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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESfU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESUU I.N MAREA BRITANIE

Strălucit
mesaj de pace 
și colaborare 
între popoare

izita de stat a președintelui N'colae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Marea Britanie con
stituie un eveniment cu semnificații 
adinei în cronica relațiilor dintre cele

două țări, un moment important în ceea ce 
privește amplificarea raporturilor de coope
rare reciproc-avantajoasă dintre țara noastră ți 
toate statele lumii care promovează o politică 
de pace, prietenie și colaborare. Inaltii oaspeți 
români s-au bucurat de o primire fastuoasă, 
încărcată de sentimentele s imei si admirat ei, 
față de acțiunea politică a personalității stră
lucite pe care o reprezintă președintele Româ
niei socialiste, abnegația și devotamentul său 
față de cauza păcii în lume. Opinia publică 
din Marea Britanie, cercurile guvernamentale și 
de afaceri, presa, au fost unanime, dind ex
presie deplinei recunoașteri față de personali
tatea conducătorului român, a luptei sale pentru 
libertatea și independența popoarelor. Cuvin
tele reginei Elisabeta a ll-a au cristalizat senti
mentul dominant al poporului britanic : „Noi, 
cei din Marea Britanie, sîntem astăzi impresio
nați de poziția hotărîtă pe care ați adoptat-o 
pentru a susține această independență. Ga 
urmare, România deține o poziție distinctă și 
joacă un rol semnificativ în afacerile mondiale. 
Personalitatea dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ca om de stat de renume mondial, cu 
experiență și influență, este larg recunoscută.

Luceafărul
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Proletari din toate tarile, uniți-vâ I

Sâptâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistâ România

O lecție
de recitire istorica

Călătoria 
lui Eminescu 
în Transilvania
O

pagină ciudată și captivantă in bio
grafia lui Mihâi Eminescu este călă
toria sa in Ardeal. S-a petrecut in anul 
1866 cind poetul avea 16 ani. Locuia 
la Cernăuți, in casa lui Aron Pumnul 
privatist si bibliotecar. Urma să dea 
pentru clasa a IlI-a gimnazială cind,

ca elev 
examene 
de-odată. a dispărut,

întrebarea care se pune in mod firesc este de 
ce a plecat Eminescu in Transilvania ?

„Din pricina lui Pumnul". spun biografii. 
. Profesorul și marele patriot ardelean l-a in- 
f!uenfat“v

Dar cum poate fi influențat un băiat de 16 
ani ? Este. oare, in firea lucrurilor normală ca 
un elev, (azi de clasa a IX-a) s-apuce, de-odată, 
drumul cel mare, cu bocceaua in spate, ca să 
străbată pe jos jumătate din tară, opt județe 
după vechea-impărtire. adică : Cernăuți. Doro- 
hoi. Botoșani. Baia. Neamț. Ciuc, Mureș și Tîr- 
nava-Mică. circa 800 kilometri distantă, cu o 
trecere foarte grea. peste munți ? Ceilalți elevi 
ai K. K, Obergymnaziumului de ce n-au ple
cat ? Ei n-au fost influențați ?

..Oricit de iubit și stimat a fost Pumnul de 
învățăceii săi". spune fostul coleg de școală al 
poetului. loan Sbierea. ..totuși moartea lui n-a 
dezgustat, nici n-a îndepărtat pe nime de la 
continuarea studiilor gimnaziale".
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TINEREȚEA CLASICILOR

EMINESCU
• Un logos propriu al dramei autohtone 
de Marin Bucur • Lupta cu „.mpre-arariie 
de Gheorghe Suctu • Popas de Luceafăr 

de Doru Moțoc

„Astăzi, între România și Marea B-itanie există 
largi raporturi economice, tehnico-științifice, cultu- 
ral-artistice, se amplifică tot mai mult conlucrarea in 
domeniul vieții internaționale. Contactele politice la 
diferite niveluri, schimburile de vizite din ce în ce mai 
frecvente in ultimul timp au contribuit și contribuie la 
mai buna cunoaștere și apropiere intre cele două țâri 
și popoare. Actuala noastră vizită constituie o eloc
ventă expresie a bunelor relarii româno-engleie, cit și 
a dorinței comune de a le imprima un curs continuu 
ascendent".

, NICOLAE CEAUȘESCU

„Personalitatea * dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ca om de stat de renume mondial, cu expe
riență și influență, este larg recunoscută. Atît România 
cit și Marea Britanie doresc să slăbească încordarea 
și să imbunătâțească relațiile internaționale in Euro
pa și in întreaga lume. Deși societățile noastre și sis
temele de guvernământ sînt foarte deosebite, avem 
multe interese comune, iar relațiile noastre bilate
rale s-au dezvoltat in mod remarcabil, in cursul ultimi
lor zece ani".

