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Democratismul Conștiința
revoluționar
t

ara întreagă se pre
gătește pentru alege
rile de deputați in 
consiliile populare, e- 
veniment politic de 

seamâ în procesul dindmic, re
voluționar ce caracterizează 
România contemporană.

Miercuri, 12 octombrie, au 
avut loc, sub președenția tova
rășului Nicolae Ceausescu, lu
crările plenarei Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste care au trasat principa
lele sarcini ce stau in fața con
siliilor populare privind buna 
desfășurare a campaniei elec
torale pentru alegerile de la 20 
noiembrie. In cadrul plenarei, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a rostit o 
importantă cuvintare.

In cursul dezbaterilor s-a scos 
in evidența că pregătirile pentru 
apropiatele alegeri au loc pe 
fundalul unui mare avint crea
tor, al unei impetuoase dezvol
tări a tuturor domeniilor vieții, 
ale unei puternice mobilizări a 
oamenilor muncii din toate sec
toarele pentru îndeplinirea cu 
succes a hotărârilor Congresului 
al Xl-lea al P.C.R., ale sarcinilor 
trasate in recentele expuneri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru intîmpinarea cu noi iz- 
binzi a Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării republi
cii.

Bilanțurile prezentate cu acest 
prilej au evidențiat, fără nici o 
putință de tăgadă, revelatoare 
și bogate realizări atit în indus
trie, agricultură, cit și pe tâ- 
rim social-cultural, precum și 
pe planul edilitar-gospodâresc. 
Construcția socialistă e un tot 
unitar, dezvoltarea armonioasa 
a tuturor domeniilor de activi
tate ne dă chezășia înaintării 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara 
noastră.

Alegerile de la 20 noiembrie 
constituie o nouă și semnificati
vă expresie a profundului demo
cratism revoluționar ce caracte
rizează viața întregii noastre so
cietăți socialiste, o participării 
susținute, cu conștiința dăruirii 
întru moi bine și frumos, a tutu
ror oamenilor muncii care tră
iesc în România, la conducerea 
activității economico-sociale, a 
treburilor obștești, la dezbaterea 
și rezolvarea celor mai diverse 
probleme, la stabilirea lucida și 
realizarea exemplară a tuturor 
hotărîrilor ce privesc bunul 
mers înainte al patriei socialiste.

Pentru mandatul de deputați 
vor candida muncitori, țărani, 
intelectuali, oameni ai muncii 
din cele mai variate sectoare de 
activitate, care prin munca lor 
neprecupețită pusă cu dăruire 
în slujba obștei, prin pricepe
rea cu care rezolvă cele mai 
complexe-și, uneori, dificile pro
bleme, prin conduita lor morala 
la locul de muncă, in societate

și in familie au dat dovadă că 
aplică consecvent și creator ip 
viață principiile eticii și echită
ții socialiste. Confirmarea lor ca 
deputați, munca lor viitoare in 
mijlocul colectivelor din care 
fac parte ne îndreptățesc con
vingerea că dezvoltarea socia
listo a țării va cunoaște noi co
te de perfecțiune, orașele și 
comunele noastre vor deveni șl 
mai bogate și mai frumoase. De 
altfel, în cuvîntarea sa, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a trasat 
sarcină ca întreaga campo.iie 
electorală să aibă un caracter 
practic, de lucru, să reliefeze 
atit succesele obținute, cit și 
neajunsurile ce mai există. să 
degajeze sarcinile imediate și 
de perspectivă, rezervele mate
riale și de potențial uman pen
tru îndeplinirea exemplară a 
prevederilor planului cincinal. 
Consultul larg, neîncetat cu ma
sele de oameni ai muncii e o 
practică curentă a partidului 
nostru, a vieții noastre socialis
te, iar actuala campanie electo
rala se va constitui intr-un bun 
prilej pentru asemenea dezba
teri creatoare.

O importantă caracteristică a 
campaniei pentru alegeri o con
stituie crearea condițiilor in ve
derea asigurării unei cit mai' 
largi reprezentări a cetățenilor 
patriei în consiliile populare prin 
mărirea numărului de circum
scripții electorale. De asemenea, 
rod ol necontenitului proces de 
adîncire a democrației socialis
te, în peste 88 la sută din cir
cumscripții vor fi depuse mai 
multe candidaturi pentru un loc 
de deputat, dindu-se astfel po
sibilitatea alegătorilor de a de
semna in consiliile populare pe 
cei mai buni d;ntre cei buni.

Alături de ceilalți oameni or 
muncii, artiștii patriei — usxii 
dintre ei candidați -și cu toții a- 
legâtori — participă cu dăruire 
si responsabilitate ki opera de 
dezvoltare armonioasă a Româ
niei socialiste, la continua ei 
înflorire. Cu toții, muncitori, ță
rani, intelectuali să ne pă
trundem de apelul pe care 
l-a făcut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in finalul cuvîntârii 
sale și sâ-i dăm concretețea no
bilelor noastre fapte : „Cetățeni 
ai Republicii Socialiste România, 
dați votul vostru in alegerile de 
la 20 noiembrie Frontului Uni
tății Socialiste, cu deplina con
vingere că votati pentru progre
sul și prosperitatea patriei noas
tre, pentru bunăstarea și ferici
rea întregului popor, pentru cau
za păcii, destinderii și progresu
lui social in lume I Prin aceasta 
vă veți manifesta voința de a 
înfăptui neabătut politica inter
nă și eiternâ a partidului, mă
rețul program adoptat de Con
gresul al Xl-lea de edificare pe 
pâminîul României a celei mai 
drepte orinduiri sociale - orin- 
duirea socialistă și comunistă."

Luceafărul

EMINESCU — sculptură de Vasile Nâslăsescu

literară 
românească

OPINII

Narcis 
și Odiseu

eternul
urnei culturile tinere, precum 

e e noMtri. Ui pot îngă
dui cbpâ extraordina
ră ne a-i ieși Neantului ina- 

* rate, vestiri Neant care ne
pindeșie înarmat piui m dinți si lacom de 
v.eU omeneau, de a-i ieși den Neantu
lui Înainte ce Poeții lor naționali in 
frunte, ca niște voievod in stihare ine
fabile. și de a-i «pune Neantuhn : Na !

Veți fi auzit. desigur, de acei savar.ți 
fausdeni aflați in hjpcâ cu orgoliu) cos
mic. dar care, după utilizarea tuturor 
instrumentelor logice si matematice, 
s-au izbit undeva ca de un zid inex
pugnabil. de beznă și de refuz, și s-au 
înclinat acelei adversități absolute căreia 
n-au avui curajul sâ-i zică nid Dum
nezeu $i nici Nimic, ci doar atit au zis : 
..De-aici începe teritoriul Poeziei, numai 
Poeții, cu intuiția și cu inteligența lor 
vizionară, pot descoperi adevărul •**

Și nu cumva aceiași sa vanii. la ora la 
care se pretindeau stăpini peste legile 
implacabile ale universului in expansiu

ne. lansind către c.v d-ntre £a-
laxii mesaje con<Te <-e e-r formol ii- 
gebrice. convinși că accxu-« ar îi singura 
textură posibilă de cu r.*-«
civilizații. au greșit ? — csri. dimn-i... 
vă. poate că mai înțelept ar fi fost să 
lanseze mesaje constituite din fraze 
muzicale (Beethoven. Bach. Chop in. Doi
na românească) sau (fin strofe a părți ni nd 
marilor, odeiăratilor poeți ai lumii 
(Homer. Shakespeare. Dante. Eminescul?

Și dacă este adevărat ce susțin cole
gii noștri savanți. cu privire la terito
riile pe care numai Poeții le poc cu
noaște. credeți că exagerez (și de ce nu 
mi-ați ierta această exagerați? ?) susți- 
nind câ. la mesajele noastre matematice, 
am primi răspuns, cifrat sau necifrat. 
pe unde muzicale sau pe un de-radi o 
universal acceptate drept cheie dezlegă-

Laurenția Fulga
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ATITUDINI

Spiritul manuscriselor
s

teraturii

ub genericul „Lite
ratura română - lec
ție permanentă de 
educație umanist-pa- 
triotică* la Muzeul li- 
române se va desfă

cative. De aici decurg adevă
ruri de necontestat, ce se im
pun din ce în ce mai mult 
in procesul educării umanis
te, istorice, politice a oame-

șura ediția jubiliară prilejuita 
de împlinirea celor 20 de ani 
de prestigioasă ființare. Ac
tuala decadă a Muzeului - 
prilej binevenit pentru organi
zarea unei suite de activități 
cultural-educative, care, de foot, 
nu fac decit să continue o fru
moasă tradiție a instituției in 
organizarea unor acțiuni intere
sante, cu participant! de presti
giu din lumea noastră literara. 
Și dacă amintim numai seria 
Rotondelor, sau a Dezbaterilor 
și Reconstituirilor petrecute in 
anii trecuți, nu facem decit să 
confirmăm o dată în plus acest 
adevăr. Preocuparea colectivu
lui de aici in îmbogăți
rea și varietatea tematică a ac
țiunilor , trezind în rîndurile in- 
vitaților interes și, de asemeni, 
cointeresînd un număr din ce

Muzeul literaturii române 
la 20 de ani

în ce mai mare de participant) 
la aceste întîlniri cultural-edu

nilor zilelor noastre. Numai 
astfel, printr-un interes crescind 
față de dimensiunile și profun
dele rezonanțe istorice ale cre
ației literare românești, Muzeul 
literaturii române iși poate 
concentra sfera acțiunilor vii
toare.

Semnificația acestor preocu
pări, a ființării muzeului de li

teratură este mult mai profundă. 
Ea este in primul rind rodul po
liticii regimului nostru, este o 
expresie a grijii partidului și 
statului nostru față de continua 
protejare a valorilor literaturii 
noastre.

„Muzeele de istoria literaturii 
își vor concentra eforturile pen
tru descoperirea de noi manu
scrise și documente importante 
pentru valorificarea lor muzeală, 
vor pune în circuit public, prin 
forme cit mai diverse, mesajul 
umanist bogat, cu profunde re
zonanțe istorice, al creației lite
rare românești*, sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu in 
Programul de mâsuri pentru 
aplicarea hotăririlor Congresului 
al Xl-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, în domeniul 
muncii ideologice, politice și 
cultural-educative.

Pornind de la o zestre mo
destă, material adunat din gri-

Ursula Mihail'
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Onestitatea 
criticii

bservăm de o vreme in cronicile ..de

O
 serviciu-, săptăminale, ale ci ton-a
comentatori, unii dintre ei chiar foarte 
tineri, tendința de a desființa sistema
tic cărțile bine primite de public si 

care s-au bucurat de o interpretare favorabilă 
din partea majorității criticilor de prestigiu 
(spunem „de prestigiu*, pentru că oricit simț al 
relativului l-ar stăpini pe cititor, el nu poate 
ignora senzația de certitudine, de autoritate ve
rificată in timp pe care i-o oferă judecățile unor 
autori critici). Vâzînd fervoarea si insistențele cu 
care acești negatori abordează cărțile de justificat 
succes, ne-am întrebat care sint. de fapt, mobi- 
lurile „stări i“ critice «contesta ta re cu care ei le 
intimpină. Un relativism exacerbat ? O pornire 
ludlc, dar inteligent iconoclastă ? Un cult su
perior al lucidității ? Vanitatea mai mult sau 
mai puțin juvenilă de a-și afirma personalitatea 
prin opoziție și negare ? Dorința gratuită de a 
oferi diversitate în peisajul critic ? Intenția 
constructivă de a depăși aparente inerții ? Ori 
poate intuiția lor mai subtilă și intimitatea mai 
profundă cu opera comentată ii fac să aibă o 
reacție izolată — dar cea mat apropiată de 
adevăr ? Experiența literară a înregistrat astfel 
de situații. Nu slntem lipsiți de tradiția contes-

loana Ieronim
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f
ără a fi rigidă, fără o fi mulțu
mită de sine, cunoscind neliniștea în
trebării dar și fermitatea răspunsu
lui. folosind din plin tradiția și ex
periența literaturii noastre (și a altor 

literaturi), integrindu-și organic umanismul de 
cea mai aleasă speță, conștiința literară ro
mânească trăiește și cunoaște acum o maximă 
și plenară afirmare, care corespunde cu vîrsta 
cea mai bunâ pentru creație, a celor mai de 
seamâ scriitori contemporani, formați și afir
mați, in marea lor majoritate, in anii noștri. 
Lucrurile sint, bineînțeles, in mișcare, dar sint, 
au înfățișarea cărților care s-au scris și se scriu, 
care au apărut sau sint în curs de apariție. An
gajarea scriitorului român contemporan, formă 
concretă a conștiinței literare contemporane, 
a depășit demult crisparea dogmatismului, a 
trecut pe alături de falsele efervescențe, a lăsat 
și lasă in urmă (mai greu, dar fără regrete) 
eșafodajele de carton ale demagogiei artis
tice. contopindu-se, prin creație (prin fapte, nu

I prin vorbe), cu aspirațiile și idealurile de pro-- 
funzime ale poporului. Politicul și politica se 
împletesc astfel, in chip firesc, cu artisticul, 
fiind parte integrantă a creației, a operei, a 
angajării scriitorului, a conștiinței lui, așadar, 
nemaifiind, cum erau cindva, parte însușită sau 
adăugată. Perspectiva unor cărți contemporane, 
de fierbinte actualitate, nu mai trebuie câutatâ 
in finalurile lor (cum mai fac unii, precum năucii), 
in sfârșitul propriu-zis al cărților respective, ci 
in conținutul și in sensul lor real, in patosul 
care stă la temelia lor. in adevărul uman și ar- 
t stic pe cară îl conțin, in fundalul social al epo- 
c . a oârui robustețe e mai mult decit evidentă.

Ion Lâncrănjan

Privind
un tablou 

de Van Gogh
Pa ciad priveam amețit 
LANUL DE GR1U CU CORBI (pictat

de Van Gogh 
Inamta de moarte)
Mi-am am nfat de bobina mea carabină 
Cu care am fast logodit în armată :
- Ei, cum v-aș lua in cătare, Domnilor

Corbi, am spus.
Și corbii pictați au început să rida 

(ritul corbesc) 
Focindu-mi cu ochiul.
In spatele meu am văzut atunci o droaie 

de corbi
Cu bastoane de aur, cu frac —
O droaie de corbi privind corbii pictați.
- Ej, cum v-aș lua in câtare. Domnilor

Corbi, am spus. 
Dar corbii aceștia păreau că nu mă baga 

in seamă ; 
Priveau corbii pictați
Dar de fapt ei se gindeau la ospățul Iar 

impânat 
Cu cadavre de îngeri
Dar de fapt ei vedeau moartea oferindu-le 

o partidă de strip-teass.
- Păzea, Domnilor Corbi, am strigat, 
Bătrâna mea carabină n-a ucis niciodată

vreun om
N-am tras niciodată in păsări
Nici măcar in corbii ce se dădeau drept 

ciocârlii.

Nu m*au băgat in seamâ, Domnii Corbi. 
Au cintărit arta cu gramul, au fumat 

culorile tari și-au ieșit.
La ieșire țineau totuși aureola in mină.

Dan Verona
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PUBLICAM PARTEA A ll-A
A COLOCVIILOR ^LUCEAFĂRULUI»

PROTOCRONISM
ȘI SINCRONISM

• Participă : • Paul Anghel • O». S. Croh- 
mâlniceanu • Pomplliu Mareea • Edgar Papu 
• M. Ungheanu.

robabil că titlul nostru va părea em
fatic, mai ales acelora care nu și-au 
încărcat memoriile cu lecturi ale tex
telor clasice. Considerăm însă că el sin
tetizează sugestiv una din antinomiile

criticii, despre care nu 8-a discutat prea mult în 
ultima vreme. Iată termenii ei : 1. critica se pre
ocupă cu sinceritate și real interes de textele li
terare pe care le are în vedere, căutînd să spună 

■adevărul despre ele. lăsînd pe un plan secund 
validitatea estetică sau (vai !) pragmatică a pro
priului comentariu și 2. critica ia in considerare 
textul pe care îl comentează doar ca punct de 
plecare, ca pretext, fiind atentă, chiar absorbită 
de această atenție, la ea Însăși.

Vom fi întrebați ce înseamnă adevărul în cri
tică. în absenta unui răspuns la această în
trebare, Întreaga discuție de față riscă să devină 
o banală repetare publicistică a unor locuri co
mune arh 1 cunoscute. Vom preciza deci că ade
vărul critic poate fi definit, după opinia noas
tră. prin analogie cu conceptul de realism al 
literaturii. Critica adevărată este deci critica 
realistă, după cum adevărată este, In cele dirț 
urmă, indiferent de contorsiunile stilistice ale 
calofililor din toate vremurile, literatura care 
descoperă ceva real despre om și despre locul 
lui în lume (fie că această descoperire este un 
sentiment inefabil sau o tendință prozaică a 
unui grup social).

Critica aflată aub semnul lui Narcis nu 6e 
interesează, de fapt, de lumea literaturii și nici 
de lumea extralingvistică. Ea este obsedată de 
eficacitatea ei estetică sau practică și. în con
secință, textele care o reprezintă sint atent lus
truite, uneori strălucitoare chiar din punct de 
vedere stilistic, dar nu au legături autentice cu 
opera literară sau cu operele pe care le comen
tează. Felurile concrete în care se ivește acest 
mod critic, care ascunde, după opinia noastră, 
o fundamentală neputință, sint diverse, uncie 
dintre ele exLstind sub măști dintre cele mal 
benigne. Forma cea mai evidentă este aceea a 
unei critici atente la propriile ei întorsături de 
frază și de idee, gata în orice moment să sa
crifice adevăratele înțelesuri ale operei pentru 
a se scoate pe sine în evidență într-un mod cit 
mai spectaculos. Se cunosc cărți de acest tip. 
Despre autorii lor. atunci cînd sînt într-adevăr 
autentici stiliști sau abili sofiști, se spune cu o 
vag ironică admirație că sint foarte inteligenti, 
din moment ce au reușit să imagineze o ipo
teză atit de interesantă, sau un text atit de 
..fascinant**. Se trece cu vederea că textul res
pectiv nu are legătură cu opera. Admirația este 
de tipul aceleia cu care este întîmpinată orice 
sofism Ingenios.

Există și o critică narcisistă care se ascunde 
sub masca neașteptată a ditirambului. Ea ridică 
în slăvi opera cu o asemenea lipsă de măsură 
Si de discemămint incit aceasta nu mai seamănă 
cu ea însăși. Este evident că nici în acest ca2 
critica nu este realistă, că, într-un mod deviat, 
ce-i drept, tot pe ea însăși caută să se pună în 
evidență. în acest caz există două posibilități. 
Mai IntlI. în cazul scriitorilor în viață, se țin
tește. pur și simplu, obținerea bunăvoinței per
sonalității respective. Exemplul micromonogra
fiei lui Ion Bălu despre opera lui Marin Preda 
este grăitor. Ce a dorit acest autor, care pare 
a Ignora adevărul că orice acțiune a spiritului 
dusă la exces devine propria ei parodie si că. 
de fapt, textul său denigrează opera prin exa
gerare ? Nu este greu de răspuns la această în
trebare.

O situație asemănătoare este aceea a ipoteze
lor extravagante in legătură cu o operă clasică.

Voîcu Rugariu
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RESPIRĂRI

Tribunalul
de la les Beaux

m ciudățenia de a învăța ceea 
ce sunt învățat.

Eu nu-mi dau voie
fericii.

Mă (cm că-n piept am un
creier șl nu o Inimă ; că n-am in piept 
o pompă, de-mi inimă sângele in te miri

să fiu

ce știe ce. Mă tem că moartea, când vin? 
să mă vază cu ochii dânșii, mă găsește in 
altă casă, in alt cort.

Of, de ce m-ai pedepsit să fiu, insă- 
mințind cuvintele, de ce m-ai lăsat
sămințos ?!

Am ajuns să-mi fie rușine să stau sub
arbori și nedemn să pling, că ei imi dau 
umbră din pricină că există alt soare
sub cer.

Mă lăsași singur, un fel de A, care cu 
1 nu face 2, m-ai umilit ca să am soare 
pe cer. Și atuncea eu, cu ce să fac ? 
Să-i spăl cu viața mea umbra pe care 
el i-o dă copacului ? Și atuncea eu, eu 
ce să fac ?

Numai cuvintele de care tu ai spas 
că ești unul dintre ele ?

Sfătui ce stătui și deodată mi-a fost 
frică de ședere. Au zis că semăn cu 
tine, au zis că semăn cu tine. Așa o fi 
fiind, așa o fi fiind, așa o fi fiind, dar 
să știi că cu nu semăn cu tine, că eu nu 
semăn cu tine 1

Nichita Stănescu

T



acă alții aleg din rea
litate partea întuneca
tă a lucrurilor și as
pectele lor contorsio
nate, degradate sau

chiar ulceroase, Vasile Nicolescu 
a optat definitiv și cu deplină 
consecvență pentru zonele lu
minoase, distincte și pline ale 
existenței. Această opțiune insă 
e departe de a fi una tacil- 
optimistă. t radu cind in fond o 
privire sărbătorească și incon
sistentă, de acea 
tență sinonimă cu 
făloasă ori ou absența nervului 
meditativ, asupra înfățișărilor 
vieții. Dimpotrivă, poetul este 
un avizai, un avizat deliberativ, 
ca să spunem astfel, atît asupra 
relelor ce ne pîndese din lăun- 
trul nostru, in clipele de singu
rătate, de in control al rațiunii 
sau in cele de delăsare confor
tabilă 
unora 
lui și 
însuși 
de fel 
toase ale triate ții și ale melan
coliei. după cum ascunde in 
sine. Stib suprafețele de destinsă 
și senină reprezentare, reverse 
bine conturate ale miniei. ale 
sarcasmului Și ale replicii cu 
țintă socială. Lumea pe care 
poetul ne-o propune în majo
ritatea cărților sale este, in vi
ziunea «a, o „lume diafană", 
pentru că ne e dat o singură 
oară să trăim in ea și pentru 
că un asemenea destin implică 
in «ine atît bucuria și miracolul 
firii, cît și posibilitatea de a-1 
Înnobila statornic prin valorile 
umane fundamentale ce ne de
finesc și la care ne raportăm. 
Poezia, arta în genere, consti
tuie firește una dintre valorile 
ca raderi zar te pentru statutul 
ființei noastre și. de aceea, poe
zia reprezintă pentru Vasile 
Nicolescu traseul unui program 
de existență morală și Intelec
tuală. Pentru acest domeniu 
predilect al poeziei autorul 
Lumii diafane iși «electează 
fără emfază, dar conform struc
turii sale intime, g înduri le cele 
mal frumoase, sentimentele cele 
mai aerate, peisajele cele mai 
pure.

Poezia sa este astfel o conti
nuă Indntare de a fl. de a fi 
printre oameni și lucruri, prin
tre semnele kw trecute sau pre
zente și totodată o Incintare de 
» rosti cuvinte simple și esen
țiale. cuvinte fraterne și imediat 
sensibile care să 
ecoul unor conștiințe consonan
te. La antipodul dezordinilor 
interioare ce macină steril lu
ciditatea și capacitatea noastră 
de concentrare, la antipodul 
falselor a Larme care demobili
zează universul spiritului și 
universul cuvintelor, Vasile Ni
colescu cultivă încrederea, In-

inconsis- 
ianaranța

a fipiriUilui, cit și asupra 
dintre deformările veacu- 
ale lumii in care trăim, 
temperamentul său nu e 
scutit de capcanele voi tip-

«Urnească

[ prezențe ]

„LIVRES 
ROUMAINS" 

nr. 3 a.c.
Avlnd un aspect grafic deo

sebit de atrăgător (multe oa- 
gini viu colorate, sînt ilustra
te cu desene ale copiilor din 
Vulturești ți cu coperțile unui 
mare număr de volume scri
se pentru cei mici) și acest 
număr al utilei publicații a- 
trage atenția prin bogăția și 
diversitatea sumarului. Te
matic, locul central fl ocupă 
o bine organizată anchetă 
despre literatura pentru copil 
La care participă Nina Cas- 
sian. Ion Caraion, Constantin 
Chlriță. Mircea Sântimbrea- 
nu. Tiberiu Utan, Lena Cons
tante. Val Munteanu. Iacob 
Dezideriu. Sectorului vieții 
literare i se circumscriu șl 
succintele rubrici „Profiluri" 
ți „Cărți ți autori". In ca
drai primeia «Int inserate o 
suită de eseuri consacrate lui 
Pompiliu Constantinescu Ton 
Vinea. Al. Ivasiuc și Fodor 
Sandor, iar la cealaltă slnt 
prezentate, Intr-un amplu 
breviar, un însemnat număr 
de apariții editoriale recente. 
Evident, nici de data aceasta 
..Livres Roumalns* 
publicație exclusiv 
Intruclt, !n forme 
(chiar dacă urin 
strict informative : 
este explicabil, dat 
blicul larg căruia revista 1 se 
adresează) este prezentat fe
nomenul editorial românesc 
la ri în Întreaga sa desfășu
rare.

nu este o 
literară, 
similare 

procedee 
ceea ce 

fiind pu-

„SEMENICUL-
Apărut in preajma deschi

derii anualelor ..Zile ale cul
turii caraș-severinene". ulti
mul „caiet" literar scos de 
Cenaclul literar „Semenicul" 
din Reșița candidează, pe 
drept, la privilegiu] de a fi 
comparat cu o bună revistă 
cultural-artistică- La rubrica 
„Literatură și istorie*, remar
cam începutul unei anchete 
de indiscutabil interes actual 
intitulată „Istoria c® temă a 
literaturii*. In care, deocam
dată, slnt prezente opiniile 
hi! Mihai Beniuc, 
Bulgăr Alexandru 
și George Sum. 1

cronica literară

Vasile
Nicolescu

de raze. / / 
/ ca

„LUMEA DIAFANĂ"

crederea nu oarbă ci rațională, 
in tot ceea ce ne stabilizează 
și ne conferă durabilitatea 
unor persistente rădăcini, înă
untrul nostru și înăuntrul colec
tivității. Această privire simpa
tetică și cordială de care e în
suflețit discursul autorului, a- 
ceastă privire care iși propune 
sâ descopere „lumina din cu
vinte". ..respirația lucrurilor" sau 
„minunea fini" încearcă in ace
lași timp să fie fundamentul 
Unei trăiri deopotrivă a terme
nilor aparent divergent! din 
dialectica ritmurilor vieții : „E 
diafană nenAscuta floare / «ud 
cerul alburind de funigei. / dnd 
libelula-nchină eleșteu! / fi beți, 
arinii scutură cercei, f! E diafa
nă linia tăiată / in gura crin ui ui 
ce vrea «A spună i tot ce-i gopti- 
•e cerul într-o noapte / șl urse
le-na in te să a pun A // E diafană 
boarea care 8‘erge / conturul 
rece-al stlndi de bazalt / și lo
cul bănuit al rindunidl / cînd cre
nelează aerul Înalt. // E diafa
nă trena primăverii / cind mie
lul alb împrăștie lumini / d-n 
rana de cristal a dimineții j ard 
mugurii năvalnice! grădini. E 
diafan arcușul care laxă I privi
ghetori de aer în auz / si cor
nul dulce amețind pădurea ( șl 
cîntecul fifilbfltPCTilul sturz, f r E 
diafană cernerea zăpezi! / fi 
curcubeul răsărind In via. f si

nessfîrșită curgerea câmpiei / că
tre albastre guri de paradis. // E 
diafan pămintul ce dospește / și 
arlechinul care-a rîs plingind. / 
E diafan poemul care scurmă / 

cuși-nginA ritmul lumii gînd 
gind" (Lumea diafană).

Căutind și lnvestigind partea 
frumoasă a lucrurilor și orizon
tul luminos al vieții, de la obiec
tele rele mai îmbietoare și mai 
poetice pină la sentimentele cu 
gradul rel mai ridicat de auten
ticitate și prestigiu, Vasile Ni
colescu este cintărețul subtil și 
cultivat al tuturor celor care ne 
înfrumusețează însăși existența 
și ii determină valoarea ne- 
substltuibilâ. Verbul său armo
nios. care nu ignoră nici dra
mele. nici dilemele și nici riscu
rile creației, iși extrage consis
tența dintr-o percepție canali
zată cu predilecție spre momen
tele de maximă și sublimată ex
primare a ființei umane, la ni
velul exprimării artistice, prin 
forța și durabilitatea artei, al 
contemplației și al lucidității 
contemplative, al iubirii de țară 
șj de oameni, imprumutind în 
însăși tonalitatea lui pură, np- 
rofisticată șl perfect transmisi
bilă aura autoritară a realități
lor și afectelor din care poetul 
și-a făurit normă și îndreptă
țire. în această viziune, emina
mente umană, poezia este

mijloc de a aonda fața mirabila 
a lumii și totodată un mijloc da 
a transfigura înfățișările ei, cu- 
vintul căpâtind prestigiul și sta
tutul de firesc al lucrurilor re
levate. iar realitatea lăsindu-se 
deopotrivă, la rindul 'ei, pătrunsă 
și absorbită de potențialul su
perior al cuvintelor : „Poezia
respiră in toate / cite sînt și vor 
fi : / în groaznica noapte, / in 
tainica zi. / / Poezia respiră în 
toate : / in ochi și-n topaze, / 
în risul de Narcis al curcubeu
lui. 1 in furtuna
Toată poezia e-o dramă, 
rouă pe scutul de-aramă. / Dar 
mai mult decit toate / Poezia-i 
veșnică rană". (Poem).

Tema creației, tema artei in 
mod special, văzută ca un semn 
al duratei umane și căutată, de 
aceea, atît printre echivalențele 
plastice sau muzicale ale tezau
rului universal, cît și în legiti
mările propriului efort de zămis
lire poetică ocupă, și în acest 
volum, un loc predominant în 
poezia lui Vasile Nicolescu. Poe
tul este un scafandru al abisuri
lor interioare și un celebrator 
fervent al forței inauguratoare a 
cuvîntului in versuri care, stră
bătute de o pasiune 
abia stăpinită, traduc un 
și sensibilizează 
ce-ar 
rism : 
nului 
sorbit 
sorbit 
fără epidermă de azbest / or
becăind, zbătîndu-mă, / ca un 
arcuș de flăcări / cu pletele 
electrizate de-ntuneric, / cu me
moria stelelor în virful fiecărui 
deget. / în noaptea convulsivă a 
cenușii, / în pîlnia nopții, / în 
gura fumegîndă a nopții, / cău- 
tînd orhideea, frageda urmă a 
zorilor dintîi, / palida scoică-a 
luminii, / Cuvlntul*1. (Scafan
dru).

De asemeni, oprindu-se asu
pra a tot ceea ce îndrituiește 
speranța, încrederea, existența 
și visul, autorul Lumii diafane 
ajunge mai profund și mai Der- 
tinent ca oricînd la cîteva teme 
ale statorniciei șl la „rădăcinile" 
ce ne leagă prin firele rele mai 
intime de un timp șl de o isto
rie : „Poți născoci de toate : și 
noaptea, și lumina / și ielele 
să-ți bată prin vise tamburina. / 
Poți născoci miresme, poți sus
penda grădina. / Poți colora 
văzduhul. fîntlnilor, retina. / 
Dar nici o alchimie nu-ți naște 
rădăcina". (Rădăcina).

Este aici un glas al angajări! 
șf al dragostei de țară care, vi- 
brînd in numele valorilor re ne 
caracterizează și ne determină 
prooriul statut, capătă 
nanța verbului aprins și 
In intransigența șl în patetismul 
său de înaltă ținută.

Dan Cristea

energică, 
crez 

un conținut 
fi putut aluneca în reto- 
„Scafandru-n gura vulca- 
înșelător de somnolent, / 
și azvîrlit afară și iarăși 
/ fără mască de gaze, /

rezo- 
nobll

CARTEA DE DEBUT

Echilibru
și dezordine

pămintuiui
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. Gh. 
Mitru 

In
celași perimetru tematic se 
înscrie șl un amplu interviu 
(..Istoria d adevărul") cu is
toricul Hadrian Daicovidu. 
realizat de Gh. Jurma. ini
mosul ți competentul anima
tor al cenacluhi) ..Semenl- 
cul". Di\"erse și instructive 
(unele fiind chiar inedite) 
slnt materialele consacrate 
Centenarului Independentei 
și răscoalelor țărănești din 
1907. în paginile de literatură 
originală publică o bună par
te din membrii cenaclului re- 
sițean grupaje de versuri, 
proză scurtă, reportaje, ceea 
ce constituie o dovadă con
vingătoare cu pridre la Inten
sul spirit de creație litera
ră din Reșița.

a-

J

viata cărților

Construcția
lecturii

Este într-adevăr ca o balanță între înțelegere și neînțele
gere acest volum în care se înfruntă un „eu" atoate- 
știutor și clarvăzător în destinele șl condensările 
vechimii, în semnele și pecețlle altor vremuri șl a ce
lui ce mereu se miră că Janus are două fețe, neînțelese. 
De aici Intenția eulul de a se divide la infinit pentru a 
putea atinge acele îrițelesurl transmise în cerebralul festin, 
traiectorii ce se întretaie și se întîlnesc fără a ss putea 
contopi. Insistența pe simboluri, migrarea între alegorie șl 
parabolă, între mit animalier și credință omenească în 
nevoia de cunoaștere subliniază ambiguitatea prea cultivată 
a cărții. Ar fl fost în folosul cărții dacă imaginea s-ar fl 
păstrat la nivelul celei din primul ciclu Țară de eres, unde 
coerența lirică e evidentă.

•) Aurelian Chivu 1 „Cina".

Giumbușlucuri,

Ioana Crefulescu
Editura ..Emlneacu", 1FTT.

• O carte în care nu numai operele sînt contemplate 
din perspectiva Lecturii ci și invers, lectura e considerată 
din perspectiva cărților ce-i definesc spațiul și calitatea 
cunoașterii, este ultimul volum •) publicat de Ion Vlad. 
Lectura i un eveniment ai cunoașterii, spre deosebire de 
celelalte scrieri avînd In centrul )or receptarea creației, 
este o laudă (scrisă ea o teorie) a lecturii șl a re-cltiriior 
cărții, rostită auster, cu scrupulul obiectivitătii șl al exac
tității. Tn centrul ei se află dezideratul ca acest univers al 
interpretării operelor să fie „prezidat de inițiative intelec
tuale și de cunoaștere", astfel ca Istoria receptării operelor 
să se identifice cu o conversiune a timpului lecturii în 
spațiul lecturii, idee fundamentală a acestei cărți, în care 
laitmotivul fizicii lui Einstein, transgresat în concepția 
Iul Cesare Segre, devine o opțiune.

Pentru Ion Vlad, „cunoașterea operei Începe... mult Îna
inte de lectura acesteia". Recunoaștem aici o tem* a con
științei celui ce citește șl un principiu al judecății de va
loare. Analiza critică a volumelor publicate de Gelu Io- 
nescu. N. Stelnhardt, Ion Negoițeacu, Ion Pop. Mircea 
Iorgulescu, Doina Curticăpeanu, Ioana Em. Petrescu, Du
mitru Mlcu, Ov. S. Crohmălnlceanu. Nlcolae Manolescu, 
Zaharla Sîngeorzan, V. Răpea nu ține seama de informația 
pe care se bazează acești autori, de precizia și de eficiența 
el. Ion Vlad sancționează cu precădere ipoteza Insolită și 
agramată, lacunele In domeniul teoriei, poeticii și semio
ticii literare. Inscripții la clțiva scriitori trasează aspecte 
din critica lui C. Dobrogeanu-Oherea. Presa : o temă cu 
variațiuni șl tipologia reporterului la I.L. Caragiale, teoria 
creației narative și „epopeea inaugurală" din Creanga de 
aur, „viziunea geometrică" la H.P. Bengescu sau univer
sul poeziei iul Emil Isac. Un capitol Interesant este Inter
ferențe. El discută jurnalele Iul Camll Petrescu și Octav 
Șuluțiu, Moartea unui savant a lui Mihal Stolan, cărțile de 
interviuri și de reportaje semnate de F. Aderca, I. Vale
rian, I. Biberi. Dan Hăullcă. Dorin Tudoran șl Eugen Se- 
celeanu ori Nlcolae Prelipceanu. Există de asemenea o 
lectură sugestivă a creației lui Florin Mugur (Poezia eseu
lui) și a „fantazistuluî Mircea Horta Slmlonescu, cu trimi
teri la semiotica folclorului și a parodiei. Bazat pe lucra
rea lui Lukăcs, Romanul Istoric, pe ultimele „gramatici ale 
prozei" și teorii ale povestitorului, pe concepția lui G. C.ă- 
linescu despre document șl literatură și pe cea a lui 
Cesare Segre despre conversiunea timpului istoric în spa
țiul operei, Ion Vlad prezintă clteva lecturi de incursiune 
generală, rapidă, fragmentară în creația lui Ion Neculce, 
Vasile Pârvan, Nlcolae Bălcescu, Geo Bog2a, (comț>arat 
cu Antoine de Saint-Exupery, Egon Erwin Kisch și Curzlo 
Malaparte). Cele mal complexe sînt comentariile la George 
Bălăiță, D R. Popescu, ștefan Bănulescu și Constantin 
Țolu. La întrebarea „Ce sînt cărțile $1 !n ce constă valoa
rea lor ?“ Ion Vlad răspunde de această dată în primul 
rînd prin cum poate fl lectura lor un eveniment al cu
noașterii.

Doina Uricariu
•) Ion Vlad i „Lectura : un eveniment al cunoașterii». 

Editura „Eminescu", 1877.

boroboațe, 
ghidușii...

• Adept convins, cu aplomb, al literaturii de agrement, 
Vlad Mușatescu a imaginat un personaj năstrușnic — zia
ristul, scriitorul și detectivul amator Alexandru Coman, 
replică parodică a lui Al. Conan..., creatorul Iul Sherlock 
Holmes — pe care îl reîntîlniin acum Intr-un roman •) 
plin de peripeții de asemenea năstrușnice.

Personajul, după cum ne putem cu ușurință Închipui, 
nu este deloc un Făt-Frumos al detectlvlsticil. In deplină 
conformitate cu nonconformismul care a invadat și acest 
gen, autorul îl prezintă pe Al. Conan al doilea ca pe un 
ins corpolent și nătăfleț, care se pierde cu firea la vede
rea sau doar la gindul unei mincări grase, bine condi
mentate șl care, smuls printr-o înlănțuire diabolică a ln- 
tîmplărilor din existența sa sedentară, se freacă mirat la 
ochi șl se Împiedică la tot pasul, declanșînd uneori, din 
greșeală, adevărate explozii de panică printre răufăcători. 
Această disproporție între cauză șl efect, între o minimă 
Înzestrare pentru aventură și „obligația" de a participa 
la aventuri dintre cele mai trepidante ar fi putut fl sursa 
unui comic irezistibil, ca în unele filme cu Stan și Bran 
sau ca în acele westernuri glumețe în care neîndemînarea 
„eroului" este luată de către adversarii săi drept supremă 
virtuozitate. Dacă nu se Intimplă așa este pentru că auto
rul, neLnspirat, insistă în direcția comicului de limbaj, 
pentru care nu are aproape deloc aplicație. Stilul 
„halos", de calitatea celui ironizat de Ion Băieșu In seri
alul său cu Tanța și Costel, este luat aici în serios, deve
nind modul curent de exprimare al detectivului amator. 
El spune, de pildă, „pot afirma cu mîna pe cord", „niște 
carburant de Niculițel", „o ladă cu fiole", „am depflșit, cu 
bine și fără reparați! generale, jumătatea lui ianuarie" 
etc. etc.. încurajat mereu, din umbră, de creatorul său, 
care crede probabil că dezlănțuie în rindurlle cititorilor 
hohote de rîs, dar care uită că nivelul cultural a) acestor 
cititori nu mal este de multă vreme atît de scăzut.

Peripețiile proprlu-zlse — prin care se realizează comi
cul de situație — sint mai antrenante. Vlad Mușatescu 
dovedește Imaginație epică, închtpuindu-șl, de exemplu, 
ce proporții apocaliptice ar putea lua distrugerile provo
cate intr-un apartament modern de nepriceperea a doi 
borfași angajați să facă curățenie.

Păcat că acest ritm alert nu este menținut de 
la începutul plnă la sfîrșltul cărții. Simțim că autorul se 
joacă cu plficere șl uneori ne șl molipsim de buna lui 
dispoziție, dar uneori ztmbim din politețe.

Alex. Ștefănescu
•) Vlad Mușatescu : „De-A bîza (Jocurile detectivului 

Conan)", Editura „Albatros", col. Aventura, 1977.
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Insomnia 
(Editura 

Litera*, 1977) : volum de verauri 
eteroclite, multe mimetice, in 
maniera, intre altele a lui Ni chita 
StAneucu, copiată din afară in 
TreXe : ..Sint rel mai bătrin 
locuitor / Al Terrei. / Aul a- 
sicta Ia facerea lumii / în Pri
na *vara dinaintea mea f Deul 
fnsina diminețile / Asezindu-le 
stivă / Pe locul unde 1 Ape le-si 
veghează neliniștea / Eu] ase
meni unui cameleon ! Intra in 
durerile facerii / Eram singurii 
locuitori ai Terrei / 
iubitei locuia / Zeul 
de ionatani / De la el 
Numele mamei". Din 
tulară liDseste fiorul metafizic al 
autorului Laudei somnului : ..Ne 
lioim fruntea / De insomnia oa- 
mintului / Să nu ne atingă 
moartea / Să ne odihnim / în- 
tr-un sunet de flDă l Pină ce 
vom deveni / Numai zbor / Um
bre ale unor note / Desenate in 
aer / Acum treci / Prin sufle
tul meu / Asezindu-mi lucruri
le i Albă pasăre a dimineții". 
S-ar putea cita un Moment mai 
încordat poetic : ..M-aorooii de 
floarea din eeam / E iarnă in 
cuib și-n copaci / Lupii jindu
iesc după luna din apă Au 
sloiuri în nări, iar din ochi 
Imaginea turmei le «capă l 
M-apropii de floarea din fleam f 
Petale de gheață-au murit oe 
sub stele / Vintul țiDă-n rts- 
pîntii si am / în suflet tot al
bul din ele / M-apropii de floa
rea din geam*.

De asemenea Baie taaca î 
..Mi-am cioplit din suflet toa
că / Să nu tacă niciodată / 
Gesturi din copaci mă ning / 
Iarba strigă-n sus de sete i Via 
în cete norii suri * Mii de guri 
se cască-n cer f Apoi oier cu 
dor de Dloi / Bate toaca-n norii 
goi".

Mai departe inceo bizareriile : 
„Purtam in cesturi inversul co- 
Dacilor". „Ochiul se bea De 
sine". „Un scafandru In buzu
narele ochilor - noaptea unui 
naufragiu". „Îmbrac costumul a- 
cela de leu f Să-mi ies înain
te ' îmbllnzindu-mă*. ..Vino 
■ -■uri truda marelui lemn f De 
el atirnă toate viorile". _C-un 
ochi mă pasc, cu celălalt mă se
măn" si alte de acestea.

Orgoliile
cuvîntului

Un roman
al uzinei

• Re întrevedea chiar <ftn primul volum de versuri al Iul 
Ștefan Rad of. „Casca de loc", o tendință de lntelectuall- 
zare a imaginii, dar ea nu tacArea poezia de concepte șl 
lăsa imaginea curați fi adeaea foarte sugestivă, tn acest 
din urmă volum*) tendmta intdectualizăru domină, lecția 
e probabil barniasâ. i imaginea ae încarcă uneori nefiresc 
In detrimentul rotunjunu ei Tematic, se menține ideea de 
privire aaupra otnuj«i rfcrilntd In lucrurile lumii, dar 
viziunea se eomp.îed pnn implicarea ninței Intr-un uni
vers u»or haotic care pHMtuleazJ imre serenltatea miori
tici a celui ^“Jpt dm soare" fl hamletiana Iluzie dezono
rată. tra eralnd teritorii norvege sau dacice, levantine sau 
ds iMdsiEae Poate e prea mult. Mai Interesan
tă rfcn'nc getica leaatft de continuitatea umanului din- 
roa viață ța moarte, ca a restituire, ca o amprentă 
vețmcd : ..Cînd cna «c-nchee doar lucruri le-și trag 
cu'.orLe-napoi : ci partea de lumină rămasă datornică-n 
noi. de sub asfalt ne cbeamă. spre rfmpie. i să ne așter
ne m hrană vțe 1 sub lanurile de verte... • Ideea revine stă
ruitor n ea este uoate dominanta acestei poezii 
vrea uneori elegiacă «i alteori baladesc*.

Poeme'.e acestui volum «tnt amprentele unor parabole 
ale ramlnerij și întoarcerii a unei stigmatizări a constan
ței spre dorul de eternitate. Se naște un spațiu a! unul 
dincolo de lume, tn kn em o rial, tn spirit. In dorința de su
praviețuire. a ceea ce s-a rostuit ca vis. ca datină, ca price
pere as a ascendență Dar tot acest traseu semnificativ tre
buie descifrat lnlâturlnd multe versuri de prisos, imagini 
stufoase. Cînd e mai puțin intelectual ist, poetul e mai si
gur pe mijloacele sale : „Slnt faima ta în haine de lumi
nă. i Din morțl In morți m-adun ctt pot de viu. I Prin 
amurgit* poarta care vine / să trec printre cuțite către 
tine. / învegmlntat de foc fi-nchipult i spre țara dinspre 
veri : nedeslușit". Poate c* «Int ușor argheziene aceste 
versuri dar ele au accentul curat fi o gravitate neostenU- 
tivă. Exist* aici iin sentiment al oboselii, ca o veșnică În
cărca re dublată de un constant abandon In învoiala 
existenței.

Imaginea urmează și ea acest drum sinuos și poate de 
alei vine eterogenitatea unor poeme. Râmîn frumoase poe
mele ronsecvențel sinelui : „Dezintegrat, pâmfntul, tot ce 
avea scăpare i Se va roti dîn nou purtat In ciocuri ! de 
ultimele pisări călătoare I Ne vom cunoaște iar. șl iar. / 
pentru nevoia He coșmar ț / Va fi iar noapte, iarăși zi ; I 
Ke vom roti. / ne vom iubi".

hota re-a proaDe ino* 
nimeni n-o s& vadă 
altfel decit un dans

în inima 
grădinilor 
am aflat / 
poezia ti-

xist / intre 
cente. / că 
viata mea / . 
de elemente / E bine că trep
tat imbătrinesc ' în timp ce fără 
tihnă crej;c gorunii. / că lingă 
mare-n scoici ne-mpodobim / 
pentru ospățul ultim al furtu
nii. / E bine că ades ne-nchi- 
puim / copii, aripi. însingerată 
stare, f în time ce fructe acre 
putrezesc ' ai răul se usucă ne- 
Dutincios. la soare".

Ideea de timp Drovoacă che
mări nelămurite din nord si sud. 
cer si Dămint, isbita unui somn 
eniematic intr-un sonet de re
zonantă bacoviană (Trec oăsărl). 
..Trec păsări albe către sud / 
si năsări albe trec SDre nor- 
duri. / stelare semne în fior
duri. / dorinti de somn, sărutul 
crud / f Ce taine grele-n deza
corduri : / Drin golul Iernilor 
aud / extazul unui spațiu nud / 
suspinul mării din fiorduri / / 
Dar decit toate, mai presus, f 
simt plinsul unui nor diform, f 
privirea lumilor de sus. / I Cînd 
arini n-ai Si ochii dorm / cu
vinte pentru toate nu-s f fii te 
absoarbe-un tîmD enorm".

Timpul Penelopei. Dor de 
Ulisse. Păminlul despre e>re 
verbina (Dobrogea). Ovidiu și 
marea sint scrise pentru unita
tea exterioară a volumului, 
somntuos in notat ia stărilor in
terioare. de pildă In poezia 
Presimțirea primăverii : ..Cînd 
alerg fericită De țărm 1 sfialatâ 
de strooi uriași si de sare. 1 cînd 
mă «imt o meduză cu ari di vts- 
Îînd " o atunci se intimDlă me
reu ' brusc să sfărim suh oan- 
tofi o fărimă. * o nălucă umi
lă. o iTTtebră de zeu".

Carmen Tudora este o DoeU 
djrtiiw^ă încă de la urinml vo
lum. ooetă de control artistic 
sever de care, neîndoios, vom 
mai auzi.

de zăpadă
românească", 

de Carmen
(Floareș. n. la

tineta 
„Cartea 
1977) 
Tudora
14 iunie 1D43 In Tg.

Neamț) eflte un volum de ver
suri remarcabil. nromitător. 
Dintr-un stagiu maritim, poeta 
si-a notat un număr de viziuni, 
senzații, emoții, visări, inchi- 
DUiri. toate de o frumoasă ți
nută lirică si de o discretă e- 
levatie a spiritului, in versuri 
foarte s un ra veghea te Drozodic. 
rareori eliberate de constringeri. 
La o masă rotundă, mindrii ca
valeri ai Seville! cu ..grațioase 
coloace cirnite". „Prinți melan
colic? cu nume de Dfisări". se 
înclină sfios cind ea. „doamna 
luminii**, ourtlnd ne umeri sem
nul Durității, isi face apariția 
(Ea dace o planetă cu zăpadă) : 
„Cind ea aDare dansind un fla
menco. / intr-un torent de hai
ne transoarente. / Durtind o 
nlanetă De umeri, f un fel de 
soare neaprins. / redevenim sne- 
rante inocente / bătind cu albe 
lănci in necunrins...".

Peisajul solar nu încălzește 
sîneele. fraolnd diiMDOtrivă ino
centa (..Soarele închis in can- 
talupi / spre copilărie ne întoar
ce") : „O. dacă n-aș fi copil / 
doar lntr-o virată solară. / cit de 
albastră-ar Dluti I jumătatea de 
zî creou seu lari" (Epllag) ; „$i
stăm fată-n față : oglinzi ! *îi- 
siate de vint ne devoră i (ah. 
transparentul cooil. / transpa
renta mea oră)" (Virată).

Pe malul mării, sufletele nă
rui eec sore o mare iubire, aici 
..orice ioc e Dosibil". truoul «e 
dese node ..din carapacea fier
binte a hainelor" fi dispare -xub 
un torent de scoid ștrăjucltoa- 
re*. nimic nu turtmrfi insă 
calmul. nici măcar trecerea 
inexorabilă a timuului (E bi»c) : 
„E bine că sint blondă, că e- Al. Piru

AQUA FORTE
• Tot mai multe articole slnt publicate în reviste 

despre sensul și necesitatea unor cenacluri. Deși 
rostul cenaclului este acela de a promova talente 
autentice $1 de a le trece prin .Jocul" purilicstor al 
observațiilor judicioase, se recunoaște, totuși. cena
clului, posibilitatea de a organiza grupe de tineret 
(mai ales), ivite în contextul acțiunii de educare a 
tinerii generații la școala poeziei patriotice și de a 
valorifica creator acele momente dedicate Intilnirii 
șl confruntării tor. In acest sens, am remarcat in
teresanta discuție ce a avut loc In cadrul cenaclu
lui ..Junimea- din Iași, găzduită tn paginile revis
tei „Convorbiri Literare", r.r. •, irrt. discuție con
dusă de către talentați! critici Daniel Dimitriu. Val 
Condurache, Mihal Dinu Gheorghiu. Ion Ho'.ban 
care a avut drept 
near actual. Orice 
poeți !

subiect fenomenul poetic romi- 
fi-ar spune. au ducem Lipsă de

_ r număr al
(38) slnt publicate o serie de ______
despre semnificația și structura limbajului, purtind 
amprenta rigorii, a onestității intelectuale, a com
petenței. Iată numele lor. în ordinea publicării : 
Eugen Dorcescu. Olimpia Berea, Crișu DascAIu. 
Doina Bogdan-Dascălu, D. Vlăduț, Maria Poartă. L 
Funerin, Livius Petru Bercea.

• In penultimul fevistel „Orizon:", 
articole științifice

(prin gestul de a o comenta pe Anițoara 
șl interesantă cronică literară. Iată cum, 

acestei cronici, am descoperit noi dlsponi- 
și noi aspecte ale literaturii noastre culte.

• In același număr, Cornel Ungureanu publică a 
ciudată
Odeanu) 
datorită 
bllitățl
(I. Negriei avea dreptate să facă un fel de apologie 
a criticii, în sensul cel mal bun ; „idealismul" de 
care a fost acuzat de către Daniel Dimitriu în pe-

nultimul număr al revistei „Convorbiri Literare" 
(A) nu este decit un tribut plătit tncrederii lui in 
posibilitatea șl necesitatea teomirării, a delimitării, 
a disocierii *1 descifrării de sensuri, deci, a criticii-)

• Ultimul număr. («1 al revistei „Vatra" reunește 
cronicile Iul Dan Cui cer (densă |i energică) «1 a Iul 
Dumitru Muresan (discret abstractă si. de cele mal 
multe ori. exactă) doi cronicari neobosiți ai revii te L 
Un alt veșnic present la datorie. Mihal S!n. modest 
ți patetic în același timp, se luptă pe baricadele 
interviului, aducfnd apoi un omagiu scriitoruhii 
Radu Petrescu. Revista mai cuprinde și un articol 
al lui Anton Coama despre „social și subiectiv în 
opera lui Ni co Lac Bre ban-. E prezent și Gheorehe 
Grigurcu conțin uln du-și serialul despre critică (cri
tici) cu aceeași ironie, ce poate fi considerată blind* 
fată de momentele de sinceritate totală, cind devine 
detașat șl imoencnal precum un computer. 
In fine. Ion Papuc scrie un articol despre un su
biect mai puțin discutat acela al restituirii ți pu
blicării corecte a manuscriselor lui Lucian Blaga.

• Un ultim comentariu despre interviurile ce 
apar în reviste, foarte necesare și așteptate de citi
tori. deoarece satisfac setea de autenticitate a pu
blicului. Interviul fiind și o formă de propagare a 
unor factori culturali (cum ar fl perspectiva și am
ploarea glndlrti celui intervievat, conștiința lui ar
tistică, cetățenească, etc .) nu poate arăta mai de
grabă ca un monolog, ci ea un-dialog între un om 
și alt om ce reprezintă o instanță culturală, ți care 
trebuie să faciliteze ți să selecteze ditt mulțimea 
acelor factori ce urmează să servească publicul res
pectiv. De ace^. este necesară o primă selecție la 
nivelul celor ce ar putea fl intervievați, acțiune 
care pornește de la întrebarea fundamentală : cui 
li luăm interviu T în orice caz, nu oricui șl nu nu
mai prietenilor 1

Lector

care ?e

•) Ștefan Radof : „Iris", Editura „Cartea Românească4*,

Imaginea
țării

de eres

• Niște poeme !n proză par s* alcătuiască volumul •) Iul 
Aurelian Chivu, nifte poeme foarte ambițioase dacă ținem 
■rama de sumă conceptelor pe care ni le propun. Autorul 
pare să aibă vocația interogării, șl chiar dialectica negației 
iar intenția prea vădită In acest aenj este supărătoare. 
Poezia e programată intelectual și chemată să acopere o 
emblematică prea extinsă : ea este un fel de discurs despre 
posibilele și virtualele Înțelesuri pe care spiritul omului le 
acordă unei anumite apartenențe, unui anumit spațiu. Pa
rabola volumului este invitația la un festin imaginar, o 
„cină" în care se dispută printr-o recuzită animalieră va
lorile raportului dintre existență ea înțelegere, pricepere 
șl imaginare șl oon existență ca negare : „Balanța care 
judecă erezia trupului meu / străină e de foamea crabu
lui } străină e de parabola talgerelor / pe fața mea In somn 
căzind I balanța în care Îngrop pe-ascuns f eu partea mea 
de-a fl ritos animal dellrlnd / aici unde stau eretic și gol 
de Înțeles din afară privindu-mă / fără mine se va 
înțelege" eto.

Cel puțin așa ar putea să pară traseul poemelor dacă ele 
nu ar suferi de o prea mare desfacere de termeni-chele, 
sau considerați astfel. Intr-un beatlarlu pe care autorul nu 
l-ar vrea neapărat divin ci miraculos In sensul continui
tății emblematice pe care ar deține-o, el săvlrșește o în
treagă mitologie, stră-romănă. stră-daco getică, un Egipet 
venit dintr-o nu se știe ce intuiție eminesciană, dar care 
nu mai urmărește rostul civilizațiilor. Acest bestiarlu 
cu tangențe mitologice are o anume coerență : „Nu-n- 
treb platra-n porunci / de ce locuiește cu castorul / 
de ce-ngropat și tăvălit In ea îl rabdă / fără știre cu 
delir purtlndu-i ca pe-o vie stemă / sărbătoarea albă a 
gurll-n laudă / Ce caută acolo, La vatra-n erori I forma 
însăși a animalului luînd î I Nu-ntreb balanța-n eres / de 
ce locuiește cu pelicanul, / de ce micimea trupului In apa 
flăcării egală bătaia talgerelor amuțește / în trufia șl tri
umful ei fără daruri / ce caută cearta aripilor r* etc.

• Probabil urmarea unul scenariu de film e ultimul 
roman •) al lui Francisc Munteanu. Producție elegantă, 
fără psihologism, roman alert, cu „acțiune", cum se zice, 
tăiat repede pe cite un gest, o replică, o grimasă. Autorul 
a făcut ani de zile film, a scris un număr Însemnat de 
scenarii ; de acolo a rămas cu acest ritm teribil unde 
totul e mișcare și momentele de cugetare stnt puține șl 
repede turburate.

Evenimente de actualitate : într-o uzină, „Oțelul Roșu-, 
directorul Coman ordonă să se Întrerupă activitatea 
normală la un cuptor spre a Be efectua acolo o experiență 
foarte curajoasă spre a obține oțel 312, premieră națională. 
Dilema este mare : oprind cuptorul, scade producția de 
plan, Incerclnd experiența, există șansa de a scuti o chel
tuială foarte mare cu importul acelui oțel miraculos. In 
plus. Coman nici nu are aprobarea Centralei șl nici acordul 
adunării oamenilor muncii ; face așadar un gest tiranic 
deși cu un scop desigur înălțător. Și de aici o mulțime de 
Încurcături : telefoane amenințătoare din Centrală, inspec
ții tnopinate, reclamați! șl altele ; la fel de iritante. Coman 
e sprijinit de Tănase, secretarul organizației de partid. 
Cauza lor triumfă. Directorul întreprinderii e propus pen
tru decorație. Romanul e Încordat dacă 11 reducem la o 
schemă, pentru că, In fapt, Coman rezolvă In acest timp 
douăzeci de alte probleme, merge la teatru, face filozofie 
(In clteva cuvinte, căci n-are timp), trece prin două crize 
amoroase (deci e un soț fidel). Excepționale slnt aici clteva 
personaje, detectate numai fragmentar de cititor, depline 
probabil pe ecran : Clara, actriță cabotină, căsătorită cu 
un actor placid, Corlna. cumnata lui Coman, absolventă de 
filozofie, vidată cu clțlva ani in urmă șl de aceea andro- 
fobă, Irlna, soție înțeleaptă, Paraschlv, primul secretar al 
județene! de partid, om sobru pehtru care bucuria șl irita
rea au aceeași expresie propozițlonală. Șl desigur. Coman, 
director curajos, aparent despotic, deși sentimental Și uman, 
o Idee.

Artur Silvestri
•) Franc isc Munteanu î hDacĂ toți copacii ar fi la fel"] 

Editura „Cartea Românească", 1977.

echilibrate

• In cartea ♦) sa, Valentin Hossu-Longln se dovedește 
stâpîn al mijloacelor pe care practicarea reportajului le 
presupune. El posedă un stil de o nedezmințită fluență, 
ce denodă o îndelungată practică ziaristică. Frazele curg 
bine rotunjite, nici o asperitate nu poate fl detectată în 
ele. Aspectul acesta este un bun ciștigat.

Cît privește conținutul cărții el este alcătuit din repor
taje ce abordează diferite domenii de activitate socială și 
științifică : contribuții medicale românești de importanță 
mondială, acțiuni îndreptate împotriva degradării fondului 
forestier național, cercetările arheologilor, posibilitățile 
dezvoltării turismului montan, acțiunile de repopulare a 
munților cu animale pe cale de dispariție. Un capitol in
titulat „Venirea noastră pe luttie“ Urmărește clteva dintre 
evenimentele esențiale care au contribuit la formarea ro
mânilor ca popor șl ca națiune. Acest capitol este cel mal 
reușit, adesea autorul reușind să realizeze accente de o 
remarcabilă eloclnță patriotică. Iată un fragment semnifi
cativ dintr-un reportaj despre Alba Iulla : „Peste Alba 
lulls se rostogoliseră 319 ani șl o lună, de la Intrarea tri
umfală a lui Mihai. Orașul plin de istorie, oraș-flacără al 
continuității românilor In arcul carpatin, devenea Intliul 
loc de Împlinire a străvechiului ideal de unire sub același 
acoperiș a tuturor românilor, precum fuseseră dacii liberi 
de la Burebista ș1 Decebal, șl precum va fl fost poporul 
acela In Începuturile sale de romanizare sub flamura Da
ciei Felix. Drumul marii uniri, frlnt de multe ori, pierdut 
în labirinturile unor interese străine nouă, forfecat de for
țe ostile șl mal puternice decit voința mulțimilor pâmln- 
tulul acesta, a început cu acel nobil și sărbătoresc marș 
de la Șelimbăr la Alba luln".
. Calitatea principală a reportajelor lui Valentin Hossu- 
Longln ni se pare a deriva din echilibrul onest pe care 
autorul știe să îl păstreze între transcrierea unor Informa
ții și exaltarea lor poetică.

Voicu Bugariu

•) Valentin Hossu-Longln i „Omul pentru om*, Editura 
„Eminescu", 1977.
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colocviile «luceafărului»

protocronism si sincronism
(Continuare din nr. 41/806)

PAUL ANGHEL : Să ne întrebăm acum la ce 
slujește discuția despre protocronism. fiindcă 
riscăm ca cineva care nu ne iubește sau nu ne 
stimează să spună : hai să le facem concesia de 
a acpepta ideea protocronismului, dacă asta le 
mîngîie orgoliul, fie, treacă de la noi, dar prin 
ce anume se schimbă statutul universal al lite
raturii române dacă acceptăm ideea p-rotocro- 
nismului ?

Răspund : nu se schimbă statutul universal al 
literaturii române, dar se schimbă optica noas
tră asupra propriei noastre literaturi și aceasta 
este un fapt esențial. Literatura română e o li
teratură mare, n-o spun eu, a scris-o recent 
într-o carte despre limba română profesorul sue
dez Alf Lombard. Cum poți avea sentimentul 
unei literaturi mari, explicînd-o în permanență 
printr-un statut derivat. punind spectaco
lul literaturii române să funcționeze doar 
sub imperiul legii sincronismului ? Asta 
echivalează în a nu lua act de demersurile ori
ginale ale acestei literaturi, de răspunsurile pro
prii pe care această literatură le dă unor pro
bleme universale, răspunsuri care se nasc firesc 
in interior, în acea zonă a unui specific de sim
țire și gîndire de unde emană inițiativele proto- 
cronioe. Este vorba de o rămînere în urmă a 
conștiinței literare, a oonștiLnței critice față de 
viața reală a literaturii, o rămînere în urmă care 
trebuie să ne pună pe gînduri.

Desigur, așa cum spunea Pompiliu Mareea, in 
discuția precedentă, la noi n-au lipsit Inițiati
vele de celălalt tip. nume mari s-au pronunțat 
pentru o dreaptă prețuire a literaturii române, 
totuși aceste inițiative au fost și sint discontinue, 
prevalează încă o inerție a minimalizării, foarte 
comodă, foarte asortată cu blestematul spirit 
zeflemea. ,.Que-voulez-vous, nous so mm os 
aux portes de l'Orient, ou tout est-pris ă 
legere". Cu acest spirit avem de luptat.

M. UNGHEANU : Ajunși aici n-ar fi bine

opere sint produse care se pot ațșeza in circui
tul universal pe o treaptă valorică superioară, 
n>u văd ce se poate obiecta aici. Dar dacă dăm 
protocronismului sensu] de anticipație, pentru că 
astfel de fenomene se produc și ele, trebuie să-l 
legăm de o sociologie a vieții literare. Pentru 
că un model anticipativ nu poate fi prevestito
rul unui fenomen care sâ-i urmeze dacă nu e 
corelabil realmente cu fenomenul respectiv.

EDGAR PAPU : Nici nu am pomenit noțiunea 
de model in cartea mea...

OV. S. CROHMALNICEANU î Model In sensul 
specificității și al originalității

EDGAR PAPU : Ceea ce eu numesc în cartea 
mea protocronism a fost numit mai înainte de 1. 
Constantinescu „avangardă". In cuvintul expli
cativ al cărții am schițat o polemică cu I. Con
stantinescu in jurul acestui termen. Termenul 
propus de el in uz in istoria literară pentru o 
etapă literară bine determinată mi se pare mai 
puțin expresiv, mai puțin cuprinzător, decit cel 
de protocronism.

OV. S. CROHMALNICEANU : Tovarășul Un- 
gheanu v-a propus două se rus uri ale termenului 
de protocronie extrase din cartea dvs. Unul in- 
semnînd originalitate simultană, altul insemnind 
anticipație. Mai înainte ați optat pentru a doua 
definiție. In exemplul pe care ni-1 dați insă cu 
I. Constantinescu optați pentru cel de al doilea 
cens.

EDGAR PAPU : Una o Implică pe cealaltă. 
OV. S. CROHMALNICEANU : Sint obligat să 

repet : originalitatea, cind este adevărată, nu 
admite comparații la scara protocroniei. Legea

de 
ici 
la

M. UNGHEANU : Ajunși aici n-ar fi bine să 
definim în termeni exacți protocronismul ? Am 
dat mai înainte un citat din care rezulta că sin
cronismul se opune protocronismului. Profeso
rul Edgar Papu ne-a corectat atrăgîndu-ne aten
ția asupra complementarității noțiunilor. In plus 
am ajuns la concluzia că sincronismul, noțiune 
încă actuală, trebuie înțeles astăzi, altfel decît 
ni-1 propunea Lovinescu. Pe scurt, aș zice, deși 
pare paradoxal, un sincronism fără Lovinescu. 
în fond ce e protocronismul ? Pun întrebarea 
pentru că deși există o definiție în cuvintul ex
plicativ. cartea Din clasicii noștri sugerează două 
definiții. Nici aici nu sin tem scutiți de orobleme. 
Din carte se înțelege că protocronism este tot ceea 
ce este creația românească, independentă, auto
nomă și simultană. Din acest punct de vedere 
cartea Din clasicii noștri se așează ferm In linia 
trasată de lorga și Cafinescu. Apoi există o de
finiție a protocronismului ca anticipație, ca pio
nierat în plan universal. Pentru care optează 
tovarășul profesor Edgar Papu. ele fiind, repet, 
amîndouă conținute, nu mă refer aici la prefață, 
în Din clasicii noștri.

EDGAR PAPU : în sensul de anticipare desi
gur.

PAUL ANGHEL : Fiind vorba de protocronism 
eu înțeleg definiția prin anticipare.

POMVIkW MABOEA : Termenul ;de prelocro- 
nism roHR&aeac, in-sensul meritului de anticipa
ție ce ereatori români,pe un anumit
teritoriu ■spiritual, poate fi. nici vorbă, incitant, 
adică, fără îndoială, se pot produce exemple do
veditoare. Faptul însă că nu totdeauna aceste 
exemple închid semnificații mai adinei trebuie 
să ducă, inevitabil, la completări de natură 
axiologică, adică la ideea de competiție a valo
rilor, la măsura universalității lor. Altfel, 
formula protocronism românesc mi se pare 
oarecum minimalizatoare, bună adică pentru oa
ra metrii locali. Ori, o cultură n-are un destin 
robinsonian, ea se dezvoltă intr-un context 
larg, nimeni nu poate face excepție de 
această realitate, mai ales in ultimul secol.

PAUL ANGHEL : Vreau să continui 
cutia : dacă protocronismul participă 
nu la ideea de valoare I Chiar eu. In inter
venția mea din „România literară" unde am 
formulat această Întrebare, am lăsat răspunsul in 
suspensie. Acum răspunsul mi-a devenit mai 
clar, se va art’cula, și mai clar, probabil, cu 
ajutorul dumneavoastră. Să pornim de la noțiu
nea pusă in discuție : oe înseamnă sau ce presu
pune protocronismul ? în accepțiunea prof. Papu. 
protocronismul presupune o inițiativă ideolo
gică, artistică, tehnică luată pentru Intiia oară 
în una din literaturile lumii, care devine punct 
de pornire pentru o întreagă mișcare artistică 
multinațională, 
ulterior __ ___ _____
unor alte literaturi naționale. E 
tantă această ultimă accepțiune, 
bi li ta tea și altor literaturi, puțin

mai 
la

dis- 
sau

sau spun eu. care se verifică 
ca val’dă, prin experiența artistică a 

“ foarte im dot- 
care dă posi- 
cunoscute «au

necunoscute, să participe la protocronism, prin 
niște demersuri genuine și insulare, care s-au 
verificat sau se vor verifica in plan universal. 
De ce un tibetan, un australian sau un finlan
dez n-ar participa la un simbolism avant la 
lettre. la un expresionism sau la un suprarca- 
lism, chiar dacă in prezent nu-i cunoaștem, 
dacă obiectiv se demonstrează nu numai 
originalitatea în cadrul unor asemenea mișcări 
literare, dar și precedența ? Nu este vorba de 
a reclădi istoria literaturii universale, ci de a 
o face plauzibilă. Nimeni nu dărimâ edificiul 
european al romantismului, afirmînd — așa cum 
face prof. Papu. că Dimitrie Cantemlr, prin 
inorogul său, este un at ici pa tor al psihologiei 
romantice, așa cum nimeni nu dărîmă edificiul 
barocului, cind afirmă, tot ca Edgar Papu, că 
învățăturile Iul Neagoe pun prima tușă din 
portretul Iul hombre secreto. Va trebui să ve
dem. prin reexaminare, dacă e chiar așa... 1

OV. S. CROHMALNICEANU: N-aș vrea 
să facem un dialog al surzilor. Am admis că 
sincronizarea culturilor este un fenomen care se 
petrece in mai toate epocile, cu atit mai mult în 
epoca noastră, și că paralel cu el există un orgo
liu al propriei originalități creatoare, care 
rîndu-i propune modele : Orice —
tuită este o cultură originală, 
avind o structură proprie, 
de opere originale. Indiferent că 
se sincronizează sau nu, devine 
discutabilă. Niciodată transportul cultural, imi
tația, nu se face în chip mecanic. Insă aceasta 
e un fenomen de manifestare a originalității 
naționale a unei culturi nu protocronism. Deci 
nu mai puteni vorbi de protocronie în sen
sul anticipației pentru că operele cu adevărat 
originale — așa cum am mai spus — nu 6int 
comparabile. Dacă vrem să demonstrăm origi
nalitatea unei opere românești, fără a o lega 
neapărat de influențe străine, arățindu-i cali
tățile excepționale și afirmînd că asemenea

la 
cultură corusti- 
In sensul că, 

producția ei 
această cultură 
o realitate în-

mare finețe șl demonstrații care pot cîștiga pe ci
titor. Capitolul despre Camil Fetreacu mi se 
pare. <îe pildă, că râmi ne în picioare și câ aici 
demonstrația protocronică este convingătoare. 
Mai puțin mă conving lucrurile spuse despre 
Hortensia Papadat Bengescu. Insă ceea ce discut 
este o necesitate metodică aplicabilă in genere 
li bineînțeles Și discuției noastre. Căutarea fără 
frină a unor elemente de anticipație, de proto
cronie. nu e lipsită, am mai spus, de un risc. 

EDGAR PAPU : Lucrurile sint mai simple 
decit devin in discuția noastră. Sincronismul, 
chiar dacă termenul aparține lui Lovinescu, e 
un fenomen universal 
este un fenomen universal din momentul 
care 
care ____ _________ __ ________  ______
in spațiu și izolat in timp. Din această pricină 
se pierdea o energie culturală enormă In fiecare 
cultură prin reluarea de la capăt a marilor ex
periențe. Sincronismul înlătură această pierdere 
de energie, și importanța lui nu poete fi nusă 
la îndoială. Eu nu neg valoarea sincronismului 
pentru literatura română, dar atrag atenția că 
n-am fost numai importatori d și creatori, an
ticipatori. Lucrul acesta a fost complet neglijat 
la noi. Dar așa cum spunem că am împrumu
tat și imitat, trebuie să spunem și că am ciț*at 
înaintea altora, că am anticipat, cu alte cuvinte. 

Doresc să spun aici citeva cuvinte despre car
tea mea, să aduc o justificare a apariției acestei 
cărți. Este o idee care m-a chinuit ani de zile. 
Am constatat in cercetările mele că 
anumite inițiative la noi. nu numai in 
tură, ci și în alte domenii, care au fost 
prima dată realizate aici. însă 
jură rile istoriei fi vieții noastre au
di cat difuzarea acestor idei sau initiative. 
Rezultatul este pierderea lor intr-un anonimat 
nedrept. Revenind la literatură, de care mă 
ocup in cartea mea. sint atiția scriitori pe care 
noi U apreciem p iubim, dar ti discutăm in 
alte valențe decit aceea a protocroniei pe plan 
universal. Eu n-am căutat decît să-i «cot din 
anonimat N-am Ucut-o de la Început. Intii 
pentru că nu verificasem complet această in
tuiție a mea. fi apoi m-a reținut și gindul că 
pledoaria 
flict cu 
noi. că o 
unii l-o ___________ _____
unei acțiuni spontane. Mi-im dat Insă 
că ar fi o lașitate din partea mea să-mi pun 
numele la adăpost, părăsind această observație, 
fi am considerat că m aduce un serviciu 
culturii românești dacă aș Încerca să-i de
monstrez existența fi consistența. Sint con- 
ftient de dificultatea misiunii ca fi de efectele 
ei. Dar e preferabil să Înfruntăm pentru ade
văr p unele riscuri.

OV. S. CROHMALNICEANU j Meritele cârtii 
dv. sint indiscutabile in această direcție. Disocie
rea pe care am făcut-o vrea rf precizeze urmă
torul lucru ■. Dacă voi demonstra că un demers 
e protocronie dar râm ine fără mare însemnătate, 
nu e capital pentru opera unui scriitor, nu voi 
face un lucru prea grozav. Dar dacă am arătat 
originalitatea scriitorului, ceea ct foarte bine 
faceți, actul cred că este mai mult util ti va
loros.

EDGAR PAPU: în mod absolut aveți dreptate. 
—__ ___ a____ ___ _________  -j—___ are importanță dacă cineva este primul, al
Cu astfel de scriitori nu se pot face dt?di6brWt îC>ioilea sau al treilea. In mod relativ insă. In 
strații de protocronie pentru că nu intră in 
serii. Protocronia poate fi ilustrată de scriitori 
care intră in serie.

PAUL ANGHEL î Profesorul Crohmălniceanu 
Impinge vizibil discuția despre protocronism in
tr-un unghi mort, o videază, după părerea mea. 
de senș. Dacă problema fundam ---aii.- este aceea 
a originalității — p este ! dac': in plar.ul origi
nalității va ten le nu sint comparabil și — nu-i 
așa ! atunci cade de la sine nu numai intr^ 
comparatismul literar ca disciplină, cur și ra
porturile de comunicare, relațiile i<tor:ce intre * 
literaturi. Bineînțeles, cade și problema pro:o- 
croniamului. dar. vă atrag atenua, cade $i pro
blema sincrofwanului, pe care toți juraserăm, 
eu amîndouă miinne, in discuția precedentă.

In viziunea profesorului Crohmălmceaau. 
seni toni p literaturile s-ar înfățișa, desqțur de
monstrativ, ca niște monade ale lui Leibniz, ceea 
ce este intr-un fei adevărat numai dacă Înghe
țăm spectacolul Literaturilor, dacă-1 sustragem 
dinamicii istorice, obiective, cootemplindu-1 d.r. 
ungmul unui estetism pur. Mie im; place ipo
teza. modelele temporale pe care ic-au ima
ginat in istoria mea bterară, nu sint străine de 
un asemenea oatism pedagogic, dar realitatea 
istoriei literare ne dezminte pe amindo.. Desi
gur. Alecsandri. EmiDescu p Coșbur nu *.nt 
comparabili, fiecare din ei este *uveraa peste un 
univers artistic autonom, iar uruversurLe artu- 
nce cind sini majore nu «ml comparabile. Dur 
văzu ți împreună, in cadrul kterauim rocn^ix.-. 
cei uei reprezintă dialectica unei anume »d- . 
românești despre linsm. ^ar vâzuți dm afară 
fiecare in parte e ata«abij unei familii uterare. 
chiar dacă fiecare se va preaenia autonom in 
cadrul acestei familii literare. Aia intervine 
atit problema smeramsmuiui cit p cea a proto
cronismului. Ce facem, il suim pe Eminescu pe 
scara ultimului vagon al unui romantism iatir- 
Ziat, sau il tratăm, așa cum obiectivitatea o 
cere, drept ceea ce este Eminescu. in familia 
marilor romantici ai secolului ! Cu Eminescu 
chestiunea e ceva mai clară prin niște uîume 
contribuții. Iată insă că profesorul Edgar Papu. 
in cartea sa. revendică un loc de onoare p pen
tru Alecsandri ! Ce ne facem ? Era taxat, chiar 
și la noi. drept un poet minor-ocazkrnal. bun 
pentru istorie, nu fi pentru o istorie a poezie:, 
ba încă și europene !

OV. s, CROH.MALNICE.4NU î
pre protocronism 
de metodă.
merită 
citatea 
rilor ___ ___ ___ ________ _____ ____
de faptul că ei sint comparabili pentru epoca 
lor pe plan universal. Capitolul despre Emi
nescu mi se pare a fi exemplul cel mai fericit 
pentru ideea cărții. __ l_.i k. ____ __ '
privește pe Eminescu o conștiință retardatară 
reflectată de etichetarea lui Eminescu drept 
romantic intirziaL Faptul că Eminescu vine 
după Baudelaire, nu-1 califică drept romantic 
întîrziat. de vreme ce Hugo, scriind în același 
timp, este considerat un romantic in toată pu
terea cuvîntului. Examinarea faptelor, a crono
logiei, scoate limpede in evidență situația lui 
Eminescu și permit înlăturarea etichetei peio
rative care i s-a aplicat. Aici nu încape dis
cuție asupra demonstrației și valoarea ei «tă 
în faptul că ea combate o teză de circulație cu 
caracter retardatar. Dar discutabile mi se par 
mai des cazurile, unde se trag faptele la definiția 
protocronismului ca anticipație. Originalitatea 
unei culturi, a unei literaturi mi se pare maî 
importantă decît anticipația. Nu e atît vorba de 
cartea Din clasicii noștri cît de proliferarea 
posibilă a unui curent în acest sens, care ar 
însemna o pierdere de simț al măsurii.

POMPILIU MARCEA : Nu rezultă,
sigur. de aici, că 
sorului Edgar Papu 
trivă, ea se legitimează 
fir puternic al culturii 
un suport sporit de veridicitate, de temeinicie. 
Volumul Din clasicii noștri cu strălucite analize 
în care opere și autori români sînt propulsați în 
circuit universal este, dacă nu o corolare, cel 
puțin cea mai recentă contribuție de acest tio. 
Cred, de aceea, că lansarea termenului de pro- 
tocronism românesc, intr-un context actual 
nu face decît să provoace nu numai un interes 
sporit, dar șî o dezbatere teoretică de un indis
cutabil profit intelectual. Utilitatea cărții Din 
clasicii noștri este in afara discuției.

OV. S. CROHMALNICEANU: Indiscutabil au
torul își ia toate precauțiile necesare cînd 
avansează o idee. Profesorul Edgar Papu e un 
comparatist strălucit în stare să facă analize de

f EDGAR PAPU:
„Nu neg valoarea 

sincronismului penbu 
literatura românâ. dar 
atrag atenția câ n*am 
lost numai importatori 
ci și creatori, antici* 
pateri*.

sincronismului funcționează In general pentru 
opere care nu au o originalitate foarte pronun
țată, sau chiar dacă funcționează și pentru 
ace«ste opere, in razul lor, elementele de sincro
nizare nu prezintă mare interes. Nu este impor
tant că Eminescu a intrat in contact cu marii 
romantici și câ intr-un fel a preluat niște mo
tive care erau in aer atunci, constituiau .-spiri
tul vremii" , ci originalitatea lui. geniul lui. in 
care aceste contacte ti motive joacă un rol ne
glijabil, sau doar de referință. Lucrul e .
pentru orice scriitor mare. Sadovvanu ne ap^re 
un scriitor foarte, original, un adevărat unjcaL

nu românesc. Dar el 
in 

culturile sint simultane. Culturile antice 
erau succesive, se dezvoltau insular

există 
litera- 
pentru 
impre- 
impie-

mea »r putea Intre in con- 
o an-imită rutină de glndire de la 
astfel de teză ar putea U tenteze pe 
ridiculizeze. Cartea nu este rodul 

seama

contextul literaturii noastre, unde noi ne blamăm 
și continuăm să ne credem imitatori, acest 
lucru trebuie spus. Trebuie să arătăm că 
există o replică internă la imitație. Să creăm 
o altă conștiință a literaturii române. în al doi
lea rind, obiecția ce mi se aduce, după cum 
Înțeleg. nu este atit că n-am dreptate, rft că 
dreptatea mea ar prezenta o minimă impor
tanță. Aceasta, poate, de De poziția crttini sta
tice de valoare. De pe poziția. Insă, a com pa
rați sn ul ui. a filosofi ei culturii sale, cum spune

OV. S.
CROHMALNICEANU

.Cartea prateson 
lui Edgar Papu Meot 
un elogiu pentru cc 
pa ci tal ea da a arăt 
originalitatea scriitor 
lor ranâni".

tate a existat și există la omul de cultură 
român. Despre el vorbește foarte explicit G. Că- 
linescu in ultimul capitol al marii sale istorii lite
rare. Paginile dedicate specificului național au ca 
obiect polemic tocmai acest complex de inferiori
tate. De altfel, profesorul Edgar Papu nu e deloc 
singur in tentativa sa. Ideea plutea in aer și bote
zul ei prin această carte a fost, se pare, inevitabil. 
Paradoxal și semnificativ este că unul din primii 
protocroniști indiscutabili este un sincronist. Mă 
refer la cartea lui B. Elvin Modernitatea clasi
cului Caragiale, despre care am scris la vremea 
ei cu ironie pentru că 11 descoperea pe Ca
ragiale nu datorită lui și valorii lui intrinsece 
ci pentru că avea similitudini cu cîtiva mari 
scriitori moderni de azi. Simplu spus, autorul 
era uluit că un clasic poate fi modern. Efectul 
era insă unul pozitiv iar concluzia e favorabilă 
protocronismului, căci in ultimă instanță, in
voluntar. demonstrația capătă un sens protocro
nist. Altfel procedează I. Constantinescu, care 
citește pe Caragiale nu dinspre teatrul absurdu
lui ci dinspre comediografii greco-latini și co
media arătîndu-i atit originalitatea dar 
și rolul de precursor in teatrul european. Ca
ragiale își dovedește calitatea de anticipator în 
chiar contextul epocii lui literare. în fond, 
protocronismul e o urmare a aprofundării stu
diilor de cultură și de literatură română. Pro
gresul lor a adus după sine în chip necesar 
ideea și pină la urmă și termenul specific. 
Unele concluzii inacceptabile azi ale lui Lovi- 
nescu din istoria civilizației pleacă de la ab
sența unor studii doveditoare de tradiție româ
nească sau, uneori, de la ignorarea lor de 
către critic. Progresul cercetării a adus după 
sine in chip necesar, ideea protocronismului și 
termenul. De vreme ce el e născut datorită am
plificării procesului de cercetare științifică, te
merea de exagerări nu trebuie să fie mal mare 
decît de obicei. Posibilitatea unor enunțuri de 
protocronie ridicole, nu trebuie Insă exclusă.

POMPILIU MARCEA : Problema protocronis- 
mului. înțeles cu prioritate strict temporală, nu 
presupune, obligatoriu, o învestitură axiologică, 
avînd. ?n cel mai bun caz. caracteristicele pio
nieratului, prin urmare o importanță de ordin

POMPILIU MARCEA :

„Întreprinderea pro
fesorului Edgar Papu se 
legitimeazâ ca a con
tinuare a unui filon pu
ternic al culturii ro
mânești*.

dologie care să nu ridice discuții, pentru că 
atunci (ceea ce profesorul Edgar Papu nu 
face) se vor Ivi îndată amatorii să descopere la 
protocronii de natură să ne sperie. Nu putem 
neglija nici contextul discuției noastre.

Aș vrea să vă fac atenți si la contextul publi
cistic. Cită vreme putem citi că Aurel Popovici 
a fost „un patriot si europeist" fiind celebrat, 
deși ‘își recunoștea el însuși ideile ca „reacțio
nare" (Naționalism sau Democrație) și scria : 
«„Democrație" e o vorbă, pentru că a$a e fi
rea popoarelor, de fapt, un singur om sau o mină 
de oameni le pot guverna. Niciodată si pentru 
o mie de cuvinte un popor nu se poate guverna 
pe el însuși" (Doctrina si realitate. Semănătorul, 
23 martie 1908) cită vreme au loc asemenea dena
turări grosolane ale adevărului, avem datoria să 
ridicăm afirmările protocronice cu o maximă ri
goare, dacă vrem să nu capete o interpretare ne
dorită și ideea. încăpind pe mina nechematilor. 
să fie repede compromisă. Nu ne trebuie o isto
rie națională înfrumusețată, ci adevărată — ne-a 
recomandat tovarășul Nicolae Ceaușescu. îndem
nul își păstrează valabilitatea și pe plan cultural.

M. UNGHEANU : Grija pentru metoda care 
6-a evidențiat în cursul discuției noastre e firească. 
Fără o serioasă metodă se poate ajunge la afir
mația fantezistă. Important e însă acum să că
dem de acord asupra unor principii. Cartea pro
fesorului Edgar Papu nu e vulnerabilă principial. 
Discutabile sînt unele exemple. Noi le putem insă 
înlocui cu altele mai rezistente. Iată: fapte de 
protocronie Indiscutabilă sînt lucrările de teoria 
istoriei a lui A. D. Xenopol ca și cele de este
tică ale lui Mihail Dragomirescu, omologate de 
altfel in circuitul european. îl putem adăuga și 
pe D. Caracostea ca anticipator, neomologat, 
încă, al structuralismului genetic. Intrate sau nu 
în circuitul de valori europene, aceste valori 
românești nu-și schimbă dimensiunea și semnifi
cația. ele nu-s mai puțin românești. Mesajul artei 
lui Brâncușl și Enescu nu încetează de a fi speci
fic indiferent do unde a fost emis. El a fost 
receptat ca atare in toate fazele creației lor. Deși 
al semănătorismului. deci după unele teorii fatal
mente ostil artei moderne. Vlahuță a adus un 
frumos și înțelegător omagiu artei lui Brâncuși 
din faza tui de început. Sînt faote de istoria cul
turii românești care cer o mai bnnă cunoaștere 
si difuzare din partea noastră. $i se impune a 
fi în primul rind citat aici Lucian Blaga, caTe 
minus termenul de protocronism, a pus șl a re
zolvat Intr-un spfrît superior mai toate proble
mele care ne-au preocupat în această discuție. 
Sintem uneori în urmă față de propria noastră 
tradiție.

PAUL ANGHEL : închei. în ceea ce mă pri
vește. prin a sublinia din nou noutatea și mai 
ales oportunitatea tezei avansate în cartea pro
fesorului Edgar Papu. teza protocronismului. cu 
toate amendările și întregirile ce 1 se pot aduce. 
A sosit ceasul( socotesc, cînd trebuie să ne luăm 
în «serios valorile, care trec, cultural vorbind, 
printr-un proces de subminare. Valorile litera
turii trebuie să-și ia revanșa în spațiul conștiin
ței literare unde se află, in bună măsură, ade
văratul lor sediu activ. Aici valorile literaturii 
să fie restituite fără prejudecăți păgubitoare, 
pentru ca societatea să capete sentimentul exact 
al acestor valori, sentimentul funcției lor majore 
Ln cadrul spiritualității unui popor.

POMPILIU MARCEA î O asemerifea formulă, 
are, cred, meritul indiscutabil de a căuta în 
primul rind în noi înșine. în dimensiunile spa
țiului și sufletuloi nostru, in nevoile noastre spi
rituale. morale, valorile pe care le producem, 
înainte de a le căuta in afară, 
«-■ inlimplat și se intîmplă 
cetători dornici de a fi tratați 
instruit!, ..cu cultură". Căci este 
vom constata insuficiente 
privire la noi înșine, faptul trece 
(probabil pe criteriu] câ ne știm 
timp ce Iriformărea despre ceea ce este in afară 
trece oriel nd drept o mare virtute Intelectuală, 
optică, descinzînd. cred, dintr-un complex de 
inferioritate, inadecvat în ce ne Driveste. Dar. 
odată stabilită originalitatea unui autor român 
pe solu] nostru, faptul nu poate rămlne „bon 
pour nous meme", ci, 
adevărul. sS-1 confruntăm cu seria universală în 
care se Înscrie. Valorile strict locale sînt con
damnate. prin însusi acest faot. la un loc modest 
tn marea Ierarhie In care trebuia să ne Înscriem.

Meritul, absolut indiscutabil, al Iul Edgar Papu 
e«te, cred, tocmai acela de a stabili locul roma
nesc și universal, al clasicelor de caro se ocupă.

OV. S. CROHMALNICEANU: Discuția, de 
fapt, rămine deschisă. Sint oameni autorizați in 
cultură care Înțeleg in mod diferit aceleași 
lucruri. Există fenomene culturale din categoria 
celor anticipative care sint indiscutabile, există 
altele care sînt discutabile. O maximă ri
goare metodologică trebuie să însoțească orice 
afirmare a protocroniei românești. Din pupotul 
meu de vedere, noțiunea de protocronism înțe
leasă In primul rind ca originalitate, una din 
rele două definiții extrase de tovarășul Mihai 
Ungheanu, este partea solidă, partea viguroasă 
ca idee, și 
foarte largi 
unor valori 
dintr-o perspectivă care ne obligă, prin felul în 
care discutăm operele și autorii noștri să le 
reconsiderăm originalitatea.

M. UNGHEANU: Este momentul să punem 
punct unei discuții care rămîne, intr-adevăr, 
deschisă. Ea propune o atitudine maî activă față 
de propriile noastre valori, față de propria noas
tră tradiție culturală și artistici, o polemică des-

Istoric. Se știe, ca sâ luăm . un alt exem
plu. că unele teme. Idei, stări 
maniere expresive din poezia Iui Eminescu 
intilmm U multi poeți de dinaintea autorului 
Luceafărului. Eminescu a venit insă cu marea 
sinteză de care sint capabili doar marii creatori, 
arunci nd in umbră oe predecesori, exercitînd un 
fel de acțiune paricid! asupra lor. Rezul’ă. 
credem, trei lucruri din cele arătate mai sus și 
anume : 1) în materie de creație spirituală,
este ereu. aproape imposibil, să se creeze din 
nimic, nu există generații spontane, 2) 
Prioritatea temporală trece pe olan secundar, in 
raport cu performanța in istoria tuturor cultu- 
rJor. Iar cei care vor să revizuiască performan- 
te!e. demoleze pe cei care ti-au durat monu
mente in posteritate, se izbesc de un zid aproape 
impenetrabil. Chiar dacă inițiatorii revizuirilor 
ș;nt ei înșiși mari personalități. Este, să spunem, 
căzui lui Eugen Lovinescu cu privire la Caragia- 
Je. care a rămas neclintit, nu l-a coborit de pe 
soclu nici Alecsandri. predecesor sigur, nici Gh. 
B-iescu. considerat ..superior" de Lovinescu. 
Ignorarea predecesori lor. a pionierilor, deci 
protocroniei ar ilustra, mai intii un viciu 
me*odă. ^b*=»nța istorismului si mai apoi 

a spiritului de echitate a exegezei ce 
proceda ca atare. Căci, chiar iacă a ti ti prede- 
c-ort a*3u ajuns’ La mari realizări, comoara- 
b/e eu ale succesorilor, trebuie să presupunem.

r. mod loeic *4 marile performanțe, salturile 
calitative din activitatea spirituală, n^ar fi fon 
pos:bl'.r tară acumulările cantitative ale pred»’- 
re♦orilor. Fără înaintași, chiar modești, o lansare 
spmnialâ nu numai câ întîrrie. fapt inevitabil, 
dar poa‘e chiar să nu se producă. Mutatis mu
tandis ucrurile de acest fel se intimplă in toate 

: avioanele supersonice de azi nu
trebuie să se rușineze de simplele ..mașini zbu
rătoare* de -a mcgptitul veacului nostru.

PAUL ANGHEL : în sfirtiL iar nu sintem in 
f protocronia la ideea de valoare,
a rea *-atea vate-i: ’ Certamente, da’ Și chiar 

H <p-.riv.f. r.rigxnâ’.rtâții pentru care subscrie Ov. 
S CrohmMr’ceanu. Un exemplu : Cehov este 
eel carv expjor»zâ primul spațiul sufletesc in- 
cfaw, striv:*. Ăe lipea perspectivelor, psihologele 
exasperate prin sufocare morală. Era o expe
riența a societății ruse de la sfirtitul secolului 
al XIX-'.ea. g^- care el a pus-o in 'umină. Iată 
•r.că că această noutate devine o linie directoare 
in prora $î teatrul american de după ultimul 
război, proză «j teatru care redescoperă spațiul 
sufletesc Închis, psihologiile exasperate sau 
muribunde, caracteristice marilor aglomerări 
umane in care comunicarea oamenilor devine 
imposibilă. Demersul lui Cehov. preluat de ame
ricani. devine protocronie. Avem un caz de feri
cită protocroaîe. prin faptul că proza și teatrul 
’ui Cehov erau cunoscute. Dar să spunem că 
n-ar fi fost cunoscute ? Ar fi fost oare demersul 
lui Cehov mai puțin protocronie ?

Iată, la noi s-a pus in discuție dlntr-o pers
pectivă nouă proza și teatrul lui Caragiate. 
S’ud ii le lui B. Elvin. I. Constantinescu. Al. CS- 
finescu. ne propun o lectură a autorului ro
mân. ni-1 arată ca pe un anticipator pe cel pu
țin citeva planuri : noi demersuri psihologice — 
drama limbajului, noi tehnici dramatice și na
rative. Practic, este încercuită mai exact origi
nalitatea lui Caragiale. iar originalitatea coin
cide In cazul lui cu noutatea, cu valoarea proto
cronică. Am conciliat, sper, cei doi termeni : 
protocronism și originalitate.

OV. S. CROHMALNICEANU: Dacă demon
strația, în cazul Iui Eminescu sau Camil Pe
trescu. este convingătoare nu tot la fel mi se 
pare în cazul comparației lui Mateiu Caragiale 
cu Lampedusa. Ce se demonstrează acolo ? că 
unul din strămoșii Iui Pantazi ar putea fi un Sa
lina. Se mai spun citeva lucruri foarte fine 
despre Mateiu Caragiale. Apoi este căutat pre
textul comparației Mateiu-Lampedusa. Incon
testabil, cei doi autori au ceva comun, dar 
trebuie să vedem originalitatea lui Mateiu față 
de Lampedusa și, mai ales, situarea protocro- 
nică a primului față de al doilea. Larppedusa 
cred că nu poate fi revendicat sub raport proto- 
cronic, pentru că n-a provocat nici o serie după 
el. a fost dimpotrivă, un scriitor care a mers îm
potriva caracterului vremii. Opera lui Mateiu, 
la fel, care nici ea nu e un fenomen protocro- 
nic, ci mai degrabă, unul crepuscular. Ea închide 
un stil literar.

înaintea lui Lampedusa se mai pot descoperi 
încă 20 de autori care să revendice locul pe 
care 1-1 acordă profesorul Edgar Papu iui 
Mateiu Caragiale. Ceea ce anulează demonstra
ția protocronică in acest caz. în orice caz, ase
menea comparații trebuie sprijinite pe o meto

sufletești.
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românești în circuit universalPaul AngheL a „dinamicii culturii" însemnă Li- 
tea făptui tu îmi apare abaoiut certă.

P.4LX ANGHEL : Tocmai aid e greșeala 'ar 
tn aceasta văd o infirmitate greu cahficabaâ 
pentru o anume pane a cpiritului românesc. N-ji 
admitem cu foarte mare ușurință orice mimnu- 
liaare străină sau aclamăm, cu aceeași mare 
ușurință, orice apreciere poaitivl. străină, care 
face imediat autoritate. In joc sint puse totuși 
valorile noastre, pe care noi înșine trebuie să 
știm să le apreciem, obiectiv ti exact. Or. atitu
dini ca cele numite mai sus ne fac să trece..' 
cu vederea, să ignorăm sau să discredităm valori 
de prună mărime ale literaturii române, care au 
uneori un rol protocronie.

lată un exemplu din cimpul cercetării lite
rare : contribuțiile lui Nicolae lorga au stat foar
te multă vreme si mai stau in că sub semnul 
discreditului, din vina faptului că marele savant, 
ca si multi alții, inclusiv Lovi nes cu si Câlineiv'U. 
s-a dovedit nereeeptiv fața de .literatura nouă-, 
mai exact fată de curentele noi. Recitit azi. cum 
o face Mihai Ungheanu, in studiul său la „Intro
ducere sintetică", lorga se dovedește precursor 
și întemeietor al unei noi disciDline — sociolo
gia literaturii, pe care, după război, după 1947. 
avea s-o impună Lucien Goldman, un cercetător 
plecat din România, care probabil nu l-a cu
noscut pe lorga. Sociologia literaturii e o apli
care concretă a materialismului istoric marxist 
In cercetarea fenomenului literar.

POMPILIU MARCEA: Intr-adevăr, se poate 
spune că prin Din clasicii noștri, profesorul 
Edgar Papu dă un certificat fenomenului ia 
noi. Observații și descoperiri protocronice s-au 
făcut și mai înainte fără a folosi noțiunea și 
semnificația ei integratoare. Ce altceva este 
ultimul capitol din monografia lui Adrian 
Marino apărută în 1965, decit o descoperire de 
protocronie ? Iată excelentul comentariu aJ 
criticului din Opera lui Alexandru Macedonski : 
„In esență, Macedonski este primul poet român 
care, prin întreaga sa structură și concepție de 
viață, sugerează și simbolizează ridicarea la 
dimensiunile unei adevărate categorii nominale. 
Alături de don-quijotism și bovarism. apare 
undeva, în penumbră, o nuanță nouă, mace- 
donskianlsmul... Prin Macedonski și ..mace- 
donskianism". ca mod de-a fi, ordine specifică a 
valorilor, unghi de percepție a lumii de ..metodă" 
de trăire a existenței — sensibilitatea și imagi
nația românească propune umanității o nouă și 
posibilă formulă de viață, de semnificație uni
versală". Tovarășul Edgar Papu a adus, de ase
menea, contribuții de prim t>rdin. eseul 
creativ românesc In context universal 
este un adevărat model. Exemplele s-ar putea 
înmulți, de aceea nu cred că trebuie 
plingem de spiritul retardatar chiar dacă, 
cum este aproape inevitabil în orice 
trebuie să se fi manifestat.

M. UNGHEANU: Cred că . aceste . 
pun degetul pe rană. Un complex de inferiori-

M. UNGHEANU !
„Progresul cercetă

rii a adus după sine 
în chip necesar ideea 
protocronismului*.
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Tipul
(1974)

să ne 
așa 

cultură, el

propoziții

chisă cu prejudecățile mai vechi și mal noi. 
Discuția a validat, din punctul de vedere al ce
lor prezenți.. atit termenul de protocronism cit 
și demersul profesorului Edgar Papu fără a ne
glija pericolul entuziasmelor de duzină, a lipsei 
de metodă științifică in această direcție. Tot
odată s-a văzut și că sincronismul trebuie în
țeles in noile condiții social-politice ale seco
lului nostru, altfel decit îl înțelegea E. Lovi- 
nescu. Semnificativ mi se pare faptul că plecînd 
de la o discuție cu premiză precisă cîmpul an
gajării problematice a devenit foarte întins, el 
cuprinzind întreaga literatură și cultură română. 
Considerăm Din clasicii noștri o carte salutară 
prin perspectiva pe care o redeschide asupra 
problemelor de cultură și literatură română. 
Revista Luceafărul consideră dezbaterea începută 
prin acest schimb de opinii o discuție deschisă.

EDGAR PAPU : Țin să mulțumesc, în încheie
re, revistei „Luceafărul", care a găzduit a- 
ceastă discuție, tuturor celor prezenți, pentru 
schimbul de idei la care am luat parte și care 
mi se pare extrem de folositor. Discuția ml-a 
semnalat citeva probleme noi, unele lucruri 
îmi sint mai clare decît înainte, altele mi se 
pun de aici încolo. Atenția acordată cărții 
mele, mă onorează. Dezbaterea mi-a dat mal 
multă încredere în inițiativa mea și a sorții 
ideii de protocronism.
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Plecăciuni pin* la pămint 
pinâ sub.
Calorii pentru suflet fi multa 
iluiii la cub.
Mașinării discrete întoarse pin* la refuz 
pentru suris și aplauze.
Moartea iși dezvelește pulpele 
insă numai in pauie.

daniela 
crăsnaru 
\)
Poetul

Invocație Poesiei
Tu flacăra-pâ rara, tu îimbura 
ca re-mi luminezi palmele 
pmâ la scrum, 
îngăduie-mi mie, cea nenuaiită 
să mă alătur numelui lâu de acum. 
Tu, care mă cheltui fibră cu fibră 
lâsindu-mă cu ochii goi 
in lața taurului ingonunchoat de spadă 
aibi grija, 
de bună voie in umilința 
m-am cufundat pentru tine 
ca in cea mai curată zăpada.
Tu, care-mi sorbi încordarea 
în fața linge lui țișnit sub pumnalul 
înfipt in oglinzi 
aibi grijă 
pe ce-ai să mă vinii I
Oho, Mjrizind am risipit nisipul 
clepsidrei, fără habar 
ca să ating veșmintul tău rar, 
susurul lui, care imi arde timpanele 
sfredelitor 
aibi grijă, 
numai sub zimții unei singure stele 
voi putea pentru tine să mor.

Un loc ascuns sub crengile de ceară 
rășină sfintă, timp încremenit
Curg riduri lungi peste mirarea noastră 
săpate-ncet de un abstract cuțit

O aripă amară bate gongul.
Subit Sisif tresare și se-nclină 
in spate duce-a stincâ vorbitoare 
și lasă-n urmă diră de lumină.

Gilgiitor, un somn, dar nu al minții 
îl apără de scundul nostru gind. 
El suie-un munte aspru și fierbinte 
al cărui virf se-afundă in pâmint I

Intre un lan de săbii și nisipul 
unei clepsidre care totuși nu e 
stă drumul jertfei - palmă de zăpadă 
bătută cu migală-n patru cuie.

Despre suflet
„Vinovat pentru curgerea ploii, vinovat 
pentru ceață..."
Un tribunal suprem te condamnă 
in ciuda evidenței, la viață, 
inventator al genunii 
și al zborului asupra și prin 
numărul tău luminos 
totdeauna

Iluzia forței•
Mă poți ucide atit de lesne 
cu umbra lunii cătușă pe glezne. 
Privindu-mâ doar poți stinge ușor 
făclia acestui pâmint vorbitor.

Virgil Mancaș: „Marginea satului"

Virgil Mancaș : „Joc de copii"

Mi-e teamă și nu mi-e, pot încă să strig 
din conul de umbră, din unghiul de frig. 
Pot încă fugi, cum mai pot amina 
marginea clipei care mă vrea.
Doar gindul in care mă ții aplecată 
sub toate securile lumii deodată 
mereu, cu durere, sisific reface 
plasma secretă. In miezul ei zace 
conturul umil, omenesc și precis, 
singurul care se lasâ ucis.

se-mparte la un singur suspin I 
Fără frică-ți arunci umbra hohotitoare 
dincolo de parapete.
Fringhii subțiri iți imprejmuie 
pulsul pe îndelete.
Duble fringhii iți adulmeca 
mișcarea, de la răsărit la apus. 
Tu singurul care cunoști 
legile căderii in sus.

Spectacol imaginar
Zile cu fardul topit — 
spectacol, galop ireal.
Dorm clauni legați de trapez, 
frenetice-aplauze-rr stal.
Balerine prin halele nopții 
adulmecă palizii miri.
Tu, indureratule crin 
ce faci, mai respiri ? 
Cuvinte fără vocale 
sfori de ajuns in tavan.
Pe acoperișul Lumii 
se rostogolește un ban.
Dresuri. Cuști pentru zvicnet șl flacără.

Exercițiu de respirație 
Ce nume porți fu, așteptare cutremurată ! 
Ploaia de aur nu mai cade 
pe creștetul nici unui gind.
Limbile ceasului 
ca două ghilotine de ceară 
spintecă orele blind.
Intri și tu
sub aceeași magnetică plasă 
sub același clopot lichid.
Hai, ține pleoapele strinse 
hai amină cu-o clipă 
căderea lumii în vid.

Virgil Mancaș : „Peisaj industrial*

antonul de vînătoare era la mar
ginea riului. Din riu pe un șanț sub
țire. în pantă lină, fusese tras eleșteu! 
unde pădurarii țineau păstrăvi și cite 

o loetriță. Virgil Virgil văzuse astă vară
cum peștii erau păziți de-un cline ciobănesc roș
cat ți flocos. Tot atunci fusese martorul unei 
scene unice: amețit de foșgăiala peștilor în apa ca 
lacrima, ciinele sărise să prindă unul. Merita 
văzută mutra dulăului cind oglinda apei se 
făcuse țăndări, iar el trehui să urce malul, uluit 
și îngreunat de mii.

Cantonul se compunea din două căsuțe de 
lemn, cu verandă, proaspăt drănițite, incit aco
perișurile lor luceau ca niște solzi mari. Scoru
șul stătea drept Intre ele, legătură, plin de 
poame cărămizii către toamnă, aspru și uscat, 
aidoma unei statui de Giacometti, iarna.

Cum făcură cotul drumului, zăriră scorușul, 
în mașină mirosea plăcut a metal și unsori. 
Virgil Virgil luase „Aro“ și nu „Dacia", prea 
slabă pentru poteci și drumeaguri de munte. Pe 
lingă asta, la volanul robustei mașini, avea 
sentimentul drumului și al faptului că mașina 
e în mîinile lui.

Coti pe podețul de piatră. Un bărbat în uni
formă verde se repezi să deschidă. Ca două 
aripi, porțile se lăsară în lături, ușoare și bine 
unse in încheieturile lor.

— Iată-ne in sinul naturii, exclamă Virgil 
Virgil, sărind de pe scara înaltă, in timp ce 
Petrescu și Galan trăgeau de curelele rucsacelor 
și scoteau din mașină puștile in tocuri de piele. 
Păcat că n-am luat și fotoreporterul cu noi.

— Am eu aparat, spuse Petrescu.
Era un bărbat de vreo cincizeci de ani, în

covoiat de umeri, însă Lat in spate și care se 
mișca ușor. Pomi primul pe cărarea udă, miș- 
cînd repede picioarele încălțate cu ciorapi 
înalți și virstați. Amindouă puștile el le ducea. 
Fostul pilot Galan îl urma ducind un rucsac 
minuscul. El era omul care trebuia să distreze 
vinătorii. Tot drumul tușise și acuipase. Era 
reformat. Ceață era și aici, dar mai curată. 
Trecea, pete — pete, peste dealuri, stropind 
virlurile brazilor întunecați.

— Plouă, zise Călin.
în timpul drumului ocupase locul de lîhgă 

Virgil Virgil, ca o favoare făcută unuia ce era 
intiia oară aici.

— Cred că tatăl dumitale va fi încîntat cind 
va afla în ce mod ți-ai început stagiul, rise 
Virgil Virgil.

Căuta din ochi un loc de parcare mai bun, 
aici era prea în văzul drumului.

— Nu-i nevoie, îl liniști bărbatul în uniformă 
verde. Acum nu vine nimeni.

Galan, pe prag tușea, Călin luase un rucsac 
ți-i ducea atîmat de curele, ca pe o căldare.

— Atenție. Sînt sticle înăuntru ! îi strigă 
Galan și Călin zmuci un pic de curele, incit 
burta rucsacului se depărtă de pămînt.

Deși lui Virgil Virgil i se oferise încăperea 
destinată marilor oaspeți, alese o cameră îm
preună cu Călin. Petrescu voia să arate că îi 
acordă respectul cuvenit și înțelege să-și pună 
la dispoziția redactorului șef posibilitățile, pri
ceperea și autoritatea lui de responsabil al fi
lialelor de vinătoare ale județului.

— Sforăi 7 îl întrebase Virgil Virgil pe Călin.
— Nu, zise acestea, și lăsă rucsacul pe-un 

«ca un în sala de mese.
Mîncarea o prepară Galan.
— Am vînat în tot ce-i pădure în țara asta, 

se lăuda Galan pilotul pensionar, împărțind 
repede, abil, cu scurte aruncături de mîini 
farfuriile de plastic. Părea mai mult chelnăr 
decît „as al ultimului război al aerului", Pe
trescu îl ducea după el ca pe-un port-bonheur 
O să vă mirați dar cel mai grozav mistreț din 
viața mea l-am Împușcat în Deltă, zicea el și 
tăia ceapa in felii străvezii, să facă una 
teribilele sale salate, gustoasele salate 
nimic cunoscute în cercurile de vînători 
județene!.

— Era Scăpat de pe vreo corabie, zise, 
Petrescu.

Galan tuși, înroșindu-se. Avea urechi mari 
și transparente. Mai ales urechile 1 se Înro
șeau cind tușea

— Trebuie să fi fost 
tachină Petrescu.

— în Deltă mistrețul 
decît în pădure. Există 
despre asta...

Vorbise Călin. Galan combina sosurile de 
lămîle, săra, împărțea brînza, tăia pîinea.

— Aha, spuse el în vîrtejul acestor ocupâțlf/" 
Noi me vom înțelege de minune fiindcă nici 
dumheata, nici eu nu avem pușcă.

După amiaza era program de voie. Vînătoa- 
rea avea să înceapă abia a doua 2i, cind dealu
rile trebuiau luate cu asalt disdedimineață.

— Dumneata ai mai văzut vînătoare pe o așa 
ceață 7 îl întrebă Galan pe omul cu uniformă 
verde. N-o să ne împușcăm unii pe alții 7

— Trebuie să fim cu băgare de seamă, zise 
omuL

în camere se făcuse foc de pe Ia amiază. 
Lemnele de brad trosneau și pocneau linse de 
flăcări. Cind Călin deschise ușita sobei, focul 
vui ca și cum s-ar fi mîniat dintr-odată. Virgil 
Virgil luase haine de schiț hanoracul nou tre
cea greu peste cap, bocancii miroseau a ceară ; 
Călin îl ajută să-și răsucească gluga și să 
stringă șireturile cu capete de metal.

— Mulțumesc, 
inspecta hainele lui 
îmbrăcai mai gros, 
blugii și scurta n-au 
cît.

— Tn
— Al 

întreb :
— A,

la sobă. ___  _ _ .1 __  ...._____ „ ..
— Șl mama 7
— Mama e de părerea tatei, spuse Călin. 
Virgil Virgil se uită atent la adolescentul

deșirat de lingă sobă, — palid, cu fața triun
ghiulară și ochi morți, de pește — ; era o 
glumă 7 Nici urmă de zîmbet.

Virgil Virgil se abătu de la programul de 
voie al zilei.

— Tot duc o viață sedentară. N-ai vreo idee 
pentru azi 7 îl întreba mai tîrziu pe omul cu

vînătoarea
ta
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platen i 
pardâii 1i

din 
din 
ale

rar,

un porc marin, îl

trăiește mai adesea 
o întreagă literatură

spuse Virgil Virgil. Apoi 
Călin. Nu era rău dacă te 
Chiar dacă nu-i zăpadă 
să-ți țină de cald cine știe

luat alte haine.grabă, n-am ___
plecat cu ceartă ? Adică vreau sfi te 

o faci Împotriva voinței părinților 7 
nu, făcu nepăsător Călin și se întoarse 
Tata e de părere să mă descurc singur.

uniforma verde. Petrescu și Galan dormeau. 
Prin ușa jumătate cu fereastră, li se vedeau 
hainele atîmate pe scaune.

— Să mergem la urlat de lupi, spuse omul 
care nu era prea vorbăreț.

— Cum te numești, dumneata ? îl întrebă 
Virgil Virgil.

— Corduneanu Ion, zise omul cu uniformă, 
sînt paznic de vînătoare.

— Bine, atunci la urlat de lupi, tovarășe 
Corduneanu.

Călin consimți și el să meargă la urlatul de 
lupi, care putea avea loc abia seara după ce 
vor fi ieșit stelele.

■— Stele pe vremea asta 7 se îndoise Galan 
care se trezise dar auzind despre ce este vorba 
se culcase înapoi. Petrescu spuse că el nu vine. 
La urlat de lupi e bine să fie cît mai puțini.

aurel-dragoș 
munteanu

în Munții Apuseni 
Se-ndreaptă braiii spre lumină 
Fără sâ caute weun ințeles 
In tainele ce-adinc se țes 
Pe apa zilei care vine 
Foșnind mătasea unui vechi eres 
Născut din visul de mai bine 
Al unui neam ce s-a găsit ades 
Pe pragul dintre fire ți genune. 
Și totul stă pe umeri grei de moț 
Chiar cerul obosit se lasă 
Iar zeul trist iți face casă 
La Padiț pe-un picior de plai 
Unde ți timpul cel grăbit adastă.

Pelerin
Minunea mea, 
Singurătate, 
Cit de mare este puterea ta 
Cit de adine esle calmul 
Florii tale de lotus
Desfăcută peste marginile lumii 
Ca o blnecuvintare.
Fața leului se arată 
Numai celor aleși de tine. 
Minunea mea,
Numai pelerinilor 
Din pustiul de jur 
Al singurătății.

— Ce pușcă îmî dai 7
— Lock bok-ul. Nu zmucește aproape deloc.
Bok-ul era o pușcă cu două țevi, una peste 

alta. Virgil Virgil o scosese din tocul de piele și 
verifică dacă nu e încărcată. Ignoră privirea 
jignită a lui Petrescu.

— Ia scurta mea, îi spyse lui Călin.
— Nu-î nevoie.
— Ia-o, domnule. Nu vreau să spună tatăl 

dumitale că din cauza mea...
— Nu va spune.
— Ia-o.
Paznicul de vînătoare Ion Corduneanu avea 

carabină, întru totul ca o armă militară, ceva 
mai scurtă,-mai ușoară, cu glonț. Mergea înain
te pe cărare la deal, printre două coaste îm
pădurite care cădeau în unghi ascuțit. Bocancii 
lui mari atingeau pietrele fără să facă zgomot, 
picioarele i se mișcau rar, egal, fără efort.

— Deci așa, vorbi Virgil Virgil în șoaptă, 
dumneata vrei să te faci, cu orice preț, ziarist 
Tata de acord, mama de acord... De ce nu 
te-ai dus la ziarul din județ de la voi ? Aveți 
„Steagul nou“, același lucru, redactorul șef e 
un om cu idei, sîntem prieteni.

— Dacă tata n-ar fi fost prim secretar la co
mitetul județean de partid...

— înțeleg, chestie de principiu, îl bătu vesel 
pe umăr Virgil Virgil și abia atunci observă că 
tînărul nu-i îmbrăcase scurta. Totuși nu-i zise 
nimic.

înnoptase. Din cauza văii închise, acoperită 
cu brad negru, noaptea părea și mai adincă. 
Ceața aluneca de sus către ei, dar undeva, 
departe, în înalt, Virgil Virgil păru a distinge 
cîteva stele.

— Stele, îi arătă el cu degetul lui Călin. 
Apoi îl întrebă : Exact, cîți ani ai 7

— Nouăsprezece.
— Nu era mai bună o facultate ?
Adolescentul nu răspunse. Mergea neauzit ca 

și paznicul de vînătoare. Pantofii lui abia 
atingeau pietrele.

— Prima mea documentare, șopti Virgil 
Virgil, am făcut-o la niște arii, 1a treieriș. 
Habar n-aveam cum crește griul, tocmai termi
nasem facultatea, trebuia să scriu despre munca 
politică la arie... Dumneta știi ce e munca 
politică la arie 7

— Știu.
— Da ? Eu nu știam, la început puneam tot 

felul de întrebări trăznite, țăranii se mirau, pinâ 
am'prins șmecheria că trebuie sâ-i las pe ei 
să vorbească. M-am descurcat... Era vară, cald, 
praf, an/făcut bale fh ăpo*?'SubeaOa1 Șiret, 
Prut... Nopțile erau pline de stele'. Trei zile am 
umblat... Primul meu articol s-a numii „Zile 
de iulie".

Ajunseseră. Paznicul se oprise și-i aștepta. 
Le făcu semn să tacă. Asculta ceva, cu capul 
puțin îndoit ca urechea dreaptă să fie către 
pîrîu în sus. Fără zgomot, ca un șarpe, se lăsă 
către marginea pîriului. Cîțiva bușteni cojiți 
luciră aproape ca niște oase ale unei viețui
toare uriașe, moartă de mult.

Cind fură după meterezul pe care-1 făceau 
buștenii, paznicul pregăti pușca. Strecură un 
cartuș în chiulasă, împinse închizătorul și puse 
piedica.

— N-aveți idee cum simt pușca, spuse abia 
auzit.

Virgil Virgil frînse bok-ul și băgă cartușe in 
amindouă țevile. Piedica o lăsă și el moale, 
unsă.

— Uuuu.- 1 Uuuu 1 Uuuu ! Uuuu ! Uuuu 1 
Uuuu 1

Cu mîinile căuș la gură, paznicul începu a 
scoate niște sunete care semănau cu un tînguit 
jalnic și pustiu. începea încet, apoi trimetea 
sunetele ca șl cum ar fi venit de departe, de 
foarte departe, de pe altă lume.

— Nu știam că trebuie să urlăm noi, spuse 
înfiorat Virgil Virgil. Prin șira spinării îi co
bora o ață subțire de gheață.

— Scrie și-n Sadoveanu, spuse încet Călin. 
Virgil Virgil duse mîinile la gură să-1 imite

pe paznic. Corduneanu îl atinse ușor cu cotul, 
semn să-1 lase singur.

— Uuuu ! Uuuu I Uuuu !
Ceața umpluse valea furișîndu-se. Lemnele 

erau lucioase ca niște pești. Corduneanu tăcu 
brusc. Asculta iar cu capul înclinat și ure
chea ciulită spre pîrîu in sus.

— Dacă-s pe aici, răspund.

t teatru
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...S-a desfășurat și anul acesta la 
Birlad. deoetbindu-se de precedentul 
prin numărul mult mai mare de par
ticipant (reg'zori de toate viratele) și 
prin incursiuni in capitala județului. 
Vaslui, unde au și fost prezentate două 
spectacole. Activitatea colocviului a 
constat din discuții aplicate (fiecare 
spectacol a fost analizat în prezenta 
realizatorilor) precum și din discuții 
libere dar cu un caracter particular 
bine precizat, viîînd misiunea regizo
rului în arta contemporană teatrală. Au 
putut fi văzute la un loc producțiile a 
șapte teatre din diverse colțuri ale ță
rii. rezultatul fiind o secțiune extrem 
de semnificativă în viața acestui do
meniu in momentul actual. Producțiile 
prezentate . Da sau nu de Ghelman 
(Iași, regizor Brandy Barasch) Dezer
torul de Mihail Sorbul (Botoșani, re
gizor Magda Bordeianu). Nu siniem 
îngeri de Paul loachim (Birlad. regi
zor Cristian Nacu). Emigrant li de 
Moriek (Oradea, regizor Al. Colpacci). 
Domnișoara lulia de Strindberg (Bacău, 
regizor Cristian Pepino), Muntele de 
D. R. Popesru (Piatra Neamț, reelzor 
Emil Mândrie). Maria și copiii ei de 
Osvaldo Dragun (Brașov, regizor Mir
cea Marin) au prilejuit considerații, 
mergînd adesea plnă la amănunt, atît 
asupra calității repertoriului cit $1 a- 
supra naturii intervenției regizorului 
în textul dramatic, au ridicat proble
ma delicată a specificului muncii cu 
actorii dar mai ales au condus la un 
proiect de definiție al profesiunii regi
zorale Impresionant a fost nu numai 
numărul mare al intervențiilor, ci și 
diversitatea punctelor de vedere. în ca
zul reprezentației cu Dezertorul a fost

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Colocviul 
regizorilor 

criticat abuzul de metafore scenice, du
cind la transcenderea textului in sen
sul unei teat calități gratuite. Altundeva 
a fost- constatată lipsa de pregnantă a 
metaforei scenice. A fost respins ex
cesul folclorizant din Muntele pe fon
dul unei aprecieri unanime a piesei și 
a spectacolului (cu privire la piesă, 
observații de mare interes a expus 
dramaturgul Paul Everac). S-a căutat, 
pornind de la Domnișoara lulia. o in
tegrare mai clară, favorabilă, a con
ceptului de experiment in limbajul ar
tistic. Revelația colocviului a fost însă 
trupa orădeană (ne amintim că anul 
trecut echipa de La Piatra Neamț a 
impresionat mal presus de celelalte). 
Dind echivalență scenică remarcabilă 
realismului absurd și poetic al Iui 
Mroiek. această trupă, compusă de faot 
din regizor și doi interpreți. cu toții 
foarte tineri, și-a adjudecat dreptul la 
o cronlră analitică separată. Se înțe
lege că nu putem epuiza intr-un spațiu 
atît de redus o manifestare cu o du
rată de șase zile, pe cît de echilibrtă 
în destinația ei. tot pe atît de bogată 
în sugestii Mulțimea opiniilor (criti
cii pre2enți au bineînțeles meritul su
pervizării acestora de pe poziții teore 
tice). prin decantarea pe care o aduce 
timpul se va transforma pentru fiecare 
din cei interesați într-un ghid util. în- 
tr-un Concentrat de experiență- Desi
gur. dezvoltarea artei teatrului ia noi, 
Intr-un climat de atenție și de consi
derație, trebuie să cuprindă și aseme
nea momenet în cel mai înalt grad ne
cesare.

Marius Robescu

• Reporteri •
Antena vâ aparține

Foarte bine făcut filmul Iul Veljko 
BuLajic Atentatul de la Sarajevo. Scîn- 
teia din care a Izbucnit marele incen
diu ce a mistuit în viitoare patru im
perii, cu prețul atltor vieți omenești, 
putea fi o temă dificilă, putea fl vic
tima unui documentar mult prea ac
cent nat-ne im portant pentru viața unui 
film, sau victima unei tratări exage
rat romanțate. Echilibrul desfășurării 
producției ce ho-iugoslave, imaginea de 
o rară frumusețe și de un rafinament 
de invidiat, realizată de Jan Curik. dis
tribuția fericita în cazul fiecărui per
sonaj. impun pe ecranele noastre unul 
dintre cele mai interesante și mai cap
tivante filme ale ultimelor două săp- 
tămlni

Genericul se desfășoară pe filmarea 
unei vinâtori. un masacru în lumea a- 
nimală. cu valoare de simbol la sfîrșl- 
tul filmului, in care cerbi Încununați 
de superbia coamelor cad secerați sub 
zimbetele imperiale, distinse distante 
și reci, ale prințului moștenitor Ferdi
nand (ChrlstoDher Plummer) șl ale în- 
cintătoarei sale soții (Florinda Bnlkan). 
Culorile par extrase din vechile tanl- 
seril cu subiecte cinegetice șl pregă
tesc explozia de aur și luminozitate a 
scenelor fastuoase ce le urmează. At
mosfera unei epoci este creată astfel 
din primele secvențe si spectatorul este 
nrins Îndată de amploarea ei. Roman
tic și pitoresc aoare Unul dinire cete 
mai frumoase personaje ale filmului, 
personajul S^rac. revoluționarul ce Pre
gătește eămînta atentatului (Maximi
lian Schell) Renumele și jocul vede
telor citate nu umhresc cu nimic jocul 
perfect al Interoretilor tinerilor natriotl 
din Bosnia, veselul și cuceritorul Ned- 
jellko. visătorul și sentimentalul Ga- 
vro. timidul și emotivul Trifko. Mișca

rea lor In film este atit de bine regi
zată Incit aș putea spune că atenuează 
strălucirea numelor cap de afiș.

Substanța filmului e constituită din- 
tr-o impresionantă puritate morală și 
dintr-un năvalnic elan tineresc, puse 
în slujba iubirii de patrie și libertate. 
Nimic k)2incard sau stingaci In acest 
film care oprește o clipă a Istoriei și 
o filtrează prin artă. Nu lipsesc nici 
elementele specific regionale, nici hu
morul fățiș sau insinuat, nici scenele 
unor hanalități cotidiene care dau ve
rosimil intîmplârii surprinzătoare — 
succesul atentatului cu prețul înalt al 
Vieții tinerilor dușmani ai marelui și 
vechiului imperiu austro-maghiar. nici 
stîngăciile inerente viratei revoluționa
rilor. acoperite de crezul și voința lor 
aproape fanatică. Asemenea cerbilor 
nevinovati și majestoșl ce cad zbătm- 
du-se pe iarba verde la începutul fil
mului. eroii slnt secerați de moarte, 
într-un masacru în lumea umană, care 
nu mal este nevoie să fie filmat, ci nu
mai anunțat, căci moartea lor prin 
tortură !n Închisoare sau prin snlnzu- 
rare. nu-i face mal vinovat! In ochii 
noștri. Deasupra lor. ca un omaeiu ne
dorit. forțat de nevlnorătia s1 frumu
sețea lor. s-au repezit imperiile să 
moară, să se ucidă, să se distrugă s-au 
repezit asupra pretextului de h Sara
jevo și și-au depus stemele vulturii si 
puterea Nici măcar dorința acestor 
cerbi tineri, de a muri pentru a fi ne
muritori. nu s-a împlinit, căci istoria 
a reținut de la Sarajevo moartea prin
țului Ferdinand, nu moartea lor. A ve
nit arta șâ-i imortalizeze și prin filmul 
lui Veljko Bulajid le-a adus un poem 
merituos.

Corina Cristea

9 Oblșnuiți, in colțul acesta de pagină, 
să scriem mai mult despre emisiunile tele
viziunii șl mai puțin despre oamenii care 
le fac, vom încerca de această dată sâ 
comitem gestul reparator, scriind despre 
clțlva dintre cei mal buni reporteri al 
programelor TV; este vorba, de fapt, de 
patru reportere (termenul trebuie inven
tat): Anca Arion, Carmen Dumitrescu, 
Anca Fusariu și Rodlca Rarău, semnata
rele unor emisiuni memorabile, in spațiul 
reportajului, interviului, anchetei BOciale, 
genuri care, de altfel, se întrepătrund. 
Alegerea sr susține și prin faptul efl re
porterele susmenționate au reușit sfi-șl de
finească un stil, o manieră proprie de-a 
face reportaj, emisiunile care poartă pe 
generic semnăturile lor au personalitate, 
dovedesc profesionalism, talent șl pasiune 
de reporter.

lată, de pildă, am reținut la Anca Arlon 
minuțiozitatea și acuratețea cu care-și 
realizează emisiunile, strădania de a le 
face cît mal „publicistice". Anchetele sale 
debutează aproape întotdeauna cu o in
spirată „punere în temă" realizată prin 
montarea cap la cap a unor secvențe sem
nificative din cadrul emisiunii. Ancheta 
propriu-zlsă este realizată apoi prin alter
narea contrapunctică a interviurilor, alter
nare posibilă prin folosirea ingenioasă a 
tehnicii de montaj.

Emisiunile Rodlcfii Rarău se disting 
prin faptul că reporterul participă afectiv 
pe parcursul interviurilor șl dezbaterilor : 
vocea Rodicăl Rarău este cind caldă, cînd 
ironică, reporterul se miră, exclamă, of
tează, interlocutorii slnt captați de fran
chețea reporterului, dialogurile au natu
ralețe, farmec.

Reportajele Ancăl Fusariu se disting șl 

ele prin arta cu care reporterul știe să-și 
apropie interlocutorii, prin naturalețea cu 
care aceștia sînt conduși prin labirintul 
nu o dată complicat al întrebărilor, prin 
participarea intensă a reporterului la emi
siune, reporter care nu e un simplu emi
țător de Întrebări ci susținătorul unui 
punct de vedere.

Nu în ultimul rînd, emisiunile realizate 
de Carmen Dumitrescu se remarcă prin 
folosirea la maximum a virtuților expre
sive ale imaginii. Am remarcat In ancheta 
socială difuzata sfiptamîna trecuta („Drum 
scurt, drum lung") folosirea ingenioasă 
a reconstituirii unor situații cu ajutorul 
imaginii: persoanele Implicate în anchetă 
sînt puse să Joace (să reconstituie) anu
mite situații. Folosirea unei asemenea 
tehnici în cadru) unei anchete poate pă
rea paradoxală; sîntem conștient) că per
soanele respective joacă. Si totuși. în an
samblul emisiunii ea are o importantă 
forță de sugestie. Pur simbolice, multe 
secvențe se integrează foarte bine an
samblului general al emisiunii.
• De data aceasta, „Antena vă aparți

ne", o nouă emisiune a televiziunii, me
nită sâ aducă In atenția generală talen
te și realizări artistice de pe întreg cu
prinsul patriei, a poposit la Tg. Mureș. 
Emisiunea de ținută, marcată de un înalt 
patos eivlq. cu un emoționant mesaj, a 
impus talente de reală forță, semn al 
inepuizabilelor posibilități artistice, ce ur
mează să se valorifice plenar în cea de 
a doua ediție a Festlvalulu național 
„Cîntarea României". Poetul Adrian 
PăuneBeu. prezentatorul emisiunii, i-a in
suflat acesteia dinamism, sinceritate șl 
emoție autentică.

Mircea Florin Șandru
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Din depărtare, de peste deal *e auzi un 
scheunat slab, repede pulverizai fn ceată.

— Auzi ! tresări paznicuL
— Trenul, spuse Călin.
Scheunatul se repetă după o vreme.
— Trenul de nouă, mnximți Corduneanu ți 

se puse din nou pe urlaL
Pe Virgil Virgil urletul Începu a-1 enw. a. 

Senzația de neliniște ți de urii de la Început 
se risipise repede.

— Nu cred că-i coadă de lup pe-o suprafață 
de o sută de kilometri pătxați, zise and Cor- 
du nea nu se opri din urlat ca să-și mai tragă 
sufletul. Ar fi avut cam șaizeci de ani Cordu
neanu și, totuși nu ostenea.

— Sint ei, nici o grija, da nu vor să răspundă.
— La culcare ! comandă Virgil VirgiL De 

urlat, am urlat, acum avem dreptul la odihai-
Ducea arma ca pe-o bilă, pe umăr, ținind-o de 

țeavă. O descurcase cu grijă ; cartușele-i 
Jucau în buzunar.

— Ce reportaj ai să faci despre vânătoarea 
asta ? Noi scoatem o dată la două săptămâni o 
pagină magazin. Sene un reportaj despre pa
siunile vânatului, daca spui eă te pricepi la toate 
formele gazetărești.

— Să vedem mime, «puae Călin.
Petrescu îi sculă pe la tind. în ogradă era 

oarecare agitație și se auzeau două hămăituri de 
cîini.

— Hearn, beam. beam, făcea unuL
— Hum, hum, hum, ii răspundea gros celă

lalt.
Cei doi țărani cu ciini chemați probabil de 

Corduneanu il salutară ridicindu-și căciulile :
— Bună dimineața.
N-aveau arme. Galan lși stringea cureaua 

pantalonilor și se tot lăsa pe genunchi, ca și 
cum voia să-și probeze cizmele scurte, lustruite. 
Avea o mustață brumată pe buză și dinții de 
aur îi străluceau.

— Salut, impătimiți ai vînatului, se înclină 
el în fața celor doi țărani cu ciini, care-și 
țineau cojoacele Intre umeri. Are să fie groasă 7

Petrescu ii explică lui Virgil Virgil tactica 
momentului. Vorbea ca un militar, precis și 
cu terminologie adecvată.

— Facem hăituiala. Standul il Instalăm pe 
' Higa, zece metri om de om. Pînă coboară ceața 

"faintem pe deaL
Virgil Virgil Iși aimti bocancii cam după 

vreo zece minute. Urcau pe o cărare de coastă 
înșirați. Brazii negri le veneau in stingă, din 
cînd în cind trebuiau sâ se plece ca să treacă 
sub crengi. Mirosea a rășină. Țăranii cu clinii 
fuseseră inghițiți de laptele eeții. Nu se mai 
auzea nici heam. beam, nid hum. hum.

— Ce poate să iasă 7 Întrebă Virgil Virgil 
încălzit, cu sîngele bătindu-i in tîmplele Îngreu
nate.

— Porci, lămuri Petrescu. încetarea : fluier 
de trei ori. De grumaz avea petrecut un fluier 
ca al arbitrilor de fotbaL Drumul dură un 
ceas. Sudoarea îi curgea printre sprâncene, 
cămașa 1 se udase în spate, bocancii eintăreau 
un chinta] flecare. Nu mai vorbeau de mult 
Hîga era o măgură pe care cînd ajunseră «e 
dovedi că Petrescu avusese dreptate. Ceața fu
gise în vale. în lumina rece fără pic de cu

/
în transparență, atunci
Va fi fost atunci intie buze, mifearea 
mai fastuoasa, mai adâncă, mai caldă, 
în strugurii grei de lumină 
va fi fost o coacere mai înaltă

Va fi fost între sfere atunci 
o fascinație de linii, de frunze, 
cuburi de răcoare se desprindeau ușor 
din pîntec cu miez de pădure

Va fi fost o neagră cavalcadă pe drum, 
spre albul cetății, un nume, 
o coajă spălată in umedul vint, 
in transparenfâ atunci vc fi fost

un dar buimac de pămint

Absență
O, dreptatea acelor seri, 
umilința cu glezna de pislâ

Se deschid piepturi, se deschid încăperi:

Am fi străbătut, am fi lins 
cu gindul ca un seara ierburile 
verii înalte, ierburile terii fierbinți

Absenți din atitea mi,cin, 
din vechile noastre imagini :

Clocotesc sub lună șerpii buimaci, 
dospesc in aer pieile,

. , copilăriile albe

loare, a dimineții, Ieșeau deasupra jumătăți de 
munți, care umpleau ori zoo tu L Erau de toate 
felurile munții, ca lumea intr-o sală de șe
dințe. iși zicea cu un unghi de osteneală in 
capul pieptului. Virgil VirgiL Unii cu capetele 
triunghiulare, alții rotunzi, câțiva scobiți.. 
Aparatul lui Petrescu țăcăni. Voi o poza de 
grup, apoi numai pe Virgil VirgiL în picioare, 
£u pușca in mină, profilat pe munți.

— La stand, comandă Petrescu.
Erau trei paști la patru oameni. Galan il 

seconda pe Corduneanu.
— Petrescu pretinde că-i aduc ghinion. Asa il 

voi lăsa față in față cu propriul lui noroc, 
râdea aviatoruL

— Poate vreți dumneavoastră. □ invită Cor- 
dunear.u.

— De patruzeci de ani eu vinei numai In 
sezon. în rest tiiibițez.

Ora fusese socotită de comun acord eu cei doi 
țăranL Curind se auziră dinii. Ceata părea să 
le fi pus căluș in gură, ori să ie fi amestecat 
glasurile. Făceau amândoi la fel : ha_- ha— ba. 
ne puțind iă-iă ducă pini la capăt hămă?:uL 
Virgil Vtrgil iresan și lipi arma de umăr.

— Vin_
La uan pas hn îl aâaaȘea pe Căira — o

umbră caftind rar și indiferent- Iarba aspră, de 
munte. uscată D Înțepa sub bărbie.

— Cred că am emoții, zue Virgil VirgiL E 
prima mea vinătoare.

Virgil Manca $ ; ^Șantier"

— Ai mai vânat 7
— Am fost cu tata de multe ori.
în vale pădurea se trezea. O se in tâmpla 

oare acolo in ceață 7 se gin dea Virgil VirgJ. 
Acolo jos unde era mistrețul care se îndrepta 
spre el. Cum era mistrețul care se îndrepta spre 
el 7 Unde-1 găsiseră dinii 7 Cum 11 incol- 
țiseră 7 Simțea mistrețul acela necunoscut că 
ha..., ha.... ha.„-urile U îndreptau spre margi
nea vieții 7 Lupii simt pușca, spusese pădura- 
ruL Poate nu numai lupii— Poate și mistreții 
simt pușca...

Emoția i se risipea pe măsură ce hămăitul 
se apropia. Acum se deslușeau amindoi cliniL 
Lătratul era gifiit. dealul îi lua și pe ei de 
piept, cit erau de ciini de hăltuială. Insă 
rămăsese destulă veselie și hărnicie in glasu
rile loc. Mai alea lipsa oricărei furii și mânii era 
interesantă. Ciinii aceștia iși făceau detașați 
meseria, ii trecu prin minte lui Virgil VirgiL 
Ei trebuiau să apropie mistrețul, iar el să apese 
pe trăgaci.

Se petrecea ceva jos In ceață ; totuși sosirea 
mistrețului nu părea iminentă. Virgil Virgil se

stela 
vinile hi

într-un joc aburit
Mi-e visul plin do pal mole- atinsa 
ale unor trupuri nevăzut* 
câutindu-mâ, 
încerc indu-mi ușor încheieturile, 
așteptindu-mi mișcările, 
rotundele mișcări ale somnului, 
să-și potrivească in ele 

răsuci pe șoldul sting. Călin adormise cu capul 
pe brațe.

— Chiar nu te interesează deloc ? îl întrebă 
ușor înciudat.

— Prea puțin probabil să fie ceva. spuse 
Călin care, in duda poziției lui. nu adormise.

Peste vreo zece minute se auziră bocănituri 
în copaci. Hămăiturile se întețiră, după aceea 
pe Virgil Virgil □ izbi o pală de ceață rătăcită 
sus pe pajiște ; măgura se deschise iar. He — 
he ’ He — he ! veniră și glasurile celor doi ță
rani. Erau aproape. He — be — he I strigau 
țăranii, foarte aproape, in pădure, și ciinii pă
reau că striga odată eu eL acum, da. in sfârșit 
furioși. Fluierul lui Petrescu tăie hărmălaia. 
O dată, de două ori, de trei orL Virgil Virgil iși 
scutură iarba uscată de pe pa n ta km L Pânda 
înceta.

— Ai avut dreptate. Preferam să fii un 
profet mincinos.

— Așa se întâmplă Întotdeauna cu mine. 
Spun ce gândesc, șz dacă iese cum spun, mi se 
fact observație.

Virgil Virga H privi cercetător. Nid acum 
nu luase scurta îmblănită, insă au părea să-î 
Le frig.

— "D »e Întâmplă des-
— Destul de des- De aceea am și șters-o de 

acasă. Nu-i foarte plăcut să ai întotdeauna 
dreptate.

B.ne zi*. comenta această reptică seara, 
neputind să doarmă. Urcaseră Încă de două ori 
•â!e deahvi. avea păooarele numai bășici din 
pr.dna bocancilor, era ostenit pină-n vârful un- 
ganksr. și scanau 1 na venea. Vânătoarea eșuase 
cumva, ca toate eă. apr« seară. cu ochi de 
vuhor care vede prin ceață. Petrescu răpusese 
ar mistreț de vreo mea de kilograme. Bucu
ria cea mare o avuseseră țăranii. Porcul era o 
vtebe runoșimtă a lor.

— Aista-j ăla care a intrat In barabule la 
Domnica hu Costan.

— $i la mine a dat ast‘ toamnă, 0 comple
tase al doilea.

Cum de-l recuncacuseră 7 fusese pe punctul A 
întrebe. Ideea că răspunsul l-ar putea veni de 
la acest fiu de prim secretar pornit să se facă 
ziarist și pe care îl luase cu H pentru o 
plăcută intrare In județ. □ inhibă.

— De dimineață era înainte pe ptiu, pretin
deau țărana. mulțumiți eă vedeau la față 
pcrcul lor

îl despicaseră ungă un pîrîu, mațele roșii 
atârnate pe gard fumegau. Virgil Virgil iși 
descărcase bak-ul inîr-o gaiță care apăruse 
atrasă de mirosul sângelui- Izîxtă cu alice prea 
mari, pasărea explodase. Mai făcuseră două 
fotografii, cu porcul la puitoarele lor. intii grup, 
el singur la urmă, sprijinit In pușcă.

— Acum să văd ce reportaj li tragi pentru 
pagina magazin. Va fi testuL H îndemnă cu o 
prefăcută amenințare pe Călin. Nu avea de 
gind să-I pună la probă. La nouăsprezece ani 
poți să mai invețL E începuse la douăzeci și 
cinci.

— Să văd. răspunsese Călin, tot așa alb cum 
răspundea Ia orice.

Ar fi fost mai mulțumit dacă împușca el 
mistrețul ? Poate — și asta 11 Invada ca o lu
mină. scăpără in el — pentru un singur și ciu
dat motiv : le-ar fl făcut el bucurie celor doi. 
țărani.

Dimineața. Petrescu acceptă fără discuții ca 
pertea lui de carne - 4^ » mea, ți a mea !“ 
strigase pilotul — să revină țăranilor.

— Am ți eu o parte de carne 7 întrebă Călin. 
Petrescu iți muta ochii gălbui de la unul la

altuL
— Desigur că nu. răspunse scurt Virgil Virgil. 
La amiază. Înainte de a-1 Lăsa In fața redac

ției. Virgil Virgil îi spuse Iui Călin :
— Oricum, vei fi ajutat Cineva are sâ se 

ocupe de dumneata.
Ceața se îndesise și vântul o mișca, împin

gi nd-o de sus in jos. In plăci negre peste ora$. 
Apăsarea se simțea deopotrivă, in case, ca și 
pe străzi. Toată lumea circula pe dreapta, 
foarte strlns și cu viteză redusă.

A 

țiploasele vene 
și degetele ridicate spre soare 
;i bătăile mari ale singelui.

Ca intr-un joc aburit mâ scufund, 
priașe plante carnivore 
imi cerșesc trupul 
și-mi sorb cu mii de buze 
flâminde, flâmînde 
carnea asta 
lot mai puțin, tot mai ușor 
infășurindu-mă 
ca un ghem de lumină.

îmbracă-ți strigătul 
în hainele albe
Imbracă-ți strigatul in hainele albe 
ale acestei albe cetăți, tu, visătorule |
de ținuturi polare, de-nalte, tronsparente 
vinători de reni: Uupui tău singur e 
ți greu de visare ca pâmintul acela 
greu de zăpezi 
unde vin turme mari să se-adape, turme 
de aur unde vin, strălucesc

Sub pleoape tari ca scoarța de gheață, 
oceane, auzi, din adine se trezesc 
cu șoaptă ascunsă, cu muget greu 
de feline, oceane, auzi, strălucesc 
și noaptea aceea de piatră se-apropie, 
vine, e-aici, • pe buze 
un bob de tăciune, 
o duke, duke nemurire 

_____________ J

ion 
gheorghe

Patria,
patria!

Sâ te naști, • cm dar, e o pedeapsă ? 
Nu știu. Numai intimplare nu-i.
O, devreme ce nu-i o-ntimplare, să luăm 

lucrurile precum sint 
Dacă nașterea este-o pedeapsă, tu primește-o 
ca pe-o obligație, atare ; ispășește-o I 
Dacă nașterea este un dar, primește-ți 

darul, mut.
Sâ nu faci din darul vieții, scopul vieții 

însăși.
Spune câ nu-l meriți, și dă-ți seama câ te 

copleșește 
acest dar.
Spune că ești sclav acestui dar. Dator-vîndut 
prin naștere.
Dacă nașterea este-o-ntimplare, o. In locul 

tău 
putea sâ se ivească altul. Mai viteaz, mai 
sănătos, mai harnic, mai cuminte.
Acela s-ar fi mulțumit cu mai puțin î 
Nici n-ar fi pretins atitea, de la semeni ? 
Nici necazuri și nici griji n-ar fi adus atitea, 
cite au venit cu tine.
Să te naști ; câ este o pedeapsă, ori că 

este-o bucurie, intimplare nu-i.
Să te naști; înseamnă, de la inceput, câ nu ești 
liber, tu, asupra ta.
Ești al altora dintru sorginte. 
Sâ te naști, înseamnă sâ primești ceva. 
De vreme ce-ai primit viață de la cineva, 

atuncea, 
despre care libertate mai vorbești î 
Să te naști, inseamnâ să primești o patrie. 
Și dacâ n-o primești ?
Dacâ-aceastâ Patrie nu-i incâ ?
Atunci, de-aceea te-ai născut Să-ți fac o 

Patrie.
De-aceea nașterea nu-i o-ntimplare ! 
Nașterea fără de patrie, este-o pedeapsă.
O pedeapsă pentru care te-ai născut. 
Tu și-ai toi ești singurul in dreptul și-n 

măsura 
sacră sâ preschimbi pedeapsa-n bucurie. 
Fâ-ți Patria 1
Și dacâ ți s-a dat o patrie, dacâ o găsești 

de-a gata ?
Și-atunci Patria tot trebuie fâcutâ.
Fie Patria câ-i mică, fie Patria oricît de 

mare, 
patria ți-o faci.
Nașterea, atunci, ce este F
Nașterea este un Astru, de la care vine 

Patria.
De vreme ce-ai primit o patrie de-a gata 
despre care libertate mai vorbești î 
Despre libertatea Patriei, ca libertatea ta. 
Datoria și supunerea pe viață, ctitorilor. 
Astfel nașterea este-o pedeapsă, intoucît ai 
revenit la noi, dintr-o veche datorie-n fața 

Descâlkâtorilor.
Nașterea ar fi o bucurie intxucit s-a-ntors 

Ctitorul, sâ-șr vodă Edificiul.
In tine-a revenit Strămoșul, să-și îndrepte 

opera, să-i dea nouă strălucire,
Patria să ți-e iubești, așa cum va să fie I 
Și Ea trebuie să fie totdeauna. AltfeL 
Patria este realul in supremul ideal.
Dar este și supremul in real. 
Realul are lipsa că decade ;
Idealul are calitatea câ sporește și 

perpetuează.

Dacia, cind este Feniks, este viul ce sporește. 
Cei ce dau realitate patriei, sint muncitorii 

fizici. Sint și slujitorii instituțiilor. 
Idealul Patriei îl edifică Gânditorii * 
cei aplicativi și cei ce umblâ-n stele, slujind 

graiul. 
Datoria, Nalta Operă, a muncitorilor cei

fizici, 
este și sâ fie în nemulțumire față de materie 

și de unelte. 
Opera și datoria Ginditorilor este din nou 
nemulțumirea fațâ de relațiile dintre ce-i 

real și ce-ar fi sâ fie ideal. 
Patria să ți-o iubești ; cînd îți dă onoruri, 

nu e greu. 
Cînd te cheamă Ea la masâ, cind te laudă 
iți dă bani și decorații. Nu e greu. 
Apoi meritele cum devin, cum se fac ! 
Meritele cum se recunosc, meritele cit

durează f

■ _ ■ Mq . )Ș
*.Se pun boraU unui șontter*

Un deceniu sau un veac î
Ori o singură amiazâ ?
Intrucit iubirea Patriei are sorginte culturala; 
intrucit aceasta nu-i langoare, libidum, nu 

aste I 
Nu-i Amor ; *
Dragostea de Patrie nu recunoaște visceralul, 
Sediul iubirii pentru Patrie se aflâ*n creier. 
O, Acolo, Sus, în piscul Omului, în Sideralul 

Educației. 
Sideralul Educației, eu ce muncesc ? 
Zic ața, naturii integrale-a insului, in 
cunoștință matură de sine, intru cauzele 

proprii și-ntr-acelea publice ;
Și-n deplinâ opțiune pentru ideal. 
De-acum vină și mihnlreo, Supărările de 

viață.
De-acum vină ne-nțe lege rile. Nedreptatea 

vină I 
Vină și amenințările perfide. Pericolele fizice 

sâ se repeadă | 
Acum și moartea dacâ vine, este Opțiune I 
Dintr-această Dragoste de Patrie, ci ne-ar 

putea să te clintească f

f radlo"^

„0 mreajă 
de văpaie"

((plastică^

L._ p J Informații (I)
Un concert 
tradițional

Tăcerea ar fi cel mai inalt omagiu 
adus aceluia ce alcătuiește sufletul și 
strălucirea neamului românesc : Mihai 
Eminescu. Misterioase tainice, mereu 
învăluitoare si încărcate de maeie. ver
surile marelui poet român se cuvin as
cultate. citite, gindite in tăcere. Poezia 
lui te fură, te răpește din lumea in 
care locuiești, te prinde ca ..o mreajă 
de văpaie1* și te aruncă apoi In viața 
ta mai bogat cu un secol. încărcat de 
nostalgia unei lumi cunoscute, și In a- 
celași timp necunoscute, de care toată 
yiata îți va fi dor. Tăcerea, binecuvân
tata tăcere, ar fi cel mai inalt omagiu. 
Versurile curg ca un fluviu de foc pes
te păduri pustii, lăsind In urma Iul pă
duri de aur. Pământul nostru este se
mănat cu aceste păduri de aur din 
clipa apariției In Univers a stelei Emi- 
nescu. stea ce luminează veșnic pă- 
mintul și sufletul românesc.

Radioul a dedicat nenumărate emi
siuni, cum era și firesc, acestui geniu 
al culturii românești. Este lăudabilă 
inițiativa redacției literare de a oferi 
ascultătorilor. în această săptămină. In 
cadrul ..Momentului poetic", lecturi din 
poezia lui Mihai Eminescu. Aș relua 
o observație mai veche cu privire la 
titlul acestei emisiuni de poezie : ..mo
ment" poetic. Spuneam cindva că el 
minimalizează conținutul emisiunilor 
care cuprind, cel mai adesea, versuri 
memorabile în interpretări tot la feî de 

< __________________  

memorabile. Cum această săptămână 
am avut fericita ocazie să ascultăm 
versuri de Mihai Eminescu. titlul de 
„moment" poetic mi se pare și mai ne
potrivit E păcat să spunem „moment" 
acelor minute In care il ascultăm pe 
George Vraca recitind „Luceafărul". 
Am reascultat cu emoție pe acest mare 
actor care a dat artei recitării versu
rilor un aspect atit de deosebit ; el râ- 
mlne in memoria noastră mai ales ca 
recitator al lui Eminescu. George Vra
ca recita Eminescu ca si cum un duh 
al geniului i-ar fi insuflat acele minu
nate. dureros de frumoase versuri. .'.Lu
ceafărul" in lectura lui Vraca pare a 
fl omagiul interpretului său. „Mreaja 
de văpaie" se țese în jurul nostru și 
noi păstrăm tăcerea, atit de plină de 
înțelesuri tăcere, de care, de multe ori, 
arta adevărată are nevoie.

Ar trebui, credem, pomenit și numele 
redactorului momentului poetic. Dar 
mereu acesta lipsește și din programul 
de radio, nici în momentul transmiterii 
emisiunii nu este pomenit Se pare că 
alcătuirea unei emisiuni de versuri este 
cu atit mai dificilă cu cit spațiul ei este 
mai restrins. De aceea felicităm din i- 
nimă pe cei ce alcătuiesc aceste emi
siuni. Cit despre momentele poetice în
chinate lui Eminescu. ele vin ca un a- 
daos la buchetul uriaș din florile pe 
care pământul românesc le-a hrănit 
întru gloria veșnică a marelui poet.

Ioana Diaconescu

Ca să propui o judecată de valoare 
cit de cit convingătoare asupra demer
surilor unui artist trebuie să ai posibi
litatea de a-i putea compara opera cu 
a altor creatori ce s-au confruntat sau 
se confruntă cu o problematică simi
lară. Numai criticii de periferie adoră 
geniile autosuficiente pe care coteriile 
li te rar-artistice reușesc, din fericire, să 
le înconjoare doar cu o aureolă efemeră 
(unori rentabilă).

Multe exagerări se nasc din ignora
rea realității. Provincii ale spiritului 
ajung astfel să fie considerate drept 
Imperii iar modele pot fi luate drept 
direcții estetice. Reacția de sens con
trar constă in faptul că în imaginația 
unora se pot naște valori interconti
nentale a căror dimensiune reală ar 
trebui mai degrabă raportată la anu
mite zone din jurul Dîmboviței. Dacă 
ne-am lua după afirmațiile făcute de 
unii cronicari, am putea crede că în ul
timii ani plouă cu talente printre care 
s-au rătăcit nu puține de calibru uriaș. 
Ca sâ nu complicam însă prea 
mult lucrurile, să ne limităm a 
spune că nici o apreciere nu poate 
fi validă dacă nu este bazată 
pe interpretarea corectă a datelor exis
tente corelate cu o mulțime de alte in
formații ce privesc tot ceea ce. direct 
sau lateral, se află în legătură cu opera 
analizată. Cind spun informații ne gîn- 
dim, desigur, la date concrete, palpa
bile. și nu la colportajul informațional. 
Criticul de artă ca și cel literar trebuie 
să-și creeze propriul sistem corect de 
„înmagazinare și regăsire a informa
ției". Singurul său stimulent In această 

operație este biblkXeca. îmi pare rău 
că trebuie să constat absența unei in
stituții de acest profil. De o bibliotecă 
de artă avem nevoie. Un impor
tant fond de carte este risipit intre 
diferite instituții, astfel incit elucidarea 
unei mici probleme sau familiarizarea 
do o temă fie transformă intr-o excur
sie. Din cărți aflate in secția de artă 
a Bibliotecii Centrale de Stat, in Biblio
teca Institutului de istoria artei de pe 
lingă Institutul de arte plastice. In bi
blioteca Institutului de arte plastice, in 
biblioteca UAP. și în diferite alte fon
duri. s-ar putea constitui o bibliotecă 
serioasă și modernă a unui eventual ( 
Centru de documentare pentru artele 
figurative. Nu sint necesare multe In
vestiții ci puțină trudă pentru Învinge
rea rutinei birocratice.

Care ar fi avantajele existentei unui 
asemenea Centru, mi se pare de prisos 
să mal demonstrez. Pentru cei oe stu
diază fenomenul ar fi un tezaur activ 
de memorie, pentru cei ce creează un 
îndreptar In afara căilor bătute, pentru 
cei ce comentează și îndrumă un 
instrument de orientare. îmi permit să 
atrag atenția cititorilor acestor rinduri 
asupra banalului adevăr cunoscut, nu 
numai din teoria Informației, și anume 
că, pentru a fi prelucrată, o dată tre
buie să se afle în memorie. Nimic nu 
poate fi „regăsit" în aceasta dacă nu a 
fost „înmagazinat". E cazul să ne gln- 
dim mai des la faptul că destinul artei 
este încă legat de cel al cărții-

Grigore Arbore

Un concert tradițional, in spiritul fie
cărui inceput de stagiune, a dirijat Io
sif Conta joi 6 octombrie in «ala Ra- 
diot ele viziunii : pe lingă Beethoven și 
Brahms, suita „Mihai Viteazul" de Ti- 
beriu Ol ah. obsesie tematică a acestui 
compozitor care încearcă și reușește 
sinteza intre o rafinată știință a com
poziției și satisfacerea gustului publi
cului. Cele patru mișcări in care pla
nul majeatuos. de fast voievodal, se 
suprapune celui dinamic-agitat al vu
ietului de luptă, reușesc să iurprindă 
elementele caracteristice ale unui ta
blou de epocă : trompete vestitoare, 
tulnice prevestind și spoi afirmlnd vic
toria. muzica ..de curte" sugerând sfa
turile domnești, ritmurile descriptive 
(jocuri populare, cavalerie) nuanțând 
viitoarea războinică. Cu un viu simt al 
culorii. Iosif Conta a reușit să dea

Virgil Manca? : „Primăvara"

acestor momente aerul unor «.tablouri 
dintr-o expoziție", conturi nd exact li
niile reprezentative și evitind orice 
tendință dt ingroșare și facilizare.

Aceeași finețe a caracterizat desfă
șurarea Concertului nr. 1 op. 15 in Do 
Major de Beethoven, concert nepre
tențios si atit de cintat la nivelul fi
le vi-st uden ți. incit aducerea unor nou
tăți La nivel de interpretare reprezintă 
o adevăra'â performanță. Solista polo
neză Regine Smendzianka profesoară 
la Con serva torul din Varșovia gi spe
cialistă in interpretarea lui Bach. Mo
zart și mai cu cearnă Chopin, s-a apro
piat de această lucrare de tinerețe a 
Titanului cu toată grația și seninătatea 
necesare stilului încă mo za rt lan al lu
crării. Un Largo măsurat dar totodată 
foarte viu a subliniat insă prezenta 
suflului beethovenian, așa cum ultima 
parte a concertului cu o strălucire mai 
mult naturală derlt cizelată, a deuăsit 
efectul decorativ, de pură virtuozitate.

Cu o vădită bucurie interioară or
chestra s-a cufundat In marea Simfo
nie a ÎV-a de Brahma, simfonie bine 
Învățată și iubită, piatră de încercare 
a tuturor filarmonicilor. Acea patimă 
nearzătoare, fruct al ..melancoliei nede
săvârșirii". rum o numea Intr-un citat 
celebru Nietzsche, topirea intr-o con
tinuă vAlurire de teme care clipesc a- 
semenea unor stele, fără să se stingă, 
creșterile majestuoase pe stufoase in
venții armonice au dat concertului cu
nuna de împlinire care te însoțește pe 
drumul spre casă ca o aură și un scut 
de lumină.

Grete Tartler
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Labiș, poet al «lăuntricului»
Urmare din pag. 1

toare de taine, una din poeziile care au pierit 
odată cu acel tragic „Mă întunec" al lui Mihai?

Vreau să vă spun (și, oricît as fi acuzat că 
mă pierd în metafizică, eu tot voi îndrăzni să 
spun) că ne aflăm în plin mister de comuni
care demiurgică dintre poetul Mioriței și Emi- 
nescu, dintre Eminescu și cel care se așteaptă 
să vină și1 al cărui nume nici nu-1 bănuim ; 
vreau să spun, cu alte cuvinte, că spiritul 
uman nu va înceta niâiodată să se implice in 
mistere de asemenea natură, sfinta natură a 
Poeziei, și că (sper desperat să nu greșesc, 
mai ales cei ai viitorului să nu mă învinuias- 
că de a fi greșit), Poezia și Eminescu al nos
tru vor aparține și umanității de mîine, ca 
orc de odihnă și de extaz, pentru toate aven
turile ce-i vor fi destinate omenirii de către 
neprevăzutul creierelor electronice I

Și îngăduiți, în această clipă de evocare 
printre noi a lui Eminescu, să desfid pe teore
ticienii asupra timpului de mîine, care profe
tizează dispariția artei și incompatibilitatea 
dintre era atomică și Poezie, desființînd cu yn 
simplu condei șansa supraviețuirii speciei 
umane într-o lume în. care toate ar fi coman
date de mașini !

Dar imaginați-vă ce tristă omenire ar fi 
aceea care, lăfăindu-se la umbra calculatoare
lor sterpe de orice iluzie și a roboților orbi de 
orice viziune, s-ar osindi singură la refuzul 
culorii pe o pinză sau al gindului comunicat 
în metaforă !

A. nu ! — ar putea replica nu știu cine îm
potrivă, doar se vede bine că sunt culturi de 
mare autoritate în lume în care Poezia, încă

de pe-acum, cunoaște un regret, este înregis
trată printre actele luxuriante din ce în ce 
mai rare ale unul fel de cavaleri rătăcitori 
prin pustiul de civilizație modernă, asta nu-ți 
spune nimic ? ; îmi spune desigur, fiindcă este 
drama culturilor obosite, In proces convulsiv 
de căutare a altor forme de exprimare a ge
niului artistic, dar asta nu Înseamnă că s-a 
murit de tot, că nu mal e de sperat nimic— 
și, dacă-mi permiteți, nu cumva, dacă acolo, 
în zona acelor culturi străvechi, dar stinse de 
maladia non-Poeziei, se va crea un fel de 
hiatus, un fel de gol fizic care se va căuta 
umplut cu ceva (viduri absolute nu există 
nicăieri în spații, darămite în geografia spiri
tuală a planetei noastre), nu cumva atunci se 
va înregistra o invazie într-acolo a. Poeziei 
culturilor tinere, omul de oriunde neputindu-se 
lipsi de datul șl de blestematul miracol al 
Poeziei, Poezia va fl coordonata secretă și 
esențială a propriei sale condiții de viață — 
prin care condiția umană se va dovedi supe
rioară tuturor ultragillor Destinului ?

Sau credeți că omenirea din grote a fost mal 
puțin tristă, in condițiile memoriei noastre an
cestrale, și cînd tot și-a confecționat sylexul 
de care avea nevoie pentru a-și împodobi pe
reții cu siluete ale visului propriu, $i tot s-a 
lăsat pătrunsă de muzica sferelor cerești pen
tru a-și adora, in grai rostit sau în grai cin- 
tat, soarele și luna, zeii și iubirea, cum ase
meni ne place să sperăm că și omenirea edito
rului își va sublima, In vers ori în culoare, 
singurătatea printre mașini și minis de a nu 
se trăda pe sine ?!

Iată de ce, stimați oameni buni, trebuie să 
’ lăudăm flecare efort, lnfltfertnt de aria lui de 
t cuprindere și de audienta lui, efortul prin care 

Eminescu este păstrat nealtemt In Ființa n 
( m de mit național, ri la t

nraltfrat *5 fie transmis, cu legămlnt, gene
rațiilor care vin.

iNTlMPLĂRI CU SCRIITORI

Aventură
I

g Petru Vintllft, poet, nuvelist, romancier, drama
turg, publicist, pictor naiv șl bănățean sui-generis 
cultivă umorul sec și spune bancuri fără poantă. 
Cind ajunge la finalul glumei zice : acum ar trebui 
să-ți spun poanta dar nu meriți.

înzestrat cu aceste calități vine tntr-o zi la sediul 
Uniunii și mă atacă frontal, stînd în picioare ca sa 
aibă prestanță șl vorblndu-mi în dialect bănățean 
ca să-I pot pricepe mai bne :

— De ce nu vrei, Micule, să scrii șl despre mine 
o întîmplare 7 O tragi numai cu Mogoșoaia și cu 
Fănuș și cu Soflca Manolescu care nici măcar nu 
citește ce scrii tu 1

— Păi, eschivez eu, intimidat, m-am gtndit s-o bag 
pe ala cu vitrina.

•— Care cu vitrina 7
— Aia cînd ți-a apărut volumul de poezii și-al 

stat In mijlocul cărților în vitrina unei librării din 
Timișoara o zi Întreagă să te vadă cititorii șl să-ți 
cumpere cartea...

— Și... ce ? Nu vezi că n-are nici un haz 7
— Atunci o spun pe ala cu cuvertura și cu ilus

trata din străinătate.
— Nu, aia să n-o scrii că te dau în judecată. Nici 

nu-i adevărată A scornlt-o Nicolae Mârgeanu, fiind
că-] bat la table...

— Păi, atunci, ce să scriu... 7
— îți spun eu una. Vrei 7
— Mai întrebi 7 Da cu poantă...
— Cu poantă, că dac-o las pe seama ta... Da stal 

să mă glndesc care să țl-o spun. Ala cu Micuță Ia 
Sinaia o știi 7

— Nu, sau cel puțin nu cred s-o știu...
„Prin 1950. poate mai ttrztor cu un an, doi, începe 

Petru Vlntilă, venisem la Sinaia, la Casa de creație, 
pe o perioadă mai lungă. Vroiam Mă-mi termin car
tea. Eram mal tinăr. plin de entuziasm, fericit că 
stau in sinul naturii și că-1 sm vecin de cameră pe 
Nicuță Tfinase Tinăr și el și cu un succes la dom
nișoare... ce nu s-a v&2ut. La fiecare două seri făcea 
o nouă achiziție și ml-o prezenta : dă-mi voie să-ți 
recomand pe noua mea logodnică. Muream de ciudă 
șl nu înțelegeam cum de reușea să le aiurească. Mai 
frumos ca mine nu era, mal deștept..., nu era, mai 
bancurist, nu era, mal talentat, ce să vorbim. Avea 
un singur avantaj. Era mal lfjalt. Ei șl 7 Asta nu-L 
consideram un atu. Parcă Napoleon... Tn sflr- 
slt, lntr-o seară îl Ispitesc pe departe șl aflu secre
tul. Dacfl vrei aă al priză la fluturașll ăștia, zice 
Nicuță, vezi că majoritatea sînt fete cu liceul la 
bază, mă, nu fitecine, spune șl hi că te cheamă 
cum nu te cheamă. Nu înțelegeam prea bine cum 
devine chestia și-am cerut amănunte mai clare. 
Păi, uite, de exemplu, eu, pentru roșcata asta de La 
Hațeg, fire melancolică și poetesă în secret, cine
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Narcis și Odiseu
Urmare din pag. I

ce depășesc. înspre tărîmul vast a! absurdului, 
logica internă a textului real luat în conside
rare și produc afirmații ce tind nu numai să 
devalorizeze ideile unanim acceptate, cî și să în
toarcă, în mod sofistic adevărul pe dos.

Ni se va spune că orice ipoteză critică devine 
validă dacă este argumentată în mod convin
gător. Lucrurile nu stau Insă astfel și trebuie 
subliniată in mod stăruitor necesitatea depă
șirii locului comun al unei critici care poate să 
spună orice numai să fie argumentația reușită. 
Tocmai aici este nodul problemei, aici se poate 
constata încălcarea criteriului realismului, pe 
care îl propuneam.

în acest punct al discuției se cuvine să fa
cem o nouă precizare. Criteriul realismului în 
Critică, pe care 11 propunem, susțlnînd superio
ritatea sa față de cel al validității textului cri
tic, poate fi înțeles mai bine dacă îl asociem 
celui al mult discutatei judecăți de valoare. 
Natura judecății de valoare poate fi explicată, 
după opinia noastră, tocmai prin invocarea si
militudinii pe care o propuneam mal sus. După 
bum marea literatură spune ceva adevărat și

Fiindcă trăim un timp, un timp de ordin 
planetar firește, al demitizărîi miturilor, al 
demitizării miturilor de către acei meseriași 
de culturi care acordă particularului infam va
loare de simbol, care caută în conținutul bu
letinelor medicale explicația unor contrarietăți, 
care (intr-un cuvint) se instalează, dulce și 
comod, în slujba umilirii și a degradării va
lorilor de durată.

Și pe noi ne-a pindit o asemenea primej
die, chiar înainte de a se inventa moda demi- 
tizărit, acum vreo trei decenii, cînd un oare
cine a Încercat să falsifice gindirea emines
ciană punind-o în acord de servitute cu ideo
logia oligarhiei conservatoare, cam în aceeași 
vreme, vă aduceți aminte, cind un alt oare
cine se obosea zadarnic să ne încredințeze că 
limba și istoria românească ar veni din altă 
matrice decît cea daco-romană, dar orinduirea 
nu s-a lăsat înșelată de astfel de interpretări, 
și limba și istoriâ au fost repuse în drepturile 
lor legitime, iar Eminescu, asemeni tuturor ce
lor nepieritori ai culturii '"noastre, ne-a fost 
redat, și orinduirea l-a luat pe Eminescu cu 
sine, să-i fie temei șl să-i fie martor pentru 
ceastălaltă eternitate, care altfel nici n-ar 
rezista.

Vă spun toate acestea pentru că o teamă 
nedeslușită mă bîntuie, și pe D-voastră vă 
bintuie, sunt convins, neliniștea de a-1 limita 
pe Eminescu numai la o prezență festivă, prin 
exclusiv „împărat și proletar", neliniștea de a 
uita că există și „Sara pe deal- și „Rugăciune-, 
și „O rămii" și „Odă în metru antic", și 
,.Lasă-ți lumea" și „Peste vîrfuri", și ..Lucea
fărul" și „Doina" ; vreau să mă Înțelegeți bine, 
cred sosită ora de a i se lua timpului Înainte, 
de a împinge timpul spre o înțelegere super
lativă a geniului unui * creator, și de a-1 gindi 
pe acel geniu creator cu luciditatea și calmul 
olimpian ale exegeților de peste timp.

Cind astăzi. In lume, există lumi în care 
valorile sunt transformate in inversul lor, 
adică negate, fără a se pune altceva in locul 
lor. lumi in care valorile «e află in conflict, 
de exemplu un an-imc tip de morală contra 
altui tip do morală, ambele pretinzind că stau 
cu Vehemență in apărarea omului, dar ambeî* 
astfel G-? morale ju cin du-se cu focul pe «earr.a 
viitorului civilizației acestei planete, Îngăduiți 
să rt declar cu cea mai nezdruncinată convin
gere că e meritul unei lin tinere pe arena 
istoriei, precum România de azi. și meritul 
culturii »al«: la fel de tinere fi de orgolioase 
de a-Si asuma răspj^4»rea să lupte pentru 
integralitate» valorilor, pentru apărarea uma
nizării lor. pentru justificarea destinului lor 
universalist — =i Emir^-eu nu poate lipsi din 
suma acutei ofensive a înțelepciunii care ne 
guvernează.

Emi-.escu este și va continua să fie conștiin
ța noastră interogativă ; prin el se reface tn 
noi gestul prometeic de a nu ne supune hazar
dului despotic : ei este expresia fraternității 
bărbătești in fața Neantului și a Răului, a 
Injustiției fi a Nelibertății ; de la el moștenim 
necesitatea de a lupta pentru re in tron are a spe
ranței ți a încrederii in valorile reprezentate 
de om : să nu ne sfiim să ținem Poezia și pe 
Poeți la loc de cinste, innobillndu-i cu demni
tatea necesară, fiindcă Poeții sunt cei dinții 
aliați al progresului luminos ; Eminescu este 
nemuritor mai ales prin intensitatea întrebări
lor pe care si noi suntem datori să le punem, 
în această lucrare de exploratori spre o civi
lizație exemplară ; și nu de la Poeți trebu :» 
așteptate răspunsuri, răspunsurile trebuie ce
rute Istoriei, sau. dacă nu vă sperie cuvintuL 
Istoria să fie forțată să le dea.

$i nu cunosc mai simplă, mai omenească 
cumpănire cu destinul nostru decit mindria 
tainică de a aparține neamului care l-a năs
cut pe Eminescu. mindria ostentativă de ■ 
constata că Eminescu a devenit una din di
mensiunile prin care România este sortită să 
dureze, «i va dura cită vreme, pe româneș-.* 
și-n această parte a Europei, se va putea ro&ti 
„Sara pe deal buciumul suna cu jale- sau 
..Rugămu-ne indurărilor. Luceafărului mărilor : 
Din valul ce w bir.tue. îna-tă-ne. ne mintue...-

rwrfll ia radmS mediatei lesaric da 
dearte id era a celei de a V-a edilii a FestH ala
iul uatianal de parrie -Mihai Eâafaaeac*-. te—• 
oriambrie 1977, Iași.

la Sinaia
crezi că sînt 7 Nicuță Tănase 7 Ași ! Sînt Mlbal Be- 
niuc, mă, bănățeanuie, maestru, nume de bază In 
literatură nu debutant ciocănind la poarta gloriei 
literare. Ai înțeles 7 Alegeți șl tu un alter ego de 
calibru greu, găsește un nume cu rezonanță. Da 
vezi să fie in viață. Nu te repezi la Caraglale câ 
n-are rost. Găsești unul cu „priză" La public, un 
nume să sune frumos (pe vremea aceea nu exista 
televiziunea) îl înveți biografia, titlurile șî... treci 
la atac".

Petru Vlntilă se oprește, mă privește prin lentilele 
ochelarilor și îmi promite : — Micule, dacă lese
chestia bună, deși tu nu prea ai talent, îți dau o 
pictură de-a mea. Naivă, vopsele în ulei, ceva ex
tra. Adică ți-o dau... mai ieftin. Tu m-ai botezat 
Milimetru Vintlîâ 7 A 7 Tlmplt calambur...

— Nu eu, Băleșu, cică ești mal scund ca el cu un 
milimetru. De altfel el mi-a zis și chestia cu 
cuvertura.

— Prostii, decretează Petrică Vlntilă, ala cu cu
vertura e o scorneală Lui Băleșu Ii e ciudă că am 
avut succes cu piesa mea „Casa care a fugit prin 
ușă" Al văzut-o 7

— N-am văzut-o că n-am găsit bilete. De flecare 
dată se juca cu casa Închisă. Am Încercat să obțin 
în continuare o invitație a pelinci la Lovinescu dar... 
a fost Imposibil.

— De ce Imposibil 7
— Păi nu-i el directorul teatrului 7 !
— Fugi .mă. că minți, nlri nu știi unde se juca. 

In Giuiești. dacă te Interesează.
— Păi. de aia Lovtneseu...
„El. și cum îți spuneam, povățuit de Nicuță 

(apropo știi că e bunic, săracul !i mă înființez in
tr-o sîmbătă seara la bar la Cazino

Fercheș eram, aveam un păr bogat pe vremea 
aceea de se speria frizerul de mine și-1 apuca mi!a 
cînd trebuia să mă tundă. Bal mare, lume Destrită. 
fete berechet, muzică bună, două orchestre, două, cu 
viori si acordeoane, cintau cu schimbul, tangouri 
și rumbe : dansuri serioase nu zgiltliell din astea 
modeme Fin si discret, mă. în surdină, sâ-ti mear
gă ia inimă. Ah’ ce La Palome duioase trăgeau de 
pl'neea Piatra Craiului...

Ochesc una mai scundă, blondă, bine finisată, cu 
oehl albaștri, fustă de crep, culoarea oului de rată, 
bluză cu buline si rolânaje Vn vis nu alta ’ O Invit 
la dans, eu p'.ecădtinL cu maniere, nu ca Flnus 
Neagu. Aflu cfi-l de la Tîrgu-Reculese Făcusem, 
vorba lui Traian lan cu. un coupe de fondre. Dan
sam transDortatl de muzica sentimentală, dermă 
bnsl dermă. cind o dată îl văd pe Nicuță că anare 
în sală, ne dl drcoale de cit ev» ori și profitînd de 
o scurtă pauză, mă salută cu resnect infinit :

— c ă trăi ti. maestre Za h ari a Stancu 1 după care 
dispare umil in vălmășagul balului.

Mircea Micu

nou despre lumea reală, tot astfel critica trebuie 
să spună adevărul (și dacă forma acestuia este 
nouă este cu atit mai bine) despre opera avută 
în vedere. Adevărul nu trebuie ocolit, după cum 
arătam, nici prin evitarea contactului cu opera 
in concretețea ei. nici prin estimarea operei în 
termeni exagerați, ce scot demersul critic din
tre lucrările rațiunii și îl împing printre expre
siile unei fervori de rău augur șl pentru operă 
și pentru ideea de critică, in general.

Există și o a treia posibilitate, simetrică celei 
a hagiografiei. Este cea a pamfletului — discurs 
ce masacrează o inexistență literară, folosind 
rafale de mitralieră împotriva unei umbre. Chiar 
dacă nu pare să fie astfel, nici pamfletul nu 
este ferit de narcisism. Și e] se admiră pe sine, 
ascunzindu-șî neputința de a scrie realist des
pre literatură.

Cit privește cel de al doilea termen al meta
forei pe care am propus-o în titlul însemnărilor 
noastre, nu sînt prea multe de spus. El sem
nifică o critică scăpată de obsesiile autocontem- 
plării, Interesată intr-adevăr de literatură, o 
critică pasionată pină la capăt de ideea aflării 
adevărurilor despre literatură și, mai ales, des
pre lumea reală în care această literatură 
există.*

crlind despre Nicolae Labiș (Ed. Emi
nescu, 1977). Lucian. Raiciț evită confe
siunea directă, evită, in același timp, 
și exegeza pură („posomoritul studiu 
al motivelor poeziei"). Cartea lui este

un eseu în care referința biografică (inevitabilă) 
șl justificarea estetică a operei se subsumează 
unei judecăți mai generale despre destinul crea
torului. Prieten cu Labiș, criticul nu se grăbeș
te să spună tot ce știe ,o discreție structurală îl 
Împiedică să treacă dincolo de o anumită limită 
de cordialitate. Puținele note subiective sînt re
pede părăsite intr-un comentariu critic ce cauLă 
in versuri un mod specific do a trăi și de a face 
poezie. Rezultă In cele din urmă un portret in
terior șl se prefigurează un destin de creator în 
faza unui magnetism precipitat și neliniștitor, 
întila grijă a criticului este să detașeze imaginea 
lui Labiș de mitul poetului abstras șl „genial". 
Excepționalul destin al autorului „Luptei cu
inerția" nu depășește granițele normalității. Nici- 
una din atitudinile creatorului solemn șl oracu
lar, banalizate de literatură, nu i-ar fi proprie. 
Labiș nu tinde să evadeze din real, caută, dim
potrivă, virtejurile realității și este în chipul cel 
mai hotărit un „partener al istoriei", stilul lui 
de viață este ,^tent precipitat", erotica lui este 
comuni, fără mari avinturi, fără suferințe a- 
dlnci etc. Creatorul este minat de o energie fa
tală. ființa lui se compune din „cruzime și com
pasiune-. Nu caută cu dinadinsul succesul, 
iar cind succesul vine îl primește cu oboseală, 
li place.in viață și poezie, riscul și provoacă sta
rea de risc moral, dar nici lenevirea dulce nu-î 
este străină. Lucian Rafcu destramă cu abilitate o 
legendă, fără a cobori imaginea poetului, fire 
liberă șl lucidă, spirit „inaugurator", absorbant, 
doritor să trăiască repede și pină la capăt in 
toate felurile. Poezia nu este o compensație, ci 
prelungirea acestei vieți «curte și neeroice.

Avizat asupra erorilor criticii mal vechi, L. Rai- 
cu nu explică opera prin biografie, dar nici nu 
cade in eroarea contrarie de a despărți opera de 
creator. Bunul simț care, după el, este o formă a 
inteligenței, ii spune că „in fața operei trebuie 
ti uităm omul ce a scris-o și tot el ne spune că 
ea nu este altceva decît omul care a scris-o". 
Omul nu poate fi uitat în nici un chip. Iar ope
ra este tot ceea ce a rămas de la el. Criticul va 
haacula atunci între două planuri, căutînd o jus
tificare a vieții in operă și o prelungire a operei 
in existența unui tinăr care, disprețuind formele 
exterioare ale lirismului, vrea să cunoască și să 
asume in mare viteză totuL Analiza critică va 
căpița, in consecință, o implicație existențială 
puiemicâ, faptele literare sunt coborite (sau 
urcate, cum vrem să-i spunem) spre locul ge
nezei kr. acolo unde, printr-o miraculoasă me- 
tamerfozâ. gindul, sentimentul cel mai simplu, 
at.tudinea frust vitală devin forme de creație. 
Este poziția care convine cel maf mult Iui Lu
cian Rai cu, spirit prin excelență problematic, di- 
wurartor fin in sfera ideilor morale. Mi-a plăcut 
<nro«deauna in critica lui știința de a citi într-o 
carte ur. destin creator și de a pune destinul în
tr-o relație mai profundă cu faptele vieții uni- 

Cronica sau eseu] debutează, de regulă, 
?Eiafr-o punere in problemă, o depistare a fac- 

coagulant al operei, acela în care inten
ția autcruiui capătă cea mai mare profunzime. 
Mare sau mijlocie, cartea este împinsă spre 
această noră a chestiunilor fundamentale, acolo 
u*xi* Isi găsește propriile obsesii. O su-
teienivizare. problematizare a comentariului este, 

*<*’ caz. inevitabilă, și L Raicu, care face 
de de ani critică, șl-a fixat un limbaj
de o re*r=arcab:lă putere de sugestie. El are harul 

_2ir-.xx- fericite, ideea cee mai simplă capă
tă. ir. aeu_:ză. o adinei me nouă : „Ca toți poeții 

as modernității, Labiș acordă o anumită 
i-jtonoc*?* limbajului dar una deajuns de limita- 

Se vorbi la el de o productivitate a
1 — T-srj...-. ca-m ța procesul constituirii sale, cre
ează o o realitate nouă, nebănuită. Ina-
— >1 â* a •< îi^e. Dar fireasca inventabilitate a

vs*®» k:: A- E. Baconsky.
Bacwr _ Comedie, recent a-

ț* ’-'îiîura Meridiane într-o ex- 
’ ediUe. mărturisim, ne-a pro-

* ia !oc*urt voluptăți și delicii
parc* sex erudiția cesuvoltă, (există și
o cfiXMMstej o anume acuitate a variilor
p- fnsntaaețea frazelor ce aduc

de Ne-a venit In gind stro
fa amomCLarJ atit de compatibilă acestei proze 
m*mtâ sâ xf-"r>eae incunabule cu spi
ritul cemUwTuStM Eâdma : -Veruaque sol 
iLabere / cleans mt one perpeti p»*.

Quattrocento-ul florența, in special cea de-a 
doua lui jumătate, avea d împrumute profilul 
devenit cmboL ai «cbhrz^iîin exilat care-și dor
mea somnul de red la Ravenna. O seamă de 
manuscrise circulau In epocă, unele împodobite 
cu miniaturi ce căutau «ă transpună verbul di
vinei poeme intr-un graj a! tăcerii. Glosele ți 
alte diferite hermeneaua erau un fapt obiș
nuit, aproape cottdi*^; iectura Dante și o 
interpretare pe ecot proprtu constituiau eveni
mente publice, vecrx cu gToria. La Florența 
anului 137X Bocea mo primea suma de IM flo
rini de aur pentru o iectrri comentată a 
Com mediei in Chiesa dc!La Badia. In lucrarea 
Danie — S:ona detu com media a cura di 
Mario ApoDonio. citată de Bacortsky. ae observa. 
„che non ce artista del Rmasamento p.ceo’o o 
grande, che non abbia scritia espbdtamente o 
Dante, da Gioitc a Michelangelo e dai mus ia 
dell’ Ars Nov» al Pateatnna*. Q legendă ne re
latează pe Dante însuși praciicind arta desenu
lui. fiind chiar mentor in tagma pictorilor —. 
cf. I^ila Ntnro. XXXV : quale si com pi va
l'anno che quella Demna era fata delle dtiadine 
della vita eterna, io mi sedeva in parte nella 
quale ricordandomi di lei io diaegnava un an-

Onestitatea criticii
Urmare din pag. 1

tării în cele mai diverse formule. Totuși, din co
mentariu] acestor critici nu transpar asemenea 
idealuri, discutabile sau nu, iar valabilitatea punc
telor de vedere enunțate este foarte adesea îndo
ielnică. In mod ciudat, intenția lor este, aprioric, 
aceea de a discredita cărțile pe care le tratează. 
Dacă, după spusele lui Picon, „valoarea (operei de 
artă) apare La capătul unei confruntări intre 
ceea ce impune ea și ceea ce-i impunem-, ce 
poate rezulta din ..confruntările" unui critic 
care nu impune decit o lentilă deformatoare, 
negativă, adică o formă a refuzului aău de a 
recepta adevărul ? Este oare aceasta cea mai 
potrivită atitudine a unui cronicar literar, care 
practică, deci, o „critică de intimpinare- ? O 
asemenea întreprindere devine un fals act critic, 
un gest golit de conținut. Iar ceea ce etalează 
este un spirit opac. Insensibil prin natură sau 
printr-o voită și nescuzabilă alterare. Însăși 
lectura lor pare viciată de programul brut al 
detectării unor „chichițe-, a unor defecte mai 
mult sau mai puțin reale. Iar acolo unde nu se 
găsesc argumente, se forțează sensul spre a-1 
supune la schema deriziunii sau „lecției" de 
superioritate pe care cronicarul încearcă «-o 
dea. în locul intuiției, bunului gust și puteri! de 
discernămint, ai zice că acesta își cultivă o 
ingeniozitate elementară, un Instinct agresiv, 
canin pentru depistarea erorii mărunte. Alteori 
el desființează raportlnd la cine știe ce principii 
inadecvate, pe care le alege fără multe scrupule 
estetice sau morale.

Firească vanitate Juvenilă ? Puțin probabil. 
Stilul denotă o trisiă indiferență la adresa 
creației. în condițiile indiferenței, în condițiile 
in care lipsește un minim interes, participare, 
dăruire, actul critic își pierde rostul. Menirea 
criticii, rațiunea ei de a fi este să constate 
existența operei literare valabilă estetlcește, să 
și-o apropie și să-i apropie șl pe cititori de 
aceasta, să-i dea viață prin mijloacele de care 
dispune și pe care tinde a si le perfecționa per
petuu. Criticul se cuvine să fie original prin 
puterea sensibilității și rațiunii sale cultivate, 
dar nu are dreptul să violenteze ori să neglijeze 

limbajului nu lasă loc nici unui abandon, șl acest 
lucru limitează extinderea spațiului sugestiv al 
imaginii și cuvîntului. El nu se lasă niciodată în 
voia cuvintelor, este mereu deasupra lor, le su
praveghează, Ic păstorește cu un simț suveran a 
ceea ce le este și nu le este permis. O anumită 
libertate acordată neprevăzutului limbii se dove
dește fecundă în poezie. Labiș este prea sigur de 
sine, de drepturile sale, pentru a încredința cu
vintelor supuse, sintaxei ascultătoare o libertate 
ce l-ar diminua ca autor, ca stăpin absolut al 
domeniului. O natură posesivă, dominatoare, își 
face ea singură „fraza" ; nu se lasă făcut de ea. 
De aici, cadența autoritară a discursului liric și 
tot de aici o anume rigiditate, un anume tipar 
impus. Poezia cucerește teritoriile ce-i sînt de 
trebuință, domeniile care o servesc, nu cedează

Labiș — ulei pe lemn de Mircea Barzuca

nici o clipă inițiativa. Ea cîștîgă, dar și suferă 
de pe urma unui demers energic".

Blind, generos, textul poate deveni amar și 
ironic cînd în raza ochiului critic intră impostura 
fudulă, agresivă. Spiritul polemic caută, de re
gulă, forme indirecte, subterane de manifestare, 
numai în cazuri extreme criticul părăsește stilul 
de acceptare cordială și reflexivă. Dar cind 
acest fapt grav se petrece, tonul devine mușcă
tor ironic și negația nu mal caută forme ocolite.

Cartea despre Labiș iese dintr-o iubire spi
rituală stăpînită. Ironia dispare din text, comen
tariul nu bate, totuși, spre apologie și patetism. 
Lucian Raicu știe că reputația unui scriitor este 
apărată de operă și frazele calde, prietenești, nu 
pot înlocui analiza critică. Ideea lui mai gene-, 
rală este că Labiș reprezintă mai mult decit o 
mare promisiune in poezie și că este inutil să 
ne întrebăm la infinit ce ar fi devenit poetul 
dacă...?! Labiș este un poet cu un univers și un 
stil propriu. profund nu numai în raport cu 
poezia din epocă, profund, excepțional prin sub
stanța însăși a poemelor sale. Idee bună, bine 
argumentată de critic, care încâlcind promisiu
nea inițială, face, totuși, o analiză a „motivelor" 
poetice. El distinge, de pildă, o producție de zi 
și o producție de noapte la Labiș. cea din urmă 
fiind aceea în care poetul implică marile lui 
obsesii interioare. Analiza folosește citeva su

Un Botticelli integral

gelo sopra certe tavoletîe-. Pe de altă parte, 
caracterul vizual — plastic al poeziei lui Dante, 
realismul său acuzat de universul fenomenal, 
(constituind un anti-llrism, am spune astăzi, in 
comparație cu Petrarca, bunăoară) ispiteau pic
torii și desenatorii in fața unei poeme fără re
plică de-a lungul secolelor. Poetul își metamor
fozase existența in mit : Andrea del Castagno 
ii făcea portretul cunoscut, din ciclul oamenilor 

partitura interpretată, nu are dreptul să uite 
că țelul ..execuției" sale este. în primul rind, 
de a convinge publicul de valoarea artistică, 
acolo unde ea există, de a-l face s-o asimileze. 
Este o minunată și fertilă surpriză pentru viața 
culturală ca un ochi fără prejudecată să 
proiecteze o lumină insolită, paradoxală, su
gestivă asupra unei opere. Subiectivismul, in
evitabil, și multiplicitatea interpretărilor rămin 
Întotdeauna bine venite atîta vreme cit traiec
toria lor nu este deviată de rea credință. Pen
tru că e vorba de cronicari, sigur că o funcție 
a lor de prim ordin este și aceea de a avertiza, 
cu «neștiute, asupra lipsei de valabilitate esteti
că acolo unde este cazul.

Negarea gratuită ar fi un joc «ofist, un răsfăț 
pentru o cultură cu solide criterii și de o rafi
nată mobilitate in evoluția ei. cum este cultura 
noastră. Dar abordarea insinuantă și rău inten
ționată, grimasa critică de care pomeneam, nu 
au eleganța intelectuală, nu au calitățile, să 
zicem, retorice spre a putea fi numită un lux 
literar. Una este supunerea la proba critică a 
Meilor circultate. încercarea de a mina anumite 
stereotipii ale reacțiilor și cu totul altceva e 
negarea fără o reală punere in discuție. Elabo
rarea unor proiecte, dealtfel rău mascate, de 
discreditare constituie un obiectiv îndoielnic in 
toate privințele.

Cronicile acestea respiră, In subtext, o inaccep
tabilă ostilitate și Ireverență față de cărțile sau 
autorii comentați. Argumentarea lor critică aco
peră destul de subțire niște porniri de cu totul 
altă natură decit estetică. Iar exhibiționismul lor 
pedant sau frivol constituie o gravă impietate 
față de valoarea artistică, lipsă de respect față 
de creator, lipsă de considerație față de propriul 
gest critic și. intr-un fel, atitudine ireverențioasă 
față de public.

Genul acesta de „critică" rudimentar po
lemică. practicată dealtfel de o categorie foarte 
restrînsă, este în așa măsură lipsit de valabili
tate. incit singurul ei efect rămîne acela, supă
rător. al unei note iremediabil false într-un an
samblu cultural armonic, susținut cu seriozitate 
și dăruire. 

gestii tematiste, pătrunzînd în profuziunile unor 
poezii socotite fără mister de către alți comen
tatori. Lucian Raicu are insă capacitatea de a 
vedea invizibilul din text, semnul criticului de 
vocație. In Moartea căprioarei el delimitează 
tema „mediului uscat", în alt poem o „temă a 
insubordonării", „motivul cruzimii", motivul „lu
mii amorfe" sau tema „lumii ca vibrație". De
monstrația converge spre ideea că în poezia să
nătoasă, militantă, de o luciditate intensă a lui 
Nicolae Labiș, circulă curenți subterani, că o 
criză a inconsistenței dublează lirismul progra
matic, energic. O boală de origine necunoscuta 
«e strecoară in straturile profunde ale versuri
lor din „Lupta, cu inerția", un dublu imprevizi
bil, cu ochiul deschis spre noaptea și răul din 
lucruri, se afirmă in niște poeme ce arată altfel, 
la suprafața lor, o cuceritoare vitalitate. Dublul 
arată nu numai bucuria de a trăi, ci și dificul
tatea de a exista, și privește banalitatea, iner
ția (Inclusiv inerția naturii) ca păcate capitale. 
Cu alte cuvinte, poezia lui Labiș, vrea să spu
nă criticul, se maturizează și se complică repe
de, atit de repede și de profund îneît planu
rile, motivele dau impresia de coexistență. O 
evoluție există^ cu toate acestea, și Lucian Rai
cu o numește trecerea de la temele determină
rii la temele libertății. Formula este bună si 
acoperă o realitate poetică indiscutabilă. întiiul 
merit al eseului este de a propune un Labiș mai 
complex decît se putea bănui, un poet de fac
tură intelectuală. Unele observații redefinesc 
lucruri deja știute (tema începuturilor, obsesia 
lucidității), altele sînt însă cu desăvîrșire noi si 
capătă o demonstrație critică de o remarcabilă 
sugestivitate. Lucian Raicu este interesat și de 
ceea ce In limbaj tematist se cheamă „spațiul 
securizant" al creației. El determină „spațiul 
de intimitate" al poeziei lui Labiș, „bătătura" 
liricii lui: spațiul ocrotit de păduri foșnitoare și 
de munți bătrîni melancolizanți.

Eseul mi se pare, în totalitatea lui,profund, o 
veritabilă operă de creație critică. Lucian Rai
cu este, nu mai încape discuție — unul din cri
ticii cei mai pătrunzători ai literaturii române 
actuale.

Fiind vorba de literatură, judecățile și moti
vațiile noastre pot diferi. Stimulat, de pildă, de 
interpretarea lui Lucian Raicu, am recitit ciclul 
de poeme dedicat de Labiș lui M. Sadoveanu. 
Impresia pe care o aveam nu s-a schimbat la 
noua lectură. Ideea criticului că poemul lui Labiș 
reprezintă „mai limpede decît ar fi făcut-o ana
liza cea mai justă, mărturia unei emoțti, a unei 
adorații geniale", mi s-a părut vagă, inconclu- 
dentă. Nu cred, în esență, că un poem poate în
locui o analiză critică și nici că poemul poale 
sluji mai bine o mare emoție în fața unei capo
dopere. Rosturile poeziei și rosturile criticii dife
ră, justificarea creației cade in seama criticii, și, 
cînd o face bine, ea nu se subordonează nici 
unui alt gen literar. Lucian Raicu mi se pare a 
face, in acest caz, o apreciere mai mult sen
timentală, decît o Judecată critică. Practipînd o 
critică de tip reflexiv, problematizant, el are 
uneori tendința de a scoate dintr-un text mai 
multe semne decît textul conține. Impresia este, 
atunci, că analiza înnobilează versuri de tot mo
deste, căutînd conceptul și ignorind for
mele de expresie poetică. N-aș crede, de 
pildă, că Balada celor trei bătrîni trage spre o 
„problematizare a conceptului de eroism", și, în 
genere, nu am convingerea că versurile acestea 
alegorice și anecdotice ascund un mare concept. 
Labiș a scris, ea toți poeții din epocă, și versuri 
ocazionale unde geniul lui tinăr și acaparator nu 
a putut străluci. Substanțială., cartea lui Lucian 
Raicu impune imaginea unui Labiș nou, poet al 
lăuntricului, spirit mai presus de vîrsta lui, nu 
însă (cum ar fi spus Macedonski) mai presus de 
talentul său.

Eugen Simion
•) Lucian Raicu : „Nicolae Labiș", (Ed. Emines

cu, 1977).

iluștri pictat pentru vila Pandblfini de la Leg- 
naia. cel mai apropiat, dâ linia austeră a lui 
Botticelli, după părerea exegetului român. Un 
Dante îmbătrinit de dispute și ambiții politice, 
vom găsi la Orcagna, de la Santa Maria No
vella, etc.

Pe comentatorii opului dantesc îi putem îm
părți In două grupe, și asta pentru a simplifica 
nepermis : din prima grupă fac parte cei care 
traduc viziunea lui Dante în categoriile tomis- 
mului aristotelic ; din a doua, cei ce tălmăcesc 
această lume etajată în spiritul neoplatonic și 
augustinian al metafizicii lui Dante, avind punc
tul de pornire în el nostro platonico Marsilio 
phitino, cu care de altfel, Botticelli purta co
respondențe secrete și elanuri structurale. La 
gura peșterii-arhetip, unde se întrezăresc um
brele de niciodată, tondo-urile, liniaritățile mu
zicale ale lui Botticelli exprimau nu numai 
echivalențele versului „alta’luce che da se â 
vera" (Par. XXXIII — 54) ci și omologarea pro
priilor sale aspirații. Dar să-l cităm din nou pe 
A. E. Baconsky, în cuvintele căruia vom desci
fra premizele întregului itinerar botticellian : 
„A-1 fi studiat cu înverșunare (pe Dante, n.n.) 
presupunea pentru Botticelli reparcurgerea unui 
generos tratat despre echivalențele sensibile 
prin care limbajul artistic întemeiază, concret 
șl monumental deopotrivă, proiecțiile metafizice 
ale unei culturi și substratul obscur al ontolo
giei sale. Experiența lecturii dantești în noua 
ei hermeneutică va constitui și confortul anilor 
tirzîi ai lui Sandro căruia Lorenzo di Pierfran- 
cesco îi va fi comandat ilustrațiile, ...". Așa se 
explică funcția magică pe care această persona 
sofistica, cum ii numea pe Botticelli biograful 
său Vasari, o împrumuta liniei de-o tensionată 
încărcătură lirică, incit face ca pergamentul 
respectiv să fie revelatoriu dar să pară ireal... 
pentru că, pe măsură ce se desparte de Purga
toriu, Sandro părăsește fidelitatea față de textul 
dantesc „cucerit... de voluptatea desenului în 
sine"... Pictorul florentin nu ilustrează numai un 
poem, el se descoperă treptat pe sine însuși, cu 
Infernul și Paradisul sad, care rămîn opere de
finitive și autonome. Incompatibilitatea dintre 
arta cuvîntului și arta desenului este semnalată 
fără echivoc, precum și mezalianțele lor clan
destine... Pare intr’adevăr un răspuns dat seco
lului al XIX-lea. — cînd de fapt se găsesc de
senele lui Botticelli — care visa un concert al 
artelor îhfrățite subt zodia cacofoniei... După 
mai bine de douăzeci de ani de intimitate cu 
terținele lui Dante, Botticelli avea să dea o 
operă sui generis, adeziune, ideală întru co
munitatea acelui straniu și misterios Savona
rola —, văzut pînă nu demult, de unele spirite 
neajutorate, ca un călugăr dement ce a dat foc 
sărmanei Florențe laurentiene 1 (In acest sens 
v. și studiul aceluiași, Botticelli, Buc. 1975).

în ultimă instanță, studiosul român, pentru a-1 
parafraza, urmărește convertirea unei arte prin 
excelență materiale cum este desenul, bineînțe
les în mijloacele lui de expresie, la imaterialita
tea luminii, împărțită în ordine sferice de un 
Dionisie Areopagitul. Lăsînd la o parte anecdota 
călătoriei lui Dante, Sandro îi devine fidel în 
spiritul poemei și nu în literă. Grafismul său 
devine inițiere treptată. Că unicitatea desenelor 
lui Botticelli la Divina Comedie constă în noni- 
lustrativismul lor, mi se pare inutil s-o mai sub
liniem (în sprijinul afirmației acesteia : Pietro 
roes ca, „non i Ilustrare : acea n to al poema com- 
porre alcunche lo accompagni con accordo piu 
profondo che una materiale rispondenza di par- 
dcolarită." v. A.E.B. op. cit. cap. VI. Revelatio)

Contemplind planșele, vom reține că suavul 
«tilnovist nu desfigurează anatomia umană, chiar 
în momentele de pedepsitor apocalips, spre de
osebire de predecesorii săi.

Punctul de vedere baconskyan este eshaustiv 
prin originalitate printre companioni si. pe sche
lăria construită cu migală de benedictin, lucrarea 
are deja cuvenita ținută europeană, iar pentru 
viitor, va fi un text de referință capital.

Disimulat, există aici și un dialog al poetului 
Baconsky, dramatic — cu sine, cu lumea, cu lu
crurile, în oglinzile nemiloase ale conștiinței, 
ce poartă noblețea unei confesiuni definitive, 
pentru mine, Botticelli este și un testament.

Paul Emanuel

<



atelier literar
poșta redacției j

ALTANYERA • Nu sînt nou
tăți semnificative ; observațiile 
anterioare isi mențin iustifica- 
rea. Proza e nebuloasă, haotică 
(personajele masculine sint 
două ?. trei ?. — referirile Si a- 
na li za paralelă sint areu de ur
mărit. creează confuzii etc.l. 
Nebuloase, evazive, uscate sint 
si versurile care rămin. in ge
neral. la un nivel modest

E. BUFTEA : Există unele 
aotitudini oentru nroză. afirma
te mai convingător In „Sfirsi- 
tul“. Celelalte, mai nutin con
sistente. E cazul să insistați.

I. DRAGOȘ : Sint pagini în 
care .se pășește cu dreptul- 
spre poezie : promisiuni consis
tente si perspective favorabile 
(..Poveste-. „Mesajul", ..Contro
versă-. „Despre păsări- si 
chiar. într-o măsură. ..Dar noi". 
..Sisif-). Reveniți.

ROBERT E. : E. Intr-adevăr, 
mai mult o ..dare de seamă- 
cam greoaie, uscată, intr-un stil 
rigid, afectat, de ..proces verbal-, 
si mai puțin o povestire, o pa
gină literară. Dar merită să mai 
încercați.

R. S. ANDR1SAN : Nu sint 
noutăți, in general. Bfl chiar, o 
serie de piese neașteptat de sla
be (..Filiera-. ..Boala geniului-. 
..Cuvinte rătăcite- etc.1. Ceva 
mai bine. în ..Universul-. „Poe
zie găsită". In celălalt Dlic. un 
suprarealism intirziat. inactual 
(oe alocuri, spiritual, delectabil, 
de altfel). Mai aproape de poe
zie. ..Există fete-.

IONI : Pare să fie. Intr-ade
văr. un Început de schimbare în 
bine, cu rezultate parțiale deo
camdată (..Proust-. ..Port ar ti fi- 
cial“). dar cu perspective încu
rajatoare.

AL. PRIBOIENI : Din ultime- 
W plicuri : ..Singurătate*. ..E-n 
zborul meu". ..Mai am de mers-. 
..Cu o garoafă". „Raza de aur". 
..Popas". ..Noaptea-.

A. LUNGI) (Bacău) : Scri
soarea dv. e frumoasă si ma
nifestă o anumită pertinență. 
Tocmai de aceea întrebările pe 
care ni le puneți nar neaștep
tat de naive : „poezia modernă 
combate oare poezia eminescia
nă „se poate uita definitiv 
rima ..poezia presupune un 
decor de vis. sau este țesută In 
pinza realității ?“ etc. Cum se 
poate răspunde la aceste între
bări ? E limpede, pentru orice 
iubitor al literaturii, pentru ori
ce știutor de carte chiar, că

moștenirea eminesciană e foar
te vie si astăzi in conștiința ro
mânească (si va fi pururea...). 
Dincolo de mărturiile deschise 
de adorație, vorbim si scriem 
graiul lui Eminescu. grai din 
care el a făcut un instrument 
de artă si comunicare de primul 
rang, fără de care n-ar fi fost 
posibilă, bunăoară, ivirea mari
lor întruchipări ale poeziei ro
mânești interbelice (Barbu. Ar- 
ghezi. Blaga. Bacovia ș.a.) și a 
urmașilor lor de azi (în scrie
rile cărora — oricit ar fi de 
moderne sau moderniste — ae 
văd si se simt reflexele si e- 
courile strălucitei moșteniri). Dar 
ambiția de ..a scrie ca Emines
cu". cum pretind unii si se stră
duiesc alții, e o impietate si o 
necuviință fată de amintirea 
marelui Înaintaș. Eminescu a 
fost. Prin arta sa. un mare în
noitor 3i deschizător de drumuri 
— si acesta e înțelesul de că

petenie în care poate fi urmat 
si imitat. (Cine 8-ar eindj să 
întrebe. La urma urmei, dacă nu 
cumva teatrul lui Ionescu. Bec
ket, Diirenmatt ș.a. „combate-, 
teatrul lui Shakespeare ?...). In 
ce privește rima, e limpede că 
n-a dispărut si nu va dispărea 
(cum se vede, de altfel. ..cu 
ochiul liber- si In cărțile si re
vistele care an ar in zilele noas
tre). Dar trebuie să ne obișnuim 
a gindi mai românește fenome
nul creației, fără deformările si 
obtuzitățile mentalităților dog
matice de import : să scrie fie
care cum vrea si cum poate, cu 
sau fără rimă, si să citească 
fiecare ce vrea si ce poate, fără 
pretenția stupidă si străină de 
a interzice rima sau de a im
pune rima, de a uniformiza si 
nivela. Poezia nu e numai ..de
cor de vis* sau numai „pînza 
realității" - ea le cuprinde pe 
amindouă (si incă multe alte
le !.„). asa cum spiritul si sim
țirea umană cuprind ..tot ce nu 
e străin de om-. Dar. firește, 
răspunsuri cuprinzătoare, amă
nunțite. profunde, la probleme
le care vă frămintă. nu sint de 
căutat la ..posta redacției", ci 
prin lungi rafturi de bibliotecă...

A. VOIS1NE : Am primit cele 
două plicuri (inclusiv cele două 
imagini, una mai reușită ca 
alta !...). Textele sînt destul de 
telegrafice si evazive, ca să ne 
putem face o idee asunra ulti
melor dv. ootiuni. Lucrul cel 
mai bun rămine. totuși. ..La 
difference-. Firește, ne puteti 
acrie cind doriți.

R. DR. : V-ati dat bătut prea 
repede 1 Versurile sînt Intere
sante. unele cam „intelectualis- 
te“. dificile, altele pline de cîn- 
tec interior, discret, profund, 
semnificativ (..Descoperirea lim
bii-. ..PIîngerea lui Iacob-. ..Pă
durea simbolurilor- etc.).

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu se res

tituie

Spre dimineață
Spre dimineață 
foaia curata 
lingă scrumieră 
lingă hirtia carbon 
lingă ceașca de cafea rece 
lingă stiloul 
care trebuie spălat 
înainte de a pune 
altă cerneală 
pentru altă foaie 
cșteptînd lingă scrumieră 
lingă hirtia carbon 
lingă ceașca de cafea rece 
spre dimineață...

DAN LADINA

Nu-i prea tlrziu niciodată
Nu-i prea tirziu să descoperi 
câ-n semințele lunii 
e întotdeauna liniște 
iarna trece pe lingă mine 
și-mi ninge amiezile 
o, cum aleargă cuvintele 
(ca un stol de vrăbii ciufulite) 
să se umple de propriul lor conținut I 
la porțile marilor temple 
grămezi de aur șl neghină 
vin să cerșească adăpost... 
nu poate fi cîntăritâ sfiala 
unei flori, măsurat 
zborul vertical al unei păsări 
cel care spune ; știu care este 
prețul luminii 
n-a fost decit orb 
și iată timpanele sparte ale nebunilor 
departe de zgomot stă miezul 
adine al ființei 
nu-i prea tirziu niciodată 
să descoperi câ-n semințele lunii 
e întotdeauna liniște

VALERIU PRUTEANU

Liniște stereo
Flori aruncate in mașini de tocat... 
ochelari electrici pe ochii unui ciine... 
iubitele tigrului mi se așează pe marginea 
patului...
cocori obsedați de victorii lovesc 
in geamurile murdare ale orașului... 
o liniște stereo depune în mine 

plutitoare resturi de cuvinte...

VALERIU DRAGUȘANU

In flecare dimineață
In fiecare dimineață
Alerg de la copaci la izvoare, 
De la obiecte la flori,
Le alint pe toate cu palma, 
Le caut lumina ochilor 
Și mă cuprinde teama 
Că vor uita de mine
După ce voi deschide porțile cuvintului. 
Acolo,
Fără foșnet de frunză, zbor de pasăre 
Și murmur de izvoare,
Cum îmi voi păstra tăria și drumul ?

IOANA CIOANCAȘ

Evitind plecările
Mă încumet să stau chircit in numele meu 
ca o pasăre ce nu-și poate întinde aripile 
pentru câ simte cerul ascuns in ea, 
împletesc frînghii de lumină 
legindu-mâ de ierburi 
uneori incerc să-mi amintesc 
cum procedau străbunii mei 
de-și puneau sufletul intr-o săgeată 
și-o trimiteau spre soare 
(din celelalte virste 
nu am învățat decit tăcerea) 
uneori vin apele să mă ia 
și să mâ poarte in ecouri 
vin umbrele 
să mă invite în amurguri 
nu îndrăznesc sâ-mi părăsesc numele 
deși mă stringe 
lăsați-mă aici strig lumii 
frica luminii să plutească în mine albastră, 
știu că urmele mele vor fi stele.

V. PETRESCU MĂRGEAN

Autoportret
Așa
cu talia mea excepțională 
cu ochii melancolici ca niște 
faruri de ceață 
așa cu degetele mele de pianist 
mediocru 
așa alcătuit din sentimente 
ca niște pahare de sirop
□ șa deci
fără să mă scald inutil la
baia comună a unei purități mincinoase 
părăsit de cuvinte 
aștept la marginea pârului tâu 
ca la marginea unui continent necunoscut 
să se facă dimineață

CRISTINEL PRICOP

Libertate
A urmări valurile
ce ss sparg 
valurile logodite 
linia orizontului 
linia malului 
linia frintă 
linia dreaptă 
a-ți asuma starea de geometrie 
mișcarea tăcerea cuvintul 
a respira pentru că 
ai înțeles că e o necesitate 
o albie de fluviu adine săpată 
ne strîngi pe toți la piept 
libertate

VIORICA IONESCU

Doar curcubeu
Poemul nu este 
doar un 
curcubeu - cum probabil 
veți fi crezut 
odmirind șirurile de litere 
pe coala 
umezită de 
privirile poetului... 
in zbor nezărit
părelnică punte se-adaugă 
peste viață 
și vis 
iar calmele culori 
vor deveni curind 
cîntec stelar...

. OLIVIU SALIS

cenaclu Spiritul manuscriselor

Membrii cenaclurilor 
prezenți in 

publicațiile de cultură
• Dat fiind deosebitul spirit de emulație din 

cenaclurile ți cercurile literare — consecință liv
rească a revirimentului creator^paoA^t la Pri
vatul național „Cintarea României" —. este de 
la sine înțeles că ți in acest domeniu sarcinile 
publicațiilor literare sporesc in mod sensibil. Așj 
se ți explică de altminteri accentul pe care cel 
puțin o parte din publicațiile cultural-artistice ți 
literare il pun pe însăți prezența in paginile lor 
cu producții proprii a membrilor cercurilor ți 
cenaclurilor Literare din diverse iocalitdh ale 
țării.

Există, desigur, diferite moduri de a face loc *n 
paginile revistelor autorilor începători a caro9 
ucenicie literară este nemijlocit legală de activi
tatea unui cenaclu ort cerc literar. Una dintre 
ele, care rezultă din contactul nemijlocit cu 
viața cenaclieră constă, desigur, in inițiativa de 
a publica in grup un cit mai mare număr de 
autori începători ce aparțin aceleiați localități. In 
cazul acesta, scopul nu rezidă atit in impunerea 
unor „nume" ei mai ales in stimularea activită
ții de ansamblu a cenaclului literar in cauză. 
Metoda au aplicat-o mai multe reviste, printre 
care ți „Luceafărul", iar dintre inițiativele mai 
recente de aceeați natură, menționăm prezenta 
membrilor cenaclului studențesc din lăți fi ai 
cenaclului literar „George Coțbuc" din Bisfrifa, 
în „Cronica", iar in „Orizont" pe a membrilor 
cenaclului studențesc „Pavel Dan" din Timițoara 
ți pe a acelora din cenaclul „Porțile Zarandului" 
din Gurahonț — Arad. Este de la sine înțeles 
că un atare gen de valorificare a producțiilor 
literare din cenacluri reprezintă o fază oarecum 
preliminară ți că devine obligatoriu efortul de 
a stimula afirmarea individualităților poetice 
In acest sens, remarcăm eu reală satisfacție cd o 
seamă de poeți consacrați iși dau ți ei contribu
ția, recomandind cu simț de răspundere pe tinerii 

Jteepători. Astfel, In numerele recente ale „Tri- 
ounei" își iau nobilul risc Nichita Stâne seu, pre- 
2?ntindu-l pe Traian Tal, Ion Cocora pe Virgil M. 
Ștefan, Nicolae Prelipceanu pe Emil Hurezeanu. 
La fel de simptomatică este hotărirea. mărturi
sită de un recent numărat „Luceafărului", lui Dan 
Laurențiu de a-l recomanda pe Radu Adrie seu. a 
lui Ion Gheorghe pe Anca Nicolau. a lui Grigore 
Hagiu pe Silvia Cerbti ți a lui Cezar Ivănescu 
pe Marius Petrescu. în sfirțlt elogiem gestul poe- 
tei Constanța Buzea de a recomanda cititorilor 
revistei „Amfiteatru" pe foarte tînăra Irina Ain- 
nei, intr-un cald ți argumentat portret critic. Cit 
despre „Echinox" — publicație de superioară ținu
tă ți acum — ni se pare nefirească absența orică
rui ecou direct din viața cenaclurilor studențești 
din Cluj-Napoca. Pe de altă parte, este lăudabilă 
publicarea unor cicluri semnate de poeți înce
pători in paginile „Echinoxului". In acelați timp, 
o mai mare exigență in alegerea textelor se 
impune, devreme ce in nr. 5 a.c. al acestei publi
cații, sub semnătura lui Aurel Pantea, citim 
acest Peisaj buf in piața metaforei, mostră de 
proză teribilistă dispusă in versuri... albe : „E 
foarte puțin probabil că arțița asta s-ar datora i 
visului nostru despre bărbați inteligenți ți iro
nici / — n-a plouat demult tn Colonot I ți coreuții 
s-au retras — / dar oricum o noapte cu bilbiila 
aceea de Echo te predispune ! spre narcisism ți 
mai ales te face să uiți / celelalte teme posibile 
ale poemului. // A-ți pune insă limba lingă vagi 
interogații, i a avea deci suflet de trestir pentru 
absorbția prezențelor inefabile — chorum 
nympharum — la cabra decent printre fantasme, 
iată / s-a umplut cetatea de retori, ah, mirese- 
lor, ! ?i țopăie in piața metaforei, după domina 
pulchra".

Nicolae Sava

Aurelian Bolea — 1907

______ Poezii ale membrilor_______

cenaclului „Camil Petrescu6*
de la Academia „Ștefan Gheorghiu"

- <r * jj •
Călătorie

In iederă se face somn 
Și-i verde talpa de la sânii, 
Lingă fîntina din poveste 
Domnițele mai fac mătănii. 
Prind caii impușcați de lună, 
Căpestrele de abur strigă 
De pe pâmint de sub pămint 
Răsare craiul de feriga. 
Un viscol se invinge-n singe 
Râm in pe dunga nopții prins, 
Imi port picioarele prin lume 
Cu-n felinar de griu aprins. 
Cunosc doar urma din potcoavă

Veșmintul care arde-n șal
Casa mea-i plecări de prieteni 
Tot coborind din cal in cal.
Ajung la un ținut cu cuci 
Ce cîntâ infrunzirea rănii. 
In iederă se face somn 
Și-i verde talpa de la sănii.

GHEORGHE PĂRJA *

■ ■ • • • •Macii vii
Numai unde talpa pămintului 
brăzdată se află de trupul eroilor morți și vii 
și unde ceasul apelor s-a albâstrit 
de ochii înlăcrimați oi femeilor lor.

Numai unde iarba dealurilor 
căzut-o in lupta eternă cu armatele de 

mărăcini
și unde corăbii ostenesc de griu
— sudoare a nopților hăituite de gloanțe —, 
numai unde copiii simt in adincul sîngelui 
bâtrinii sculptind stilpii ce sprijină cerul, 
dintotdeauna izvorind un belșug de rouă 

fierbinte 
peste lutul icnind sub lava marilor Istorii,

Numai pe pâminturile care îngrijesc muzeele 
de deasupra și din pîntecul lor,
unde glâsuiește lumina eroilor 
înfometați de piinea zăpezii, 
numai acolo PATRIA

de care sintem hodiniți ivește la porțile 
anotimpurilor 

veșnicia macilor vii.

MARIAN CONSTANT1NESCU

Autoportret
și mâ numesc 
virstă lăsatâ-n așteptare 
cu orele iubirii prelungite*?! trup, 
de la cuvint și pinâ la negare 
de cite cri se-nchipuie un zbor, 
sint lunecarea păsării rănite 
de neștiutul toamnei vinâtor 
in aripi port alicele rivnite

ION BALA

Gravară
Și floarea stranie ce-o port în mină 
se face umbră pentru pleoapa to, 
din somn mai poate astfel să-mi rămînă 
un ciob rotund prin care pot vedea 

cum vin mîhnirile urzindu-se-n cuvinte, 
cum miini albastre-ncearcâ să alinte 
cea tîmplâ grea de cite sînt închise 
intr-a tăcere cu bătăi precise.

Căci floarea stranie ce-o port în mină 
ne este amindorura stâpinc 
chiar dacă prevestește-n chip de rod 
iubirea noastrâ spinzuratâ-n pod.

GABRIELA HUREZEAN

Gest
Mi-am semănat amintirile 
in griul ce crește ;
sâmința încolțită 
m-a legat de pâmint

CORNEL GALBEN

Patriei
Pâmint din semințe 

rod de lumină 
pe cerul tău - vitraliu 

de iubire 
curgind șl arzind 
în fîntini 
cu strigât de dragoste 
Singele - contur de strâbun 
coboarâ din templul Carpaților 
cu datini oscunse-n izvoare 
pa drumul inimii de bărbat 
imens poem al pădurilor...

DAN FILIPESCU

Ferice este clipa ceea!
Tabloul este gata. 
Am desenat o casă cu ferestre în lumina. 
Mîine voi face altul.
Cu siguranță, aceeași casă 
cu largi ferestre in lumină. 
Și tat așa (chior orb de-oi fi) 
in fiecare zi a casă 
voi înălța cu trudă 
lăsindu-mi sufletu-ml pe-o treaptă 
in afară, 
să scormone-n adincul vremii 
pinâ va da de casa mea adevărată... 
Ferice fie clipa ceea 1

ION MARZAC

Urmare din pag. 1 

ja și truda Uniunii scriitorilor, 
incepind încă din anul 1948, 
academicianul D. Panaitescu- 
Perpessicius a încununat acest 
efort, adăugind și pe al său 
personal, înființind. împreună cu 
un restrîns grup de cercetători, 
în anul 1953 actualul Muzeu cl 
literaturii române.

Această muncă, începută cu 
onl în urmă, este azi continuată 
și incununată de noi satisfacții 
și achiziții materiale de un deo
sebit- interes documentar, îmbo
gățind zestrea muzeului. Astfel, 
în actuala decoda va fi inau
gurat in premieră, Atelierul de 
lucru, ultimul atelier de lucru, 
al poetului Macedonski. De 
asemeni, va fi reconstituită, cu 
întreaga atmosferă sfintă de lu
cru. liniște și maiestuoasă amin
tire, ultima cameră de lucru a 
lui Sadoveanu.

Prezentarea expoziției de bază 
va fi fâcutâ intr-o nouă ediție, 
ne spune directorul Muzeului, 
Al. Oprea, avind 11 săli de lite
ratură română, cuprinzind fac
simile de manuscrise, ediții 
princeps, scrisori, fotografii, va
rii documente etc., dovezi de li
teratură. de viață literară de la 
origini și pinâ in prezent Se 
inițiază, totodată, Sanctuarul 
cărții, unde „cartea veche, car
tea rară" își găsesc liniștea, 
unde și-au găsit locul cuvenit 
cărțile ce-au aparținut cindva 
poetului George Coș buc. lui 
Delavrancea. Pompiliu C on stan - 
tinescu șl alții.

In semn de omagiu fața de 
mentorul perpetuu al acestui 
Muzeu, Perpessicius, seria acțiu
nilor decadei muzeului va mai 
cuprinde și o acțiune la Brăila : 
Vernisarea expoziției „Perpessi
cius - a viață închinata culturii 
românești*, acțiune organizată 
in colaborare cu Comitetul de 
cultură și educație socialisto al 
județului Brăila.

Uniunea scriitorilor își aduce, 
și de această dată, ajutorul co
la bort nd la realizarea unor dez
bateri pe diferite teme, sau prin 
participarea unor prestigioși

poeți contemporani care vor da 
glas unor texte, adevărate „pro
fesiuni de credință — măr
turii lirice de ieri și de 
azi", texte ale scriitorilor din 
trecut, apărute in revista „Ma- 
nuscriptum". Aceeași revistă a 
inițiat și decernarea Premiilor 
„Perpessicius*. De asemenea, 
după 13 ani, se reia Ediția 
„Eminescu* printr-o avanpre
mieră editorială — Mihai Emi
nescu — Opere, vol. VII, în co
laborare cu Editura Academiei 
R.S.R. Radiodifuziunea română 
iși aduce și ea aportul la di
versificarea acțiunilor prin ini
țierea unui concurs „Cine știe 
ciștigă* pe tema „Literatura 
clasică a celor trei decenii*1. La 
toate aceste inițiative adăugăm 
și recitalul corului „Madriqal" 
cu un repertoriu muzical inspi
rat din versurile celor mai cu- 
noscuți poeți români, de aseme
ni, deplasările in mijlocul oame
nilor muncii din întreprinderile 
bucureștene, sau in mijlocul co

Numărătoare inversă
• întîLnlrea amicală cu echipa a doua a Poloniei 

■ foet binevenita și pentru că i-a temperat pe cel 
care, după victoria eu 6—1 asupra Greciei, ajunse
seră să creadă că fotbaliștii români nu mai au ni
mic de fâcuL Latâ cA, întilnindu-se cu o echipă 
bună, cu o orientare tactică modernA, puternică și 
ambițioasă cum a fost B-ul polonez, naționala noas
trâ s-a dovedit a fi mal slabă decit se așteptau 
suporterii ei cei mai sceptici. Mai mult, schimbă
rile făcute In timpul jocului, în care rezervele au 
apărut pe posturi improvizate, nu au avut darul sâ 
ne liniștească. Dlmpotrivâ, ele au accentuat jocul 
improvizat, cu numaroase pase date la adversar, 
fârâ idei tactice limpezi, fapt ce le-a convenit po
lonezilor din ce tn ce mai lejeri spre sfîrșitu! jocu
lui. cind s-au înmulțit mingile trimise acasă. Ceea 
ce InsA a impresionat foarte neplăcut a fost „slăbi
ciunea- generalâ a jucătorilor noștri, în pofida 
faptului câ unii dintre el păreau sâ se fi îngrășat 
— nu facem aici nici o metafora — atlt de mult 
In cantonamentul de pregătire, înclt abia se mai 
mișcau. Au fost faze in care jucătorii polonezi 
păreau sâ treacă pe ling/ el, cum trece acceleratul 
pe lingă o haltă, constatare care ridică problema 
pregătirii lor fizice la națională și )a cluburi. 
Dezamăgit, comentatorul TV., Cristian TopesCu. 
susține la un moment că acest meci nu este chiar 
atlt de important, caracterul sâu amical șl parte
nerul. care nu era totuși primul reprezentant al 
fotbalului polonez, presupunînd un angajament 
moral șl tehnico-tactlc al naționalei noastre incom
plet- Mal mult — adăugăm noi — : Înseși datele jo
cului față de eele ce vor fi la Madrid au fost 
șlteia. Aceasta insă nu justifică deplin lipsa 
de angajament a) tricolorilor șl nici avansarea 
lui Dumitru in Vlrful liniei de atac, idee care slă
bește o apărare și așa destul de neliniștitoare, 
beslgur. nu am fost și nici nu sîntem partizanii re
zultatului cu orice preț într-un meci de pregătire, 
dar nici nu putem nega importanța meciului ca 
atare. (In privința aceasta sintem cu totul împotriva 
acelora care au fluierat echipa noastrâ în momen
tele sale grele). O partidă de verificare râmtne im
portantă mai ales prin concluziile sale care Impun. 
In cazul de față, măsuri hotărîte de îmbunătățire

operatorilor comunei Vaideeni, 
județul Vilcea.

Nu am epuizat lista acțiunilor 
întreprinse de colectivul Muzej- 
lui literaturii române cu prilejul 
sărbătoririi celor 20 de ani, de 
neîntreruptă activitate, dar nu 
intenționăm să le și epuizăm. 
Nu rămine decit, ca incepind 
de vineri 21 octombrie ax., cei 
ce doresc să fie martorii șl in
vitații Muzeului să se alăture 
mai vechilor lui spectator! și 
participant la aceste Incitante 
acțiuni.

Deocamdată, pregătirile tint 
in tai, la muzeu e mare forfotă, 
sălile iși pregătesc atmosfera, 
lumina, cărțile iși redeschid fi
lele la pagini noi, iar afișele iși 
întregesc grafia, apelind la o va
rietate cromatică atracțioosă. 
Toate acestea nu vin decil să 
sublinieze căldura și preocupa
rea permanentă, angajată a 
celor ce pregătesc sărbătorirea 
și omagierea multor ani de 
muncă, de Inițiative entuziaste 
in viața noastră culturală.

In primul rind a angajamentului In joc al echipei 
naționale, a mobilizării exemplare a tuturor jucă
torilor pentru obținerea unor rezultate de prestigiu 
în viitoarele partide decisive, pentru calificarea tn 
rlndul celor mai bune echipe din lume. Să nu ui
tăm că echipa României păstrează în continuare 
prima șansă de calificare In grupă prin cele douâ 
victorii prețioase cucerite In sezonul anterior. Dar 
cum jucăm Intr-u „grupă triunghiulară* jinde la 
egalitate de forțe unele avantaje tradiționale dispar, 
calificarea Încă nu s-a decis. Jucătorii noștri trebuie 
să înțeleagă câ. fără să se „bată* din prima șl pinâ 
In ultima secundă, o pot pierde spre marea deza
măgire a noastră, a tuturor. Pentru câ, Râ le amin
tim propriile lor fapte, tocmai atunci cind au Înțe
les acest lucru, cind s-au așezat total, cu dlrzenie 
și talent, renunțlnd. La comoditate șl la mentalita
tea precară a jucătorilor de „miuțA- de a sta cu 
mlinile in șold de cite ori nu le „lese*, fotbaliștii 
noștri au reușit sâ se Impună șl să urce In clasa
mentele oficiale șl neoficiale ale fotbalului, A mal 
rămas puțin timp plnă la partida de la Madrid, 
sperăm Insă că întreg lotul reprezentativ (In care 
îl cuprindem absolut pe toți cel care fac parte din 
el, jucători, antrenori, medici, maseur), cit șl clubu
rile care dau jucători naționalei vor face totul ca 
după meciul de la 2fl oct., șansele noastre de califi
care să fie încă întregi. Reprezentanții fotbalului 
nostru trebuie sâ știe că Ie vor fi alături. In aceste 
momente, milioane de suporteri șl că, deci, acolo, 
pe teren, In aspra încleștare cu naționala Iberică 
ei nu vor fi singuri. Șl ceea ce este esențial după 
părerea noastrâ : echipa Spaniei nu este o formație 
superioară echipei noastre, lucru pe care antrenorii 
și Jucătorii spanioli îl știu Insă mal bine decit jucă
torii și uneori decit tehnicienii noștri. De la această 
luciditate spaniolă apare Insă și plusul lor de supe
rioritate. care nu poate fi contracarat decit -dînd 
jucătorilor români conștiința de sine a valorii tor 
sportive și a forței echipei din care fac parte. La 
Madrid meciul va fi greu, dar jucat cu hotărtre, 
tehnicitate șl dăruire, el poate decide calificarea cu 
un ceas mal devreme.

Discobol



tn a p a m < ti d
Premiul Nobel pentru literatură, 1976

vicente aleixandre

S-a nâscut la Sevilla. in aprilie 1898. Iți petrece copildtia 
pe coasta Medrteranei. la Malaga. La Madrid, unde se ți 
stabilește defisitiv, iți face studiile universitare, in domeoi-l 
juridic ți comercial. Aparține celebrului grup al anuiui 
1927, core a dot o st râ luci re deosebită poem ei spamo. e 
contemporane, grup din CO re mai foceau parte, printre atî.i : 
Federtca Garcia Lorca. Rafael Alberti. Jorge Guillee. Pedro 
Salinas. Leon FeLoe. Manuel Altaloguirre, Gerardo Dregs. 
Luis Cemuda. Jose Bergamm, Daewso Alorna. Eeulro Pmdos 
etc- 1“ 1928 debutează cu »e!-~_l Amteito (lec-nsd) Ur»oi- 
zâ apoi Espadas toee labios -'Sâbn ai buze) — 1*J2. La

Pentru cine scriu
i.

Pentru cine scriu î mâ-ntreba cronicarul, gazeta
rul sau, pur fi simplu, curiosul.

Nu scriu pentru domnul cu vestă spîkmiâ, n c 
pentru mustața sa fudulă, iwd mocar 
pentru înaltu-i indice dojenitor intre 
undele muncii, triste.

Nici pentru trâsura-i măcar, «n pentru doamna-t 
ascunsă (după geamuri, ca un fulger 

rece, sclipirea țomioatului).
Scriu pentru cei ce, intimplâfor, mă citesc. Acea 

femeie ce-aleargă pe stradă de parcă 
s-ar duce să deschidă porțile-auroret.

Sau bâtrinul ce-adoarme pe banca oct stei pia
țete pe cind soarele*«punind il ia cu 
iubire, îl împresoară fi suav îl almtâ-e 
luminile sale.

Pentru toți cei ce nu mă citesc, cei ce de mine 
nu se feresc, dar au grijă de mine 
(deși mă ignoră).

Acea fată ce trecind mâ privește, insoțitoarea 
norocului meu in lumea largă trăind.

$i această bătrină care la poarta ei stind a vă
zut viața, de multe vieți născătoare si 
de miînî ostenite.

Scriu pentru îndrăgostit J pentru cd ce-a trecui 
cu tristețea in ochi ; pentru cel de voi 
auzit ; pentru cel ce trecind n-a privit; 
pentru cel ce pin-la urmă-a căzut cind 
a-ntrebat fi nu l-ați auzit.

Scriu pentru toți. Pentru cei ce mă citesc scriu, 
mai ales.

Pentru unul și pentru mulțime. $i pentru inimile 
fi pentru gurile fi pentru urechile unde, 
fără sâ m-audâ, cuvintul meu ezistâ.

Pentru

Pentru

Pentru

In românește de 
Teodor Balș

cultura 
romaneasca 

in lume
g AFLAT Li CT4 DK A DOUA EDUflE, Festiva

lul internațional de teatru peptru copii și tineret 
organizat de AJ.TXJ. IAsociația Internațională de 
Teatru pentru Copu Tineret) a reunit la Cardiff, 
tr.tre I și 23 ’ : a_c_ trupe de teatru cu acest pro
fil din mulîe aie continentului. Tara noastră a 
fost nproaumaMiÂ de “ iul de teatru al I.A.T.C.— 
Bucur*«TV care a satRlUnut un spectacol cu piesa 
!tii Rjoj S’jncu. — p salvat*, spectacol regizat 
de rdtr? M^i^i MĂ? \ -tudent la regie teatru, 
arsul IV. C«*e tr*. personaje ale piesei au fost ln- 
♦«-rpret.-.’ eir Mireta Gonea. Adnan Pintea.

-;-i el ai Institutului bucureș- 
studenților români s-a 

" - a rraul public atent și recep-
-UtăUi din Cardiff — 

- =s ■ companiilor teatrale 
z'»c în aprecierile ofl-

1 oarnem de teatru din 
țrj»...,.ll e fost conside- 

prufeetoniste șl mal 
de către _Tea- 

Ca • tta’TtM a bsmel*** aprecieri 
or exr» -«rsTMt. Bevard. dirertoTul fe«-
trralM.uL a *xr»a2 ..Casaadra* (titulatura

~ mii _ ctrrb ~tsc 1^1 care a evoluat) 
<ă ;MTu=pe ■ M faoirsiul ce ra avea loc anul 
xfcce De *.tfeL LJUTXL-us bneur^țîcan va mai 

v '•> Festiva ini interna po- 
«to • ££■»_ ‘esnral care ae bucur* de

- ~

Spiritul popoarelor 
se reînnoiește mereu

vanghelos Mutzopulos, rector al Universității din Alhena, 
enu a împlinit încă patruzeci de ani, dar a scria pini as

tăzi aproximativ treizeci de volume, iar bibliografia sa 
numără peste 250 de titluri. Spațiul ne interzice să intîr- 
ziem in detaliu asupra unei cariere care, de la doctoratul 

(n litere de la Paris, s-a desfășurat in mai mjilt de 50 de intilniri filo
zofice internaționale, în conducerea și editarea unor reputate reviste șl 
biblioteci de filozofic. Specializat in istoria filozofiei — dar, departe de 
a fi străin de problemele axiologiei, ale esteticii și ale filozofiei isto
riei, a scris despre „Muzica în opera Iul Platon" despre „Dialectica vo
inței șl estetica la Schopenhauer". „Critica platonismului la Hergson1*, 
„Formă și subiectivitate în estetica lui Kant“, „Problema imaginarului 
la Plutin", etc. '

Profesor asociat, la Universitatea din Aix-Marsilia, apoi profesor ti
tular la Salonic, el este, din 1969, profesor la Universitatea din Athena.

Tlnăr, vibrant și sclipitor. Un interviu cu el este. In primul riud, 
pentru cine întreabă, o delectare... Intru repede in subiect.

• UNIUNEA SCRIITORILOR BULGARI a decer
nat premiile pentru cele mal bune cărți apărute 
în 1976, astfel : poetului Mladen Isalev (pentru vo
lumul de amintiri „Ceea ce nu se uitfi“) ; Bojtaar 
Hojllov (pentru „Caietul american”, Impresii de că
lătorie) : Penclo Dancev șl Efrem Karanfilov, cri
tici literari ; Evtln Evtimov („Școala din deal" — 
literatură pentru copii). Premiul „Sofia" a fost 
acordat scriitorilor Llllana Ștcfanova, Bogomil 
Rockester șl Emilian Stanev
• PRODUCĂTORUL ȘI SCENARISTUL ENGLEZ 

David PUttnam va începe turnarea unul film des
pre viața celebrei scriitoare Agatha Christie. Sce
nariul se limitează la un episod misterios a cărui 
enigmă rfimîne nedezlegată chiar după moartea 
eroinei. Spre sfîrșltul anului 1926. Agatha Christie 
dispare, fără ca cineva să-i dea de urmă. Toate 
cercetările Întreprinse rrecum și talentul de copoi 
al celor 2nd de polițiști se dovedesc zadarnice. El 
găsesc doar automobilul dispărutei Intr-un adăpost 
antiaerian, intact, fără să lipsească nimic din lu
crurile pe care și le lua de obicei cu ea. Dar, In 
timpul acestor căutări disperate și a presupuneri
lor hazardate, scriitoarea lucrează liniștită intr-un 
hotel, înscrisă evident sub alt nume. Cind in rele 
din urmă reapare în lume, ea evită orice fel de 
discuție și nici în memoriile sale nu se găseție 
vreo lămurire a acestei enigme. în rolul scriitoarei 
a fost distribuită Vanessa Retgrave, Julie Christie 
o interpretează pe una din cele mal buhe prietene 
â el, iar Dustin Hoffman deține rolul reporterului 
canadian.
• CEL DF-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. lupta 

popoarelor Europei împotriva fascismului, misiunea 
Armatei Sovietice, — toate acestea sînt tema epo- 
pcei cinematografice Soldații Libertății. rea
lizată de regizorul sovietic Iuri Ozerov, în cola
borare cu cineaștii din Cehoslovacia, România. 
R.D.O., Polonia, Ungaria și Bulgaria. Filmul este 
împărțit în patru serii șl cuprinde evenimentele 
din- anii 1943—1945. Se poate «pune că este o cro
nică documentară, cu un mare număr de perso
naje istorice, — conducători de atate, generali, 
diplomațl, — de fapt o continuare a temei filmu
lui „Eliberarea", al aceluiași regizor.

• DUPĂ CE O SERIE DE BIOGRAFII ROMAN
ȚATE îl prezentau pe Oswald von Wolkenstein 
<1377—1445) că ar fi fost un viclean, un om petre
căreț, grosolan și mereu pus pe glume, făcîndu-se

celebru doar prin ironia •s^raur-.îcr tf- r 
sale triste ori de retrerer». — ra c*-«zta * 
a flea de an: de la "tȚ-r-rr» lui. o te speraTxxi
In literatura evuiui mediu ;-■« carartenm pe ce
lebrul hard drept ..Un al tfcrrre aa mai a*n poeți 
de limbă germană. a^=*ue*. te VTai-^r rv2 ter 
Vogeîwelde șl Goetbe". e scxțmerea
tezei îor cercetările ți analzza vtfrinufit* a creație-, 
lui poetice. eâJĂuzită de al versi
ficației «i cadenței muzicale

• III MPHRH CARPAarrn ■ - Ce
curfnd. in edîrura eraieiă Ho-uduoz Unta 2- 
fogrte interesant studiu tnotn'y TOLXJTr: : A 
BIOGRAPHY. — J R_ Toîăcer * aa±T:raî 
adolescentă o r.C-^-țnu^i intșfcaue 1 «a. Drr-j- 
nind. încă de la vir*-^ de 13 am *jn J&arta o a 
elev al stud, ului limtr„<sr :*-nă ți g*eat â. a tnreo-ri 
sâ creeze el însuși limbi tar ±a r»t rarartertri-.-'. 
cu cele finlandeze ji wtîsh- La 14 an*, rrd vtrsjrA 
său era botăril. descoperă m:tee«^a vs.—t-j- 1. 
engleza medie vorbită intre arm IZ— U— 5. gra
matica gotică. A urmat strdHe ia Cncford. a -ixat 
In primul război mondial, după carr s-a afirmat ca 
un mare învățat.

• MAI MITT DE IC* DE PORTRETE -
din secolele XVI și XVIII fac obiectul unei expo
ziții organizate Ia Muzeu! Natic.-jj r«; Xarțrvta. 
realtzlnd nu numai o importantă peri na di a isto
riei poloneze de Stat, ci In prtmu’ rind a culturii 
ți obiceiurilor. Intențis orgar.iza tarii or a ft-«t «4 
se arate cî: mal amplu pmbiematîca pnrtrțRgBKi 
polonez și dezvoltarea Iui în acea perioadă — por
trete aie familiilor magnaților. portrete de eopu. 
— subiee*. de cb’.ee: foarte rar par» ■ nume
roase portrete de O rar.taxe europeanA. spe
cifica p*ciur: și eutwsneior pwl«-<r.er? e<te porrr*- 
tul fun-*,ir car* ocupă ur. toc .s aeeastă
originală expozi'.ie.

• REGIZORUL POLONEZ W ILDEM IR POD- 
G^ORSKl rumeazi filmul Na ti fi nantâ. sce
nariul fiind inspirat din proza scmtorului Ryszard 
BinkowsKl. Este un film psihologic, punlndu-se 
accentul pe viața șl obiceiurile țăranilor polonezi. 
Rolurile principale slnt deținute de Krzysztof 
Stoinski și Malgorzata Potocka.

• SUB TITLUL „Furopalia", se ține din doi in 
doi ani in Belgia un ciclu de manifestări artistice 
și culturale consacrate țârilor europene. După 
Italia, Olanda. Marea Britanie și Franța, anul a- 
cesta Europa 11 a are în obiectiv Republica Federală 
Germania. Principalul teatru de manifestări este 
Bruxelles și în mai mică măsură Liege, Gand și 
Anvers, in programul .,’77“ figurează în principal 
expoziția „Călătoria lui Albert Diirer In Olanda, 
1520—1521“, care cuprinde opera acestuia și a 
artiștilor pe care i-a influențat, o serie de repre
zentații de operă din Berlin, cit și o retrospectivă 
a filmului din R.F. Germania.

Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA *

— Care sînt, după dumneavoastră, relațiile 
greco-române in trecut, și cum s-ar putea pre
zenta ele în viitor ?

— Este evident că relațiile între cele două 
țâri au fost foarte strinse în trecut. Marile cen
tre culturale din principatele dunărene au fost 
locurile unde eminente personalități ale litera
turii și ale gindirii grecești au aflat teren favo
rabil de afirmare. La rindul lor, ele au contri
buit la răspindirea spiritului elenic în nordul 
peninsulei balcanice și au Influențat in parte, 
conștiințele de peste Dunăre, aflînd în același 
timp condiții favorabile pentru creațiile lor 
proprii.

Sînt convins că metoda cea mai bună pentru 
a apropia cele două națiuni, deja unite prin- 
tr-un trecut comun, este de a favoriza contac
tele între ele. In ceea ce mă privește, am de 
gind să merg la București și in alte locuri din 
țară, din clipa in care obligațiile melc profesio
nale Îmi vor lăsa răgaz. Aceasta cu scopul de 
a căuta urmele unui trecut filozofic comun în 
cursul ultimelor patru secole.

— Am citii recent „Dialogurile intr-o mînăs- 
iire"1. cartea de inspirație platoniciană a dis
tinsului filozof Constantin Tsatsos. M-am oprit 
Îndeosebi la capitolul patru, în care autorul 
analizează esențele grecești...

— Iubesc această carte, așa cum drag îmi 
e*te spiritul care 11 animă pe autor. Sînt con
vins că perspectivele pe care le deschide și 
care sînt in mod deosebit oglindite în capitolul 
pe care îl menționați, mărturisesc aceeași spiri
tualitate difuză la cele două națiuni ale noas
tre. M-am oprit insă, cu interes egal, la capito
lele finale in care se face existențialismului o 
critică sistematică și adincă.

— Profit de ocazie, ca să vă mărturisesc sur
priza mea in contact cu realitățile grecești in 
general și nu doar — cum era firesc — cu per
sonalitățile de marcă.

— înțeleg foarte bine surprinderea dumnea
voastră. Imaginea curentă despre Grecia în 
străinătate este una in primul rînd livnescă, 
deci in maro parte falsă. Popoarele sînt departe 
de a trăi o viață fără schimhare. Spiritul lor 
•e reînnoiește mereu, oscilind între tradiție si 
aspirația către neașteptat, care, totuși, in aceas
tă tradiție își află rădăcinile. Surprinderea 
erte. deci, dt se poate de legitimă și de firească. 
Sînteți (îngăduiti-mi comparația), ca și sclavul 
din mitul platonician al cavernei care, înmăr
murit de lumina realității n-are decît o singură 
dorință : să-și regăs«^ască insoțitOfii ca să le 
coEnur.ice reve'ația. în toarce ți-Vă. deci, la prie- 
t’ir.:: d'imr.eavoa;:ră ș: reveniți inc* printre noi 
ra fe* $j al e îuc-ruri surprinzătoare.

— Vă voi paw o iatrehare mai ddirăiâ î 
tare «log nawiirik iotrv ooediUc Ln le Iert oale 
gre<*W y »«»e •

■■nz pnaneAfliar t» W Rrtai>i 1» vmRo 
rocjr^*a rl ■ i.-’i .- „rjr. itriA.- ir/re

conștiința marelui public și elita intelectuală 
care iși exprimă mentalitatea — prin faptul 
însăși al originii sale, origine care îi îngăduie 
să adopte în mod firesc aspirațiile, (uneori 
confuze, e adevărat), pentru a le reflecta într-o 
formă concretă. Să nu Uităm că arta grecească, 
în general și îndeosebi literatura dar și gîftdirea 
în aproape egală măsură, se inspiră larg din 
teme culese din patrimoniul popular ca și din 
tradiția savantă. în asemenea condiții, este 
foarte normal ca marele public să fie în mă
sură de a-și apropia, de a adopta producția 
elitei intelectuale. Problema se pune însă în 
mod tăios din clipa in care este vorba de a ști 
dacă marele public trebuie să fie hrănit cu 
marea literatură și cu arta mate, sau este de 
dorit, pur și simplu, să i se ofere „feluri“ inte
lectuale, plăcute poate, dar atît de ușor digera
bile. Cred că publicul grec suferă, oarecum, de 
pe urma acestui regim de subalimentare inte
lectuală, regim care îi este impus cu multă 
complezență de politica clișeelor. Po lîngă in
telectualii complezent! însă, care întrebuințează 
sloganuri ieftine, pentru a vinde o marfă7 ușoară 
mai sînt, — din fericire, și alții care sînt con
vinși că numai în (șl prin) efort, nivelul inte
lectual al marelui public poate fi înălțat, astfel 
îneît gradul lui de sesizare de conștiință să șe 
ridice de-o potrivă.

— Ce credeți despre efectul factorului politic 
asupra valorii ?

— întrebarea se înscrie în prelungirea răs
punsului celui precedent. Susțin, după Socrate, 
că viața care nu este supusă unui examen con
tinuu, este, în definitiv, de nctrăit. Intelectualul 
are datoria de a reaminti publicului său acest 
adevăr, dar cu mijloace potrivite. Întrebuința- 
rea de mijloace inadecvate in acest scop, ar 
echivala cu o subestimare de sine.

— Aveți încredere in tinerețea și in viitorul 
culturii grecești î

— Mai mult decît tinerețea, caracterul mar
cant al culturii grecești actuale, ca si a celei 
din totdeauna, este dinamismul, un dinamism 
care se exprimă — pe de-o parte în ușurința 
de a asimila elemente culese, oarecum, de pre
tutindeni și cu un gust eclectic incontestabil 
savant. Iar pe de altă parte, prin polivalența 
care o face să se împace cu contradicțiile — 
așa cum a fost cazul in cursul antichității cla
sice și cum se întîmplă și azi. Un asemenea 
dinamism, bine canalizat, ar permite culturii 
grecești să se afirme odată mai mult pe plan 
universal.

Conversația, din care redau doar o parte, a 
continual pe diverse planuri. Ev. MutzopulcK â 
fost in România și cunoaște figurile proemi
nente ale culturii noastre. Dar insistind asupra 
arr-iei tame, ar însemna sâ deschidem nn nou 
ți copriaxâiar eapileL-

N. Carandino
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repere antropologice, azi

-Maroni jtvt- • »-a taacrts ta —
!n rrfapt* euirzra-artichre *>■ tana -wi»we ru

de *cr*t grz ta a“=5 t» A=ae-x=a î-atzz^ă.
în cursul A 1* s ‘ a r*» j«.tat -tres

M de spec^aeo e fir. Mexzc — M. •= C“«za —
X In Coiumbta — 3 în Pftt: —»•.!* _
D ^'tzlonate ta ^aedse te rji ț ȘM ~r*
Ef tore ti prerente! x a a să
prut lap-îu: că != fiecare tară, ©e’ 
samare> a reiex-zat p* cana:??'. de
<at. ofer.nd j-«e astfel poribCttatea ea. !s azara 
din câ:ile teotreiar. sute de m de sâ
vadă fin cele ma: multe rareri. !• re*ocl.
fi-immețea șa bogăția fo’riorX'X romAnese.

Ui spectacolele de gală, date țăriicr
m tata, a-a paruczpa-: persooal^jșij tăe 
ecrdwerea de *ta*, din v.ata pocirii î* «-udal-eaSu- 
rat*. șefi *1 mivzmCor dip: 3eaafitr_ :ar u eeAc dtr 
1 eședințele unor state federa'jr --a.u ucparta.*n*n*e_ au 
partieit»! guvernatorii ș; al» pcr-.^scjtttăți locale 
de vază

Pr*.n însuși modul in rare a foet alrăufi reperto
riul șl materialele de pretrtttare ale Anoamblului. 
spectacwlele au cocx»it«»U aca jm eu a~.pll re? zr-ant* 
in complexul de manifest An vrdifate îiArb--c«*"_rt+ 
Centenarului independenței âe stat a Româniz-L

A preria te drept ..revelația* F«Rilr*iului internațio
nal Cervantlno de la Gu±.!*aiuato i^a ear* a j parti
cipat formații arric*tre de difrîîte gzeuri d!n M de 
țâri ale lumii), spectacolele Artea—r= ^..ul folclorte 
românesc s-au bucurat de un ocr.scbu succes de 
public și presă în toate crle ^ări vtzfiatA In
multe cazuri — îndeosebi in Mexic, Peru șt Vene
zuela — finalul spectacolului s-a transform»* in 
adevărată manifestare de simpatie față de România. 
Turneul Ansamblului folcloric .Maramureșul" a foot 
o acțiune reușită. care a contribuit *a mal buna 
cunoaștere a României, la sporirea interesului fată 
de cultura șl arta românească tn America Latină

Experiența dobindită In organizarea acestui prim 
turneu al unui ansamblu folcloric românesc în 
cîteva țări latin o-a meri cane, va putea fi valorificată 
tn dezvoltarea șl lărgirea continuă a prezențelor 
cultural-artifitice românești In America Latină, zonă 
în care există un mare intere* față de România.

Dintre diciplinele e- 
pistemice pivot, ale 
științelor moderne, an
tropologia a înregistrat 
In ultimele decenii sal
turi și mutații deci
sive. Evoluția a fost 
favorizata și de statu
tul ei interdisciplinar. 
de deschiderea spre 
datele altor domenii 
ale cunoașterii actuale, 
semiologia, lingvistica, 
logica formală, psiha
naliza și psihologia 
structuralistă, dial peti

ca materialista, sociologia mentalităților, isto
ria religiilor ete. Prestigiul antropologiei con
temporane rezultă insA nu numai din poliva
lența semantici a discursului ci și din me- 
txialoeia aAer-vata rizuroasâ. dînd oosibilitatea 
si»teraauzării fenomenului dar si a interorelarii 
sale. Un modei in materie, chiar dacă in unele 
5^. .late criticabile, il constituie opera lui Levi 
S rausx. .Antrooolaaie structurale" si ..La oen- 
sr âauvaae" axate ne cercetarea structurală a 
mittCTMr. Un moment superior, de oerformantă. 
atit prin «irtemul aplicat dt și Drin concepția 
valorizantâ. crie marcat dp studiile") lui Gilbert 
Dnrand. a*iM>ra imazinartilui in care, bineînțeles. 
■ ca ilurtrativf- si miturile. Ceea ce indivi- 
du-.Lzeazâ -o mersnl sâu este viziunea, as fDune 

a <vnc' ; ca totalitate, ca mani- 
□lenarâ a ansamblului facultăților inte- 

Intr-o ctaoâ cind ae teoretizează 
s: sfioierea oersrxiati tatii umane. Gil- 

KM Durând urmărește restituirea unui orihic 
integral (d-ferit de comoartimențările dogmatice 
s’e nsiha nai-jti lor freodieni). creator, si in te ara 

lqj armonioasă Drin concursul dintre striată 
fi afect in condițiile sociale-istorice ale mediu
lui resDecbv. _Prin arhetÎDologie. mitologie, sti- 
1 i«lIr* retorică si beletristică sistematic Însușite 
ar DUtea fi restaurate studiile literare si reechili
brată conștiința omului de mi ine. Un umanism 
oLarxr-ar nu se ooate întemeia De exduoiva cu
cerire a «ffinteL ci si oe adeziunea si comuniunea 
arhetinaiă a sufletelor*. De altfel, acest cpnceot 
dc acord, de armonizare a psihicului cu’ ._st{mu
ții* sociali ioac* un imDcrtant rol in demonstra
ția sa. Autorul francez răstoarnă tradiționala 
teorie a psihanalizei, pentru care simbolul În
seamnă c supapă a defulărilor instinctuale, a 
gesturilor interzise de cenzura societății. Din con
tră, este o rezultantă a relațiilor cu același sens, 
intre dominanta reflexă și mediul ambiant : „Cen
zura și refularea sint denarte de a motiva ima
ginea si de a da vigoare simbolului ; se Dare 
chiar că. dimpotrivă, un acord intre Dulsiunile 
reflexe ale subiectului si mediul său e ceea ce 
Înrădăcinează In mod atît de imperativ marile

£ tructurile 
antropologice 
ale imaginarnhii

imagini în reDrezentare si le încarcă de-o în- 
deajun^ă mulțumire spre a lo perpetua". Acest 
traiect ontologic biunivoc Intre psihic si reacțiile 
sociale. între subiectiv si obiectiv exprimat la 
nivelul unui discurs semnificativ formează pen
tru antropolog domeniul imaginarului. De altfel, 
noțiunile aparente sint cele de motivație, conti
nuitate. amsUimoză (schimbul permanent intre 
două nivele deosebite) etc. si nu cele de opo
ziție. arbitrarietate șl substituire caracteristice 
numai sepuoloaiei G. Durând intră în contra
dicție si cu F. de Saussure (..Cours de lineuisti- 
que generale44) care postulează arbitrariul semnu
lui. inexistenta legaturilor Intre semnificam gi 
semnificat, adică între forma sonoră a cuvîntu- 
Iuî și înțelesul lui. O astfel de opoziție (partial 
adevărată) este depășită printr-o sinteză dialec
tică valabilă in planul Imaginarului, atunci cind 
ne referim la simbol și nu la simplul cuvint: 
.... in simbolul constitutiv al imaginii există o 
omogenitate a semnificantulud și semnificatului 
în cadrul unui dinamism organizator si că. prin 
aceasta, imaginea diferă total de arbitrarul sem
nului44 (p. 35). Dar cum se prezintă de fapt tra
iectul antropologic (*= imaginarul) propus și teo
retizat de Gilbert Durand ? Ne permitem să re
produceam (și apoi să comentăm) schema reali
zată de Radu Toma. în excelenta sa prefață la 
ediția românească : „natură" (gest)-schemă-ar- 
hetlp-simbol-mit-structurâ-(regim) „istoric". Pri
mul membru al traseului, generat de natură, stă 
sub semnul triadei verb-adjectlv-substantiv. Iar 
cel de al doilea, discursul istoriei, sub emblema 
substantiv-retorică-sînteză. A se observa că sim
bol-substantiv este punctul de joncțiune intre sfe
ra semantică a biopsihîcului cu cea a socialului. 
Beneficiind de studiile fundamentale. în dome
niu, ale lui Bachelard. Piaget. Jung, precum si de 
sugestiile nomărturisite ale axiomaticii algebrice 
modeme (grupul Bourbaki. spre exemplu), capi
tolele dedicate primului membru al ecuației 
(gest-schemă-ar he tip-simbol) aîn-t extrem de 
substanțiale. în schimb, cele referitoare la (mit- 
strtictură-reglm). avînd corespondent în retorică 
și sintaxă, sînt oarecum expediate. Fapt explica
bil dacă ținem cont câ studiul său a fost editat 
în 1969, într-un moment în care cercetările de 
semantică generativă si nearetorică nu luaseră 
amploarea cunoscută. („Rhctorique generale44 a 
grupului de la Liege a apărut În 1970). Chiar și 
în acest caz, analiza implicațiilor în cîmpul lite
raturii - ar necesita un articol separat. în final 
vrem să subliniem și dificila muncă încununată 
do succes a unei traduceri, deloc ușoare, apar- 
tinînd lui Marcel Aderca.

Paul Dugneanu
• Gilbert Durand : — „Structurile antropologice 
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