăliei sunase...

în zorii zilei de 28 noiembrie 187*7.  generalul 
Ganețki a ordonat tuturor bateriilor de artile
rie din sectorul său să-$i concentreze focul a- 
«upra ieșirii din orașul asediat. în fața Buco- 
vului, tot atunci, pentru „a bate coloanele ce se 
vedeau ieșind din Plevna*,  căpitanul Cremi- 
neanu. comandantul bateriei a 5-a din regi
mentul 1 artilerie. Instala in poziție de tragere 
o secție a Sublocotenentului Constantin Coandă 
Si, „la 7 ore, aproape ridieîndu-se ceata, ince-

asediul
pur*  a «a distingă trupele Inamice, masate în 
fața podului de pe Vid“. Roind intre cbeeoane 
ți tunuri, sergentul Haralambie Otobac. capo
ralul Ion Pistol, aoldațil V asii a Paul Spini țl 
Ion Trandafirescu Își așezau muniția la tnde- 
mlnâ, ți cind orizontul ae limpezește, Constan
tin Coandă ordonă tragerea a două proiectile 
awpra coloanelor otomane. Declanșat de la 
6500 m. tirul nu vădea un rezultat concludent 
„Proiectilele — constata căpitanul Cremineanu 
—. că zi nd sub un unghi prea mare, 
obuzelor nu erau mai Z
fondul aonor al acestor explozii țx-au Început 
marșul spre Dimirkioi ți cela trei batalioane 
din rezerva brigăzii hzf Othon Sachelane, îm
preună cu un batalion din Vernița ți trei baterii.

După forțele de țoc ale lui Osman D Ghazi, 
comandate de Tahir Pața. țeful statului major 
al armatei asediate, destinate s*  răzbească pri
mele dincolo de dispozitivul de apărare al sec
torului 6, se înșirau 4 OM de samare ți 1 M8 da 
trăsuri, în jurul cărora, printre cerchezii ridi
cați in șaua unor cai istoviți, roiau citeva mii 
de bătrîni. femei ți copii, aproape toată popu
lația musulmană din Plevna. Ceea ce fuses*  
ci nd va o armată. împestrițată de desperați car*  
nu purtau armele, se dovedea a fi acum un 
jalnic convoi al dezastrului, ce-1 făcea pe ofițe
rul norvegian Gunnar Solfest Flood să se gin- 
dească la „migrațiunea popoarelor*.

Si nenorocirea tuturor a Început ehiar din 
clipele în care bateriile române ți ruse au de
clanșat focul lor de baraj : explodau asurzitor 
chesoanele cu obuze și samarele cu muniție de 
infanterie, care cu roțile sfărîmate se înțepe
neau într-o rină, încureînd drumul ticsit, și 
caii, cabrindu-se, nechezau sălbatic spre cerul 
încă tulbure al dimineții. Iar tunurile nu con
teneau : lungind sau scurtînd tragerea, așter- 
neau peste toată această viermuială un covor 
răsunător de explozii. „Nu-și va putea nicio
dată nimeni închipui — mărturisește o filă cer
nită din Istericul războiului din 1877—1878, al
cătuit de mai mulți ofițeri — spectacolul îngro
zitor al îmbulzelii și al învălmășelii produs*  
de însemnatul număr de trupe și convoiuri di
ferite înțesate pe un spațiu restțîns de teren, 
care erau măcelărite prin grindina de obuze și 
de gloanțe, ce împresurarea arunca in zidurile 
de oameni ți de dobitoace*.  Numai tunurile că
țărate pe înălțimile Opanezului ți ale botului 
de deal ce domina podurile — cel din piatră ți 
cel provizoriu. construit în noaptea aceea — 
mai puteau să sprijine, dt de cit, nizamii și re
difii lui Tahir Pașa, porniți vijelioa ta marșul 
de trei kilometri, ee-1 despărțea de avangărzii*  
lui Ganețki. Și. în spatele lor. zadarnic ae agna 
mi ral aiul Said Bey să-și degajez■ cerchezii dm 
degringoladă, cu atit mai mult cu dî acețea 
arau nedormiți din ajun.

Cind a-a drrianțat can om da. ofițerii mai 
rîrsfnid din subordme*  tte Ganețki. desa^ra 
cărora dorini de artilerie firea ărVWiri 4 

tete pwrtata la SewtopoL Era sg=o!ri fiicei, 
haemtfundoMl pentru arapti vechi cosți. căr^i 
practic, de la asadioi Bevastopolulul. nu H sa 
mai oferise prilejul să lupte ta alt război. Și os
tași vechi puteau fi tatilniți ta toate corpurile de 
trupă de pe malul sting al Vidului, comandate 
de acest îndărătnic Ganețki. Dintre românii 
din jurul Plevnei nu participase nimeni la ase
diul Sevastopol ui ut Bă t rin și bolnav, fotograful 
și pictorul Carol Popp de Szathmary. care imor
talizase mai mult*  scene de luptă ta Crimeea a- 
nului 1855, părăsise bivuacul din Dimirkioi—

Peste zăpada sclipitoare a cimpului, dincolo de 
Vid, șirurile strinse ale tiraliorilor otomani se 
mișcau repede și cu agilitate, frămlntlnd cu În
călțările grele coaja înghețată a pămintului dur. 
După trecerea lor, puntea aceasta de ghiață și 
lut o desfundau fără milă picioarele Împleticite 
ale companiilor de asalt, copitele cailor sau ro
țile greoaie ale tunurilor, chesoanelor și carelor

exploziile
deloc eficace*.  Și pe

Capitularea
Plevnel — 
Momentul 

predării armatei 
turcești 28 XI 1877

încărcata eu prorixl! da muniție p! hrană. Dar 
mișcarea aceasta a loc. Înaintea a toate, avea In 
ea ceva nestaw'3»? foarte fragil, ca ți cum un 
vLnt secătuit de patere le-ar fi legănat șirurile 
In aerul tare al dlmioețiL Era, insă, o simplă pă
rere a privirilor oboaxie de așteptarea prelungă. 
Mai repede decît a-*r  fi crezut, regimentul sibe
rian din divizia a m-a de grenadiri s-a văzut 
nevoit să suporte tn plm asaltul primei linii de 
atac a nizamilor. acestora le-a fost suficientă 
o jumătate de oră pentru a-i scoate pe siberienl 
din a treia redută, armată cu trei baterii. Inrft, 
după era 9. entusmat de neașteptatul succes, 
Osman Pașa orioei atacul asupra celei de-a 
doua finii de apărare. Cade apod șl a patra re
dută. ținuți de unul regiment din
Ucraina, e incert*  ■ aoarta redutei a cin cea, dar 

revin curajoși emtmerui. o apăr*  la baione
tă șL timp de aproape un ceas, ct rfnt singurii 
care mai rezistă acolo. In timp ce aripa stingă a 
otomanilor este irr.pcn«*  energic de Osman Pașa 
spre Gorni EtropoL

Maj grav era LapîzJ eă tatențille turcilor nu 
erau nici acum deslpMte, cind lupta devenise 
fierbinte. Inc*  nn ac șna tarotro vrea mnșirui 
să sparg*  blocada ' epr*  8t«u sau spre Vi din ? 
«JntunencHi n d-r tara*  Împiedicau da
a ae In tawlf direcția efortului
lor degerat. Aaaretf. awn Pa*a  ar fi vrut să 
ararteze rtanri prta Gorni EtropoL căldnd In • 
picioare Avtzia a TTI-a de jpene^ri, pentru a Ieși 
La țnteena <>re TrestenA. Aceasta era calea Vi- 
dianhu. S« tot aui âr bene putea aă-p propună 
a =2 iJi scop : a:-3ii=3d âvtaa a HI-a de gre- 
nartn. i a-*'  fi ader.*  prmUhtaie*  tentantă de 
a teloarre froreri cetei ne-a n-a. loviad-a din 
coajJ ^airte de a fl. renfcxat aceasta ecmpBca- 
ta Trhmfaa-v te AnaauJ mrt Scfiu a-

â irnt Mbr- ta eaăea ecs^~a**ânr
*—riări Ch toata tnoateOc ** 

pruza -a» pterdote. seraeraM Gacetal a irm- 
caX îa fer site patru ret^seete. Urna c »te*  a 
grenad r.Iar tra fa perină ie a fi definitiv stră
puns*  de rninirlL hrîgăxllnr kri Trfie Pasa M 
Iurdus Bey Dur g! te a ****** clipă de cumpănă, 
cum se ir. timp--*  tr ance război, noroenj a tn- 
elinat spre ce rurajop r v^tejL Cîrd nrtirea a- 
jutoareior devine fapt eert_ eele doerf divizii 
de grena din m r»cbr*  deasupra 
rNe-am ir.țele® «an ai ~ rea st mare
parte din armata aBată. îa re» rr.a: scurt Cap. 
la locul unde i ram icul ar vm să str+h±t5 tr:e 
de Înconjoare- — acta percrxZuI Alexaarăra 
Cernat in jurnalul său de ramparre cL acum, cu 
toate r*  lurrunle m derwgeaa chiar ca prec- 
xja din ziua tn care _a*n  flec*  nK-jc eu tru
pele*.  dispozitivul menit să-4 rdrotsft^ri pe G*-  
man Pasa era pus ta mișcare. Teteuatâ. uEaeîor 
care-i dezorganizau Înaintarea trzpehw fi se 
adăugaseră, de aproape im cerc. raebete> româ

nești eu pyroxillnă, aparent Inofensive ca efect 
distructiv, dar culcind la pămînt moralul niza
milor, ca orice armă necunoscută.

Totuși, revenirea miraculoasă a grenadirilor nu 
producea un rezultat concludent, iar Îndoiala 
care il cuprindea pe Ganețki mai avea un iz
vor. își cunoștea prea puțin trupele, preluase co
manda lor abia In ziua în care generalul Gurko 
declanșase operațiunile la Bud șl sud-vest de 
Plevna, cu scopul de ■ preîntîmpina o apropie
re a turcilor din Sofia spre orașul asediat

Dincolo de toate, în ceasul acela de cumpănă, 
o retragere a rușilor ar fi provocat un dezastru. 
In primul rînd, ea ar fl dezorganizat periculos 
marșul celor două brigăzi, din diviziile a II-a 
și a IlI-e de grenadiri, care, din Doini Dubnic, 
din redutele construite acolo de compania de 
geniu e locotenentului Munteanu, și din Gorni 
Etropol, ae precipitau In ajutorul primei 
de apărare. întirziindu-li-se Înaintarea, 
10,30, turcii ar fi fost stăpini pe cimpul de luptă 
ți nu ar mai fi primit din cîmp atacul din 
flancuri al brigăzii a I-a din divizia a V-a de 
infanterie rusă și al brigăzii I-a din divizia a 
IV-a română, care afluiau cu repeziciune spre 
punctul critic al luptelor. Ar fl fost deja 
instalați cu o parte a artileriei lor în redutele 
abandonate de ruși, continulnd bătălia dintr-o 
poziție net favorabilă. Iar dâcă nu le-a izbutit 
această intenție, fără Îndoială, 8-a Intîmplat ast
fel ți datorită formidabilei concentrații de artile
rie din seHnnil al 6-lea : IM de tunuri, fără să 
mai socotim ți bateriile Alexandre seu șl Grămft- 
ticescu. Și din aceste 192 de tunuri, turcii abia 
capturaseră țaae. Pisați fără milă de ploaia o- 
buzelor. tttn acest ceas de cumpănă. In care no
rocul 11 părăsiae. ei trebuiau si fac*  față ți ti ru
ta de carabine al trupelor ronsănesti proaspete, 
miriud jurcesev tetz-o hipfi a eăreî anartă nu 
mai cununi m taeowl.

Șî arum ■■ surveni! momentele decisive. Afiad 
ta UBpodbdiîate de a *e  retrage, din cauza con
voaielor îngrămădite in spatele lor, campaniile 
turcești se încă pă țin au să reziste ta dmp. In spa
tele batalioanelor ce se abandonau unul superb 
sacrificiu — 1808 de oameni au pierdut grena- 
dirii ta ziua aceea —, generalul Ganețki Iși reor- 
M-iza trupele scoase temporar din foc, iar aces
tora H ae adăugau, din minut în minut, forțe noi, 
dtarr-o rezervă practic inepuizabilă. „Aproape la 
gura țevii- — numai 309 de metri îi despărțeau 
pe ruși de mzami —, cele două armate Își nimi
ceau reciproc floarea ostașilor. Intr-o Încleștare 
ffcs sre nimeni nu părea să mai poată alege iz- 
băada. Pentru că soarta bătăliei, deși aid. in 
stingă riuhri Vid. an căzut cei mal mulți soldați, 
ae jurase ta alt*  parte, acolo unde românii de- 
■armaseră ariergarda lui Osman Pașa.

La rindul lor. ți arii Ieri știi români mai aveau 
■n cuvint de spus. De la observatorul brigăzii

linii 
după

■■

sale, colonelul Othon Sachelarie remarcase lnd 
din zori ineficacitatea tirului declanșat de sublo
cotenentul Constantin Coandă asupra coloanelor 
desfășurate pe podurile de peste Vid. !n acela 
clipe de Început de dimineață, însă, era în impo
sibilitate de d-și ajuta cu ceva subalternul. Abia 
atunci cînd turcii din prima linie de fortificații 
de la Opanez ae retranșeazfi în reduta cea mare, 
ordonă secției să urmeze infanteria și, printr-un 
salt energic înainte, aceasta se plasează într-o 
poziție net favorabilă. Prețul plătit a fost rana 
soldatului Ion Trandafirescu și moartea unui cal 
lovit în greabăn de o schijă. Curînd, minuind cu 
dexteritate deriva și înălțătorul, sergentul Hara- 
lambie Otobac declanșează cel dinții tirul, la dis
tanțe situate între 3900 și 4400 de metri. De data 
aceasta, „efectul proiectilelor a fost admirabil, 
obuzele eclatau chiar în mijlocul coloanelor" — 
va raporta, chiar la sfîrșitul acelei zile, căpitanul 
Cremineanu. Și numai în această luptă secția 
Coandă a bateriei lui, cu tirul dirijat de maiorul 
Vartiadi, a consumat 41 de șrapnele și 60 de obu
ze, croind breșe largi în convoaiele inamice, că
rora Osman Pașa nu mai era în măsură s& le im
prime avînt.

La început, îngrijorat de lntîrzterea de neînțe
les a lui Adil Pașa, care trebuia de aproape două 
ore să-1 ajungă din urmă cu ariergarda din for
tificațiile Bucov, Grivița și Opanez, mușirul turc 
repezise curier după curier în profunzimile șiru
rilor de convoaie îngrămădite în dezordine, din
colo și dincoace de podurile peste Vid. Nici unul 
dintre acești curieri nu a mai izbutit să revină. 
Sau poate că nu mai întrezăreau nici un rost in 
a-i aduce mușirului vestea cea proastă. Iar acesta 
se dumirește asupra propriei lui situații abia 
.cînd două baterii românești, instalate în Opane- 
zul atunci capturat, deschid focul asupra sa, nu 
în salve, ci după cum izbuteau servanții să rein- 
carce piesele de artilerie, pieziș și din spate. 
Abia acum înțelege dimensiunea dramei pe care 
o trăia armata turcească. Dm Plevna nu-i mai 
putea parveni nici un sprijin.

In același timp, după ceasuri lungi de închietu- 
dine, intra în luptă brigada colonelului Grigore 
Cantilli din Dimirkioi. Cu misiunea de a ataca 
inamicul din flancul drept, bătut crlncen de tu
nurile căpitanului Cremineanu. Și brigada Can
tilli înainta impetuos spre lumina acestei flăcări 
în stingere, precedată de bateria călăreațâ a că
pitanului Alexandrescu.

Nu trecuse un sfert de ceas peste 12... Prins 
între două focuri și aflat în imposibilitate de a 
mai înainta, Osman Pașa ordonase retragerea că
tre Vid. Chiar dacă ar fi trecut de diviziile a II-a 
și a IlI-a de grenadiri, drumul spre Sofia era 
închis de oamenii generalului Gurko, instalați 
cu nădejde în Vrața, Osikov și Teteven. îi parve
nise această informație prin intermediul unui lo
cotenent rus căzut prizonier și interogat chiar in 
vîrtejul frenetic al luptei. Și înțelegerea tîrzie a 
acestei situații fără ieșire așterne pe fața muși
rului consternarea. Un cal cade sub el, „falnicul 
armăsar misirliu, dar al sultanului", cu genunchii 
secerați de explozia unul obu2, și Osman Pa$a 
încalecă altul. Apoi soldați! săi îl pierd din pri
viri. Simțind că „bătălia se învîrtește în loc“ șl 
„sărind de pe calul împușcat sub el“, Osman 
Pașa ar fi ieșit de unul singur din luptă. Realita
tea era că, lovit de un glonț în piciorul sting, ae 
abandonase escortei ce-1 purta într-o căruță peite 
podul din piatră al rîului Vid. spre un loc mai 
ferit Nu departe de gura Plevnei, unde ostașii 
din divizia de ariergardă, a bătrînului, dar furtu
nosului Adil Pașa, se predau în masă trupelor 
reunite ale diviziilor a II-a și a IlI-a române. 
Dar acestea erau fapte despre care nizamii și 
redifii, încă încleștați în lupta cu rușii, nu 
aveau cunoștință- Rîndurile lor . în arest 
miez al coșmarului, erau secerate de bateriile 
Alexandrescu ți Gr&măticescu din brigada Can
tilli și de Întreaga artilerie a diviziei a IIT-a de 
grenadiri ruși. Și ravagiile cele mai mari le su
portau valurile de nizami și redifi antrenați în 
întrecerea înapoi peste poduri, descurajate ți 
de zvonul care ae răsplndise ca fulgerul că mu- 
țirul lor ar fl foat udi Peste toate, brigada ro
mân*  Cantilh și hrigada I din divizia a V-a 
de infanterie rea*  peramrau in flancurile Înde
lung hărțuite, pnn salve succesive de artilerie 4 
prin tirul nimicitor al carabinelor, strinpndcu și
rurile lor de ti rail ori cleștele dur al încercuirii. A- 
poi. Osman Pașa ar fi îndrumat un sol către cel mai 
apropiat comandant al trupelor românești. Dar șl 
acesta era un fapt despre care nizamii. redifii și 
cerchezii încă nu aveau cunoștință. Vor afla des
pre petrecerea lui abia către orele 2 ale zilei.

„O, putere morală, tu ești regina armatelor.." — 
ar fi exclamat un cunoscut căpitan de oști, in 
prima jumătate a acestui secol răvășit de răz
boaie. Și nu este de necrezut că în această
miază. în care se Încheia o bătălie cumplită, un 
ostaș din brigada Cantilll, poate soldatul Gheor- 
ghe Dăilă din regimentul 7 linie, astăzi rănit șl 
mort abia la 8 decembrie 1877, să fl înglnat pri
mele versuri ale unui cîntec trist de război :

.pingele soldatului 1 Bate pieptul calului...-

Mihai Pelin

a-
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BERNARD B. DADIE
(Coasta de Fildeș)

Liniile din palmele noastre
Liniile din palmele noastre 
nu sînt paralele 
drumuri in munți 
crăpături in trunchiurile copacilor 
sau urme do lupte homerice.

Liniile din palmele noastre 
nu sînt meridiane 
tranșee înguste 
dire pe cimpii 
cârâri in păr 
poteci in hățișuri.

Ele nu sint 
străzi ale suferinței 
canale pentru lacrimi 
șanțuri pentru ură 
frînghii pentru spinzuTați 
nici bucăți 
nici crîmpeie 
nici resturi 

din asta.„ din aia...

Liniile din palmele noastre 
nici galbene 
nici negre 
nici albe 

na sint granițe 
șanțuri intre satele noastre 
nici fire in gheme de ură.
Liniile din palmele noastre 
sint linii ale Vieții 

ale Destinului 
ale Inimii 
ale Iubirii.

Blind*  lanțuri 
ce ne leagă 
pe unii de alții, 
vii și morți.

Liniile din palmele noastre 
nici albe 
nici negre 
nici galbene,

Liniile din palmele noastre 
Leagă buchetele noastre de vise.

MAPAMOND

poeme africane
oezta africani e o poezie de eenzațU. proecpât*.  polemic*.  ntaZA.

PatrUucind de metafore ți de idei eontomionate. Rr*b*t_t*  de 
ritmuri interioare ciudate, ca un foc mocnit, ea un vulcan șaia 
de erupție. Ea vine din trecutul tafflorui din plusa obecur*  
a desclntecelor tribale, pentru ■ izbucni strălucitoare ți dens*  in 
conștiința secolului XX.Cind citești poezie africană ai iernați*  c*  descoperi tn întuneric un z*că-  

mtnt necunoscut ți fosforescent. Istoria acestui continent de *>aT*le
sudului e tin Ară șl popoarele sale m ridic*  acum la o nou*  consfi.';*  șl 
demnitate a Istoriei. VocUe poeții ar sint rod de con<tilnț*  ale popo*re;or

AB10SEN NICOL
(Sierra Leone)

In junglă
Mâ reîntorc acari
De-a lungul coastelor Guineei 
Și »âd iar frumoasele .00 st re orațe 1 
Dakar, Accra, Cotonou, 
Lagos, Bathurst, Bissau, 
Apoi Freetown sau Libreville.
Stau de «orbâ cu oamenii.

El spun : Du-te in junglă
Acolo m află adevărata Africă. 
De oriunde vii
Acolo e locul de unde te tragi. 
Du-te in junglă — cit mai adine. 
Iți vei afla inima ascunsă 
Sufletul tău ancestral
Și tăcut.

Și am plecat 
Pe drumul meu 
Dansînd.

Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

Amadou Wade Saar (Senegal) : HScenâ de 
muncă"

fir. Poete d*  eeeee poemele an o Identitate a tonului. fie c*  aparțin 
unor poeți din Sad. Cosita de Fildeș, Republica Malgaș*,  Sierra Leone. Geana ---- .-- *----  ___ ,1___
mann / Prieteni, a*  bem pentru viață / ...Pentru că brațele 
InUrțada Iar t Pentru e*  degetele noastre se Împletesc iar / 
bora ae rocunje^te iar / Pentru c*  satele trăiesc iar / Pentru 
pulsează Iar Pentru ci moartea a fost alungată / Cu gura 
bccuțâ ' Cu rara zdrobit*  / Sub rvlcnlrea colosală / A Mariit poemele

Africa da Sud. -B*  bem pentru renaștere / Să bem pentru “* *'  *“ " —.... . — - - noastre ae
Pentru că 
că orașele 
strtnsă In 

_ ______ , __ Revoluții.**
ud continent renăscut, o arcă a popoarelor tinere.

V. A.

Truda sclaviei 
Sclavia copiilor tăi 
Africa spuna-mi Afriea 
Al tău est*  oare acest spate curbat 
Rotunjit sub povara umilinței 
Acest spate tăiat de dungi roții 
Ce se eferâ biciului pe drumurile de amiază 
Atunci o voce gravă îmi răspunde 
Fiule cutezător acest copac puternic ți tînăr 
Crețcut singur in mijlocul florilor albe ți pălite 
E Afriea Africa ta care respinge 
Respinge răbdător indirjit 
Fructele lui au tot mai mult 
Gustul amar al libertății.

în românește de 
Victoria Andreescu

*

J. J. RABEARIVELO
(Republica Malgașâ)

O 
* *

întinse peste jumătate din lume 
ți impodobind-o eu plante ciudate. 
Zvknire de singe vegetal 
intr-a incilcealâ de liane întunecate 
in care se ineacâ întotdeauna 
orice mișcare a ramurilor vii. 
Derută a pasărilor rătăcite 
care nu-și mai găsesc cuibul, 
zbatere de aripi — scinteieri — 
lovindu-se de pereții de brumă 
ridicați din pămintul 
nici fierbinte nici rece 
ca pielea celor care se culcă 
departe de viață și de moarte.

DAVID DIOP
(Senegal)

Africa

Nu mai există anotimpuri 
In aceste ținuturi sălbatice

COLEGIUL DE REDACȚIE 
Redactor șei ; Nicolae Drâgoș 
Aleiandio, Ie odor Bolț (secretar 

tetpooiofej di redacție), Geo Dumitrescu, 
Radu Alexandru Papilian, Adrian
Pouneuu. Mom Preda, Mihai Ungheana 

(rvdiieior șef adjunct)

Africa Africa mea
Africa minărilor războinici din savanele ancestrale 
Africa cintată de strămoși
La țărmul fluviului îndepărtat 
Nu te-am cunoscut niciodată
Dar privirea mi-e plină de singele tău 
Frumosul tău singe negru râspindit in cimpii 
Singele sudorii tale
Sudoarea trudei tale

Tovarăși, ascultați
Tovarăși; ascultați al veacurilor vaier 
de foc negru din Africa-n Arrerici 
L-au ucis pe Mamba
Ca pe cei șapte din Martinsville
Ca pe Malgaș in scrișnetul pustiu al închisorii 
In privirile lui, tovarăși; era
Calda credința a unei inimi ferme 
Și zîmbetul lui biruia suferința 
Dincolo de rănile trupului său chinuit 
Scruta culorile limpezi din buchetul speranței 
E-adevârat eă l-au ucis pe Mamba negrul cu 

pârul alb 
Care de-atîtea ori ne-a dat lumină ți lapte 
Gura i-o simt pe visele mele 
Și freamătul pieptului său 
Si cugetul mă doare
Ca pe o plantă smulsă din pămint. 
Dar iată că mai nalt ca suferința mea 
Mai limpede ca dimineața-n care fiara se trezi 
Se-nalțâ strigătul a sute de popoare zdrobind 

vizuinile
Șl singele meu de ani de surghiun 
Singele ce-au crezut c-o să sece-n coșciugul 

cuvintelor 
Zvîcnește din nou biruind întunericul 
Tovarăși, ascultați al veacurilor vaier 
De foc negru din Africa-n Americi 
E semnul soarelui-râsare 
Semn e frățesc că visele-s pe rod.

In românește de
Geo Vasile
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