REGINA ELISABETA A ll-A

Este limpede că plecarea lui Eminescu a în
semnat o enigmă chiar și pentru contemporani. 
Dacă, totuși, cauza a fost Pumnul, cum putem 
înțelege legătura dintre elev șj profesor, pentru 
ca această fenomenală călătorie în Transilvania 
cu piciorul să se *»oată. din toate punctele de 
vedere, explica ?

în anul 1866 Aron Pumnul era de aproape 
două decenii profesor de limba și literatura 
română la Cernăuți. Ardelean de obirșie. ur
mărit de unguri ca autor al unei proclamații 
către români, organizator important al adunării 
naționale de pe Cimpia Libertății de lingă Blaj, 
abia scăpat din miinile vrăjmașilor si din acele 
nu mai puțin primejdioase ale holerei, el so
sește cu mare greutate, pe jos, la ospitaliera 
casă a Hurmuzăcheștilor de lingă Cernăuți. „Nici 
că ne-ar fi putut sosi mai la timp !“. exclamă 
ei și refugiatul politic ia prin concurs, pentru 
prima oară in istoria invătămintului din Buco
vina. o catedră de limba si literatura națională 
pe care o inaugurează triumfal. „O mare săr
bătoare națională", spun documentele. ..Asistă 
la ea nu numai tot ce are societatea moldove
nească mai de seamă ci si un numeros public 
străin". Cine era oare, acest „public străin" care 
putuse s-asculte magistrala lecție de deschidere 
a lui Pumnul chiar in limba in care acesta o 
rostise dacă nu frații de peste munți, conațio
nali ardeleni de-ai tinărului profesor aflati la 
Cernăuți in refugiu sau veniti dinadins să as
culte o lecție care la un an distantă de marea 
revoluție pașoptistă nu putea fi altceva decît 
tot revoluție, o făclie aprinsă la marele foc de 
pe Cimpia Libertății și purtată la Cernăuți ?

„Punctum”
d

acă înțelegerea unui autor depinde de 
multe ori de calitatea ediției de care 
dispunem, la fel de bine o interpretare 
critică poate determina caracterul unei 
ediții. S-a vorbit mult despre autori

tatea lui Titu Maiorescu în materie de litera
tură. Faptul e indiscutabil. Ar fi fost de urmă
rit mijloacele prin care s-a impus opinia lui 
Titu Maiorescu. Desigur că expresia paginii lui 
critice e cea care-i dă dreptul să intre în isto
ria literaturii române drept creator al stilului 
de idei. Dar direcția maioresciană a avut pe 
lingă inteligența și talentul criticului cîteva 
auxiliare extrem de prețioase care au dat stabi
litatea părerii lui critice, care au perpetuat-o 
pină dincolo de limita firească a dăinuirii ei. 
Titu Maiorescu a beneficiat de cutia de rezo
nanță a unui cenaclu de scriitori și oameni de 
litere, de existența unei edituri, a unei reviste, 
a catedrei, a fotoliului Academic, a invătămin
tului ca ministru. Susținută de acești numeroși 
și puternici factori instituționali opinia critică 
a lui Titu Maiorescu a supraviețuit cu mult 
autorului. Majoritatea manualelor respectă, pină 
în deceniul trei al secolului nostru, selecția și 
ierarhia de vălori a directivei maioresciene. 
Manualele lui N. Cartojan și I. Al. Rădulescu- 
Pogoneanu, pentru a nu da decît un exemplu, 
cel mai convingător, sînt de o indiscutabilă 
inspirație și factură maioresciană. Vrem să spu
nem, pe scurt, că opinia lui Titu Maiorescu a 
învins în materie de literatură și să observăm 
suportul’ victoriei lui.

Tenace s-a dovedit concepția maioresciană și

M. Ungheanu
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MESAJ Șl OPJIUNE
In arta plastica
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Omagiu 
istoriei

înd, în urmă cu o sută treizeci de 
Câni, pe întinsa Cimpie a Libertății de 

lingă Blaj, marele patriot ardelean, 
Simior. Bărnuțiu rostea cu vocea ma
rilor vestitori ai istoriei noastre din- 

totdeauna, sublima sa chemare adresată națiu
nii române : „Ascultați, strănepoți ai roma
nilor" : cind, intre cei patruzeci de mii de 
participanți, alături de moții lui Iancu, chiar 
in primele rinduri erau toți fruntașii revolu
ției din Moldova și din Muntenia ; în tensiunea 
dramatică a acelor momente și in patima aprin
să a acelor cuvîntări, nici una dintre frumoa
sele și străbătătoarele inteligențe revoluționare 
și nici una dintre cuprinzătoarele minți patrio
tice de atunci n-au putut să-ntrevadă că după 
scurgerea timpului vieme de aproape un secol 
și jumătate, pe o altă Cimpie a Libertății, mare 
cit chiar hotarele țării, in prezența unui număr 
de oameni care poate fi cuprins numai în cu- 
vintul popor, intr-o la fel de frumoasă dimi
neață de iunie, alt bărbat luptător, patriot de-o 
potrivă cu toate strălucitele pilde din panteonul 
național, avea să aducă supremul omagiu ace
lei mari revoluții implicind-o, prin urmările și 
semnificațiile sale în chiar viața, în crezul și 
in destinul României de azi. „Cu prilejul aces
tei sărbătoriri istorice, aducem un fierbinte 
omagiu înaintașilor, tuturor revoluționarilor, 
maselor populare, întregului popor, pentru spi
ritul de abnegație și de Jertfă de care a dat 
dovadă in făurirea României moderne, în for
marea statului național unitar și cucerirea in
dependenței și suveranității naționale a patriei".

Am fost, și eu. in dimineața zilei de 10 iunie 
. în Piața Palatului din București. Am ascultat, 

alături de sute de mii de participanți cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Am trăit și 

. eu sentimentul atît de puternic că istoria se 
face atunci, în clipa și în locul acela, și că 
eu sînt un participant.

Recitită și interpretată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, istoria este întotdeauna o 
problemă la zi. Ea este marea noastră știință 
despre trecut și este o lecție vie pentru viitor. 
Uriașă forță este istoria României în spatele 
poporului Român. Uriașă menire în lume este 
menirea poporului înțeleasă din perspectiva is-

Lumea interpretată 
și reprezentată
A n anii din urmă a devenit aproape un 

loc comun al criticii de artă și al es
teticii ideea, fertilizatoare pentru 
creație, că nici o experiență artistică 
nu se poate limita la simpla contem

plare și acceptare, in scopul desfătării a for
melor estetice. Sociologia marxistă a artei, pu- 
nind in eviderfță că pină și cele mai pure crea
ții ale muzicii, sînt ceva mai mult decît sim
ple „forme", ele provocind in subiectul recep
tor o înclinare spre luarea unei poziții mai re
flexive, mai elaborată și mai deschisă față de 
destinul uman, a arătat convingător că orice 
artă reprezintă o imagine dorită și ideală a 
vieții, un fel de legendă șau de utopie chiar 
dacă schițează o imagine oricit de tragică asu
pra existenței. In viziunea sociologiei marxiste 
— arăta Arnold Hauser — arta are rolul 
de a ne introduce într-o lume mai rațională, 
mai inteligibilă, lume în care oamenii duc o 
viață mai adecvată naturii lor, propriilor lor 
experiențe și posibilități.

Dacă lucrurile stau astfel este clar că ideile 
și sentimentele acumulate de creator în inter
valul anterior actului creației și transferate in 
operă în momentul împlinirii acesteia sînt de
cisive pentru definirea aspectului ei global, 
pentru înscrierea ei in acel patrimoniu al spi
ritului de care este intim legată nu doar exis
tența omului ca atare, ci însăși perfecționarea 
ființei sale. A devenit tot mai clar in ultimele 
decenii, că prezența stimulativă a artei în viata 
socială este reflexul unei deliberări interioare, 
unei puneri integrale a talentului și disponibi
lităților creatoare în slujba unor acțiuni pre
cise, provocate și determinate de o înțelegere 
profundă a necesității individului de a fi par
ticipant activ la evenimentele ce alcătuiesc flu-

Grigore Arbore
Continuare în pag. a 7-a

IN ACEST NUMĂR:

Sânziana Pop

PLANETA DE TIN AR :
• Edgar Papu • Leonid Dimov • Mir
cea Dinescu • Anghel Dumbrăveanu
• Ion luga • Nicolae Dragoș • Eugen 
Barbu® Gheorghe Pituț • Nicolae Cio- 
banu • Nichita Stănescu • Ana Blan- 
diana • Grigore Hagiu • Aurel Martin
• prezintă 13 tineri poeți : • Constantin 
Dan Manolescu • Ion Bogdan Lefter
• Ioana Crăciun • Sabin Opreanu • 
Gheorghe Pârja • Alexandru Paler • 
Sorin Roșea • Maria Zetea • Tudor 
Brânduș • Augustin Frățilă • Gheorghe 
Vasile • Maria Antoaneta Popescu
• Marilena Eparu • Instantanee de Șer- 
ban Cioculescu • Fragmente critice de 
Eugen Simion • Cartea cu prieteni de 
Fănuș Neagu • Atelier literar de Geo 
Dumitrescu

Continuare în pag. a 7-a



• ată o carte, aceasta 
de fată a lui Radu 
Petrescu, care neciti
tă așa cum trebuie, 
riscă să fie rău înțe

leasă și răstălmăcită prin ur
mare, mai cu seamă, in primul 
rind, de către cititorul nefami
liarizat cu literatura autorului 
lui Matei Iliescu și cu ceea ce 
ar putea fi socotit, in multe pri
vințe, a fi anacronic în ea. 
Căci Ocheanul întors presupu
ne, implică de fapt, cu necesi
tate, un anume tip de atenție, 
nu tocmai comodă și nu tocmai 
ușor de realizat : o atenție a- 
flată în totală contradicție cu 
dispoziția vitală, de natură de- 
tectivistică, a celui îndemnat 
să citească un „jurnal" de scri
itor mai înainte de toate pentru 
presupusa lui latură colorat in
timă, bogat și spectaculos eve- 
nimențială, capabilă de gustate 
și comentate deschideri canca- 
niere în traiectul unei biografii. 
Amatorul de „curiozități" exis
tențiale, pentru care viața unui 
scriitor trebuie să semene cel 
puțin cu viața unui actor cele
bru, ca strictă desfășurare fap
tică, are de ce să fie nemulțu
mit și contrariat în așteptările 
sale de lectura acestui jurnal. 
El află de aici nu numai faptul 
(peste care poate trece, privin- 
du-1 ca pe o firească mistifica
re) că autorul său este adeptul 
unei arte a discreției și a disi
mulării și totodată adeptul unei 
anume monotonii pe care tre
buie s-o evidențieze jurnalul 
(„Fără o bună doză de monoto
nie, jurnalul se transformă în 
ziaristică de senzație. Monoto
nia este doar aparentă, un tim
pan foarte fin distinge nuan
țele, ochiul mult exersat vede 
schimbările de culoare. Materia 
se îngroașă și se subțiază și 
plăcerea cititorului constă în 
urmărirea acestor fine succe
siuni. Este făcut, ca și versul, 
pentru lectură tăcută, în singu
rătate"), dar și că această mo
notonie, oricît ar părea de sub- 
mînantă, de Incredibilă la pri
ma vedere, există cu adevărat, 
în plinătatea ei dacă se poate 
spune astfel ; netrucată, ci a- 
sumată, in acord cu felul pro
priu de a privi viața și exigen
țele ei superioare.

Ceea ce i se comunică citito
rului nu are nimic de-a face cu, 
în general, bineprimitul, asigu- 
rantul de voluptăți senzațional 
confesiv, ci dimpotrivă ; e vor
ba, în esență, de „trăirea" (lua
tă aici în accepția exactă de re
tragere) aproape stoică, umilă 
și goală pină la nuditate de 
evenimente exterioare a unui 
tînăr profesor de 25—28 de ani, 
repartizat Intr-o comună din 
nordul extrem al Transilvaniei 
și a cărui viață, cită este de re
ținut, nu trece dincolo de fila, 
parțial uscată și aceasta, a în
semnărilor de jurnal. Dar dacă 
degustătorul improvizat de 
„sincerități" interesante în sine 
și de exhibiții intime poate fi 
relativ lesne de pus la punct, 
arătîndu-i-se că aici nu e in 
discuție un jurnal de viață ci 
unul de creație, că nu este vor
ba despre jurnalul unui om ci 
al unei Cărți care să-1 explici- 
teze printr-o existență imagina
ră, mai dificil e, totuși, de a 
justifica absența istoriei, colo
ratura socială și politică a aces
tor însemnări, mai cu seamă că

cronica literară

Radu
Petrescu:

„OCHEANUL ÎNTORS“

ele se referă nu la o altă peri
oadă decit la aceea a anilor 
1951—1952, perioadă cu un atit 
de profund și tulburător ecou in 
proza ultimilor ani. Compara
ția, în această privință, cu volu
mul lui Marin Preda, Viața ca 
o pradă, se impune, chiar dacă 
acesta este scris după consu
marea evenimentelor, în vremea 
din urmă, și de către un autor 
matur, în timp ce jurnalul lui 
Radu Petrescu datează din în
săși sus-menționata epocă și 
nu are, așadar, distanța necesa
ră în timp pentru a judeca în- 
tîmplările vremii. O asemenea 
rezervă gidiană, dar și afecti
vă, structurală de a se „angaja" 
în evenimente e, desigur, expli
cabilă, și prin condiții și prin 
temperamentul autorului, și 
Radu Petrescu, într-una din 
povestirile sale (O singură vlrs- 
tă), întreprinde o interesantă 
teorie a romanelor „eliptice de 
Istorie", nu în sensul că acestea 
ar anula elementul istoric, ci 
în acela că l-ar converti în „ac
cente de mișcare, de ambianță", 
într-un cuvînt, intr-o anume 
tușă, disimulată, a fundalului 
pe care se mișcă personajele. 
De acord și, pină aid, nu e 
greu să observi că jurnalul lui 
Radu Petrescu, cu tot aspectul 
lui exacerbat individualist și 
poate chiar împotriva acestui 
aer aparent restrictiv este, ca 
probă a autenticității și a ca
pacității de expansiune umană, 
și jurnalul unei generații. O 
generație cu sensibilitatea, cu 
estetica ei și cu convingerile ei 
literare, crescută in cultul in
telectualității, o generație cu 
ciudatul ei destin, de viață și 
de creație, și care totodată a 
trebuit să lase timpul să lucreze 
pentru a se afirma în cele din 
urmă, cu toate pierderile sufe
rite pe parcurs, se poate recu
noaște integral în Ocheanul în
tors. făcînd, în acest sens, din 
depoziția lui fragilă, discretă, 
ici și colo mai mult sugerată, o 
patetică mărturie. Senzația de 
„cenușiu", de „gol" în ordinea 
existenței reale pe care o

transmite adeseori jurnalul lui 
Radu Petrescu provine nu nu
mai din închiderea, din anula
rea vieții, a instinctului vital 
solicitat pină la epuizare într-un 
alt plan, acela al creației febri
le, căutindu-se pe sine și în 
sine, dar și dintr-un sentiment 
protector in lipsa lui de relief, 
al retragerii necesare, oportune, 
recuperatorii.

„Cenușiul" in care sînt învă
luite manifestările practice, de- 
vitalizarea crescută cu care 
sînt intimpinate constituie cu 
mult mai mult o șansă autofor- 
mativă decit una destructivă. 
Instinctul creației lucrează, așa 
cum este și normal, în detri
mentul afirmărilor vitaliste. 
Toate aceste lucruri ilustrează 
perfect și coerent o experiență 
a scrisului, experiență absor
bantă și categorică fără de care 
nici o operă nu poate lua naș
tere. Ceea ce i se poate repro
șa, insă, lui Radu Petrescu este 
o anume rigiditate apriorică, o 
Intransigență ușor pedantescă în 
afirmațiile care se așează din 
capul locului în sferele absolu
tiste. diminuind astfel senti
mentul atit de fertil al „creș
terii" dramatice și al edificării 
treptate. Această conștiință in
tern porală a artistului, princi
piu din /:are Radu Petrescu și-a 
făcut patronul scrisului său, dă 
adeseori aici senzația a nu fi 
cucerită printr-o confruntare a- 
vizată și contradictorie cu 
„practica" existenței, d dobin- 
dită intr-un chip aeain. expur
gat de îndoieli, lucru, de alt
fel prea puțin credibil chiar in 
cazul său. Există ceva da tînăr 
precoce genial („însetat de glo
rie") in însemnările jurnalului, 
o „poză" exagerată și intole
rantă ce caută numai și numai 
„continuitatea ideală a existen
ței", venită această poziție par
că să susțină din exterior o sen
sibilitate, altminteri, ușor im
presionabilă, capabilă de mari 
gesturi și de mari cuvinte. 
Tonul inflexibil autoritar, si 
cînd este ți cind nu este 
cazul, acoperă o dualitate 
structurală de care luciditatea 
trează a scriitorului nu a in tir-

ziat să ia cunoștință : „...e în 
mine un personaj gata de gra
vități și de poză, locuind cu 
capul în Liră (constelația) și 
un altul, mai scund și mai 
uscat, plin de bun-simț foarte 
pedant însă, oricum, mai apro
piat".

Aproape toate însemnările 
cuprinse în acest jurnal cele
brează, cu demnitate și cu gra
vitate deopotrivă, condiția ar
tei și a artistului, făcînd astfel 
din Radu Petrescu unul dintre 
cei mai înfocați sacerdoți ai 
poeziei din cîți avem. Toată 
existența tînărului personaj din 
Ocheanul întors este dedicată 
cărții și scrisului, desfășurată 
cu o izbăvitoare devoțiune în 
cărți și printre cărți. Adevărul 
pur și inalterabil se găsește 
pentru el în spațiul hîrtiei însu
flețite și nicidecum dincolo de 
el. Eroul caută cu o reconfor
tantă consecvență, aici și numai 
aici. ..un timn si un stil de 
existență", o arhitectură interi
oară în stare de a structura și 
de a face vizibil edificiul ope
rei. Există în această privință 
în Ocheanul întors o fervoare 
extraordinară, emoționantă care 
alternează petele „cenușii" ale 
vieții diurne cu altele, de o lu
minozitate aparte, conjugi nd
fericirea contemplației cu „pli
nul" elaborării creatoare. Jurna
lul ibistr°a',’ă sensibil. în 5ntre- 
gul său, o putere de fascinație, 
aeriană, muzicală, colorată, un 
joc al formelor imaginare, deli
cat, grațios și în același timp 
conservînd gustul miracolului. 
Marea temă a Ocheanului în
tors este, de altfel, tema Cărții: 
„Este foarte greu să se vor
bească despre cum ajunge poe
tul la prima lui carte și totuși 
nu știu dacă nu ar fi lucrul cel 
mai cu adevărat interesant". Iar 
pe această temă, presupunînd ea 
însăși o latură enigmatică. Ra
du Petrescu reușește în cîteva 
mărturisiri pline de un auten
tic patos să facă Intim percep
tibile, vibrante de un omenesc 
viu momentele așa-zis abstrac
te ale inspirației, ale efortului 
solitar și tulburător, la masa de 
lucru, în fața hîrtiei neînsufle
țite, momentele visului treaz la 
cartea ce trebuie scrisă, elanul 
formidabil ce concentrează toa
te capacitățile ființei în singu
rul gest al punerii tocului pe 
rîndurile ce cuprind și nasc 
viață. O discretă, dar fermă 
reabilitare a tuturor gesturilor 
ce țin de mitologia poetului, de 
atîtea ori superficial privită și 
cu neîncredere, insă nu mai pu
țin rezistentă, se înfăptuiește 
prin această carte.

Cufundat între cărți, nedezli
pit aproape nld o clipă de ele, 
dorindu-și „a scrie cum pictea
ză Pal lady" sau a „face pentru 
roman ce • tăcut Cezanne pen
tru pictură, cu riscul de a nu 
avea în următorii o sută de ani 
nici un cititor", gindind că 
scriitorul adevărat nu este „un 
domn care scrie" și că „singu
rul lucru pe lume care merită 
senoaatate este opera", ti nărui 
erera al Ocheaaalai iotars tră
iește un fel de epopee a scrisu- 
ha șt ceea ce este poate mai 
Însemnat izButește să ne facă 
implicați și rezonanți, nu atit 
prin afirmații dt prin „practi
ca" însăși pe care o dezvăluie, 
ta această tulburătoare aventu
ră umană care este creația și 
ivirea unui scriitor. O rară ple
doarie pentru miracolul puterii 
de creație se exprimă în aceas
tă carte și în același timp un 
respect necondiționat pentru 
valoarea Poeziei, din artă și din 
viață.

Dan Cristea

viata cărților

Stilistica 
revelatoare

• Cel puțin două sint, credem, calitățile care fac din 
apariția culegerii de studii și articole datorate lui Grlgore 
Scorpan») un adevărat eveniment pentru emlnescologia de 
astăzi : intii, modalitatea de abordare a textelor, care 
constă in cercetarea fenomenului lexical eminescian por
nind strict de la text, neamenințată de extrapolări riscan
te, relevind infinitele irlzațU ale cuvlntulul poetic șl ape- 
lind nu la speculații, nu la comparațisme gratuite, nu la 
divagații pseudo-filosotlce, ci la investigarea vocabulei, a 
sintagmelor ca atare, modalitate dublată de inteligență 
interpretativă șl nu de acribie sterilă sau de aride proce
dee tehnlco-statlstlce și pe cart am numit-o stilistică re
velatoare. A doua calitate esențială a studiilor lui G. Scor
pan este modul exemplar In care se lucrează cu varian
tele laboratorului eminescian, una din cele mai fertile 
sugestii ale cărții fiind compararea In profunzime (și nu 
doar la nivelul lexical) a variantelor șl interpretarea din 
unghi stilistic și ideatic a fiecărei schimbări operate de 
Eminescu In textele sale : traiecte de glndire care, urmă
rite cu pricepere și tenacitate ar dezvălui neașteptat de 
multe surprize. Ambele calități ale lui G. Scorpan sint 
însumate in principal in 5 din cele 16 texte adunate aci, 
texte pe de o parte importante in sine (autorul fiind un 
pionier al idei! studierii lexicului dominant la un poet), 
pe de alta — texte pline de sugestii pentru cercetări vii
toare. întotdeauna cind studiază serii sinonimice (Termtnii 
amor — dragoste — iubire in vocabularul eminescian. Di
ferențieri de înțeles In vocabularul eminescian, Din voca
bularul eminescian — expresia chemării) G. Scorpan o 
face cu un talent, niciodată desmințlt, in a detecta valo
rile și profunzimile fiecărui cuvtnt, considerațiile asupra 
raporturilor aducere aminte — amintire, amor — dragoste 
— iubire, raclă — sicriu, haină — strai — veșmlnt etc. 
constituind o inepuizabilă sursă de revelații. Studiind Ca
drele de izolare in poezia Iul Eminescu sau urmărind co- 
notațiile unor termeni (de ex. Un leit-motiv al poeziei lui 
Eminescu — umbra), vom Înțelege cit de mult poate ciștiga 
cercetarea eminesciană din „simpla- analiză (dusă pină In 
cele mal greu sesizabile unghere) a textelor ca atare, ne- 
recurglnd la speculația gratuită, modalitatea de a-1 inter
preta pe Eminescu in afara textelor propriu-zise fiind unul 
din principalele și eternele riscuri ale eminescologiei.

Analizele citate plus unele pagini cum ar fi analiza 
cuvlntulul demon, ideea de colncidențla opposltorum din 
ființa lui Eminescu detectată șl In asocierea armonică a 
unor cupluri lexicale antinomice (Valoarea simbolică a 
poemei Luceafărul), precum și studiul pertinent al rapor
turilor dintre perechi ca bltnd-dulce, etern-veșnic, glnd- 
cugetare, clnt-clntec-ctntare, — sint. In lumina celor deja 
enunțate, pagini de rară, profundă și revelatoare înțelegere 
a Cuvlntulul eminescian.

Dan C. Mihăilescu
•) Grlgore Scorpan : .„M. Eminescu". Editura „Junimea", 

1977, (Colecția „Eminesciana" nr. 10).

Panorame 
abstracte

• O nouă serie •) de reprezentări eretic abstracte ale 
universului (mai ales la nivelul limbajului poetic de tip 
folcloric manierist) adaugă Ion Bănuți Panoramelor sale 
văzute de la înălțimea O! im pul ui diavolului. De data 
aceasta, tn porthartul Iul Ion Bănuță In care poetul nu 
Încape de altfel („Eu nu încap Intr-o porthartă") sînt 
cuprinse trei hărți. Panoramâ-n dor de domnișoara Po- 
gany cuprinde o „rescriere" șl „descriere" imaginară 
a universului lui Brâncuși, total liberă și netncătușată 
de obiectele pe care le invocă și le evocă tn titlu fără 
ca poemele să rămtnă tributare descripției. Această sec
țiune In care lirismul își ia rolul de comentator relevă 
cel mai bine mecanismul poeziei lui ion Bănuță, Un 
mecanism al abstractizării. Poezia lui ține de o artă 
non-figuratlvă sau non-reprezentațională tn sensul pe 
care tl dă acesteia Marcel Brion. Poetul ișl păstrează 
autonomia și atunci cind prezintă sculpturile (Muză, Mă
iastră, Rugăciune, Himeră etc.) și se îndepărtează de
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xerciții onorabile, nu 
știm dacă in vederea 
unei desfășurări vii
toare de lungă res
pirație, se află in vo

lumul de debut al remarcabi
lului actor tînăr Mircea Dia
conii, Șugubina (Albatros. 1977). 

Autorul narează întimplări 
din copilărie și adolescență, de 
predilecție in mediul rural, no- 
tind cu sensibilitate și minuție 
reacții sufletești, emoții, trau
matisme, mai rar bucurii. Un 
copil probabil răcit la cap e 
adus la spital in oraș pentru 
operație, in momentul cind tre
buia să fete vaca familiei. Su
portă operația cu curaj, nu su
portă însă faptul că o fetiță re
clamă pe ceilalți copii doctoru
lui că n-au fost cuminți. Des
criere a febrei postoperatorii. 
..Luna a ajuns in dreptul fe
restrei și parcă e mai mare. 
Crește. Nu mă înșel, acum e 
cit geamul. Simt iar viermele 
în cap dar nu mă supără de
cit că lumina crește și mi se 
aprind ochii. Luna s-a umflat 
cit fereastra și vrea să intre 
Înăuntru. Pereții s-au crăpat și 
ciorile intră în salon, s-au așe
zat pe becul orb și-l ciugulesc. 
Petecul de mătase roz din pal
mă a luat foc. florile de pe pi
jamaua mea miros a tranda
firi. cred că am început să țip, 
dar nu de durere, mă supără 
că tata stă in frig, iar eu nu 
mă pot mișca, s-alerg prin ză
padă. să mă sting. îmi pare 
rău că iarna asta m-am dat nu
mai de optzeci de ori cu sa
nia..." (Vaca bătrină). Un tinăr 
inginer ia parte, întors acasă, 
la o vinătoare. El. care într-o 
duminecă văzuse o fată intr-o 
cofetărie și rămăsese cu ima
ginea ei grațioasă, fugitivă, are 
impresia că șugubina împușca
tă de vînători, o căprioară, e

una și aceeași ființă cu fata (v. 
deșugubina *= pierdere de su
flet, șugubina era insă o des
păgubire pentru crimă, adulter, 
răpirea unei fete). în timp ce 
un tinăr admiră la o nuntă gin
gășia miresei, agasat de co
mentariile răutăcioase ale na
șei, nașul il face atent că mi
reasa pe care tocmai se pregă
tea s-o invite la dans era mută 
(Mesteacănul). Mircea Diaconu 
e foarte atent la surprizele con- 
trarietății. O fetiță internată 
cu mama ei în spital privește 
de la fereastră cu simpatie că
țelușii plimbați de doamne în 
lese (sau invers, „cățelușii co
borau tirîndu-și doamnele in 
lese"). Un bombardier, doborît 
apoi de pușca unul paznic, si
lește doamnele să intre in adă
post, lăsind cățeii afară. Fetița 
de la fereastra spitalului co
boară la ei, dar aceștia, răi, o 
iau la goană, izgonind singurul 
suflet pur din oraș: „Au aler
gat prin orașul gol, ea g!fiind 
și ei lătrindu-i în spate, au tre
cut podul peste riu și s-au 
pierdut pe drumul dinspre 
munte". (Fata din fereastră). 
Un intermezzo umoristic: Da
mian țiganul și Pelina trăiesc 
de zece ani în concubinaj. De
oarece șeful de post 11 amen
dează pentru acest lucru, Da
mian se decide să se însoare și 
la nuntă ia din gura ingineru
lui Vintilescu fabula cu iepu
rașul care a făcut un ospăț 
mare fără bucate dînd prilejui 
fiarelor pădurii să se devore 
unele pe altele. La fel, Damian 
a făcut rost de bucate de la 
fiecare mesean: „Cum v-a plă
cut rața, tovarășu’ primar? A 
fost mai bună ca gisca leșeas
că a tovarășului plutonier? Să 
știți că v-a înghițit un șurub de 
la motocicletă. uitați-1. Am 
avut grijă ca fiecare să ser

vească din curtea lui, să știți!" 
(Damian). Nu lipsește celălalt 
registru, tragic. Băiatul popii 
Alexandru e un copil curios, ia 
de bun tot ce i se spune. Un 
chefliu ii pune in cutia de co
carde o hirtie de 25 de lei. ru- 
pindu-i sigiliul. Instructorul de
tașamentului de pionieri il 
acuză de furt și-i ia cravata. 
Copilul ișl cumpărase mai îna
inte un pistol de tablă cu do
puri. Treci nd printr-o pădure 
pe ploaie „a scos din sin pis
tolul de tablă, a încărcat și tir- 
ziu a tras în piept, stropind 
cămașa brodată cu arsuri mă
runte.. A căzut în iarbă, cu 
ochii deschiși spre cerul lim
pezit". Ce s-a intimplat cu el? 
Autorul răspunde la această 
întrebare enigmatic: „Acolo 
l-au găsit, cu fața țesută cu 
pînze de păianjeni, dar nimeni 
n-a Înțeles vreodată de ce a 
murit" (Piciul). Aceste șase 
schițe se cuprind in 60 de pa
gini. Să fie o intîmplare că cea 
de a șaptea bucată. Casa cu ga
roafe, tot de 60 de pagini, cea 
mai lungă din volum, are șase 
secvențe? înzestrat in direcția 
descoperirii sufletului ingenuu. 
Mircea Diaconu e mai puțin 
dotat ca povestitor. Nuvela șa 
e mai mult simbolică decit epi
că. Un tinăr se întoarce ca me
dic in satul său din regiunea 
Ploiești (singura localitate po
menită e Albești), oarecum mi
rat că aici nu s-a produs nici 
o schimbare in sufletul oame
nilor. La un moment dat ser
viciul sanitar urmărește la or
dinul primarului pe „proștii" 
satului, adică pe debilii min
tali de care n-are grijă nimeni, 
nu sint in răspunderea nimă
nui. Unul din el, căruia toți îi 
zic Mutu, deși il cheamă Au
rel Ion, fuge in pădure, se as
cunde la un călugăr, și. urmă
rit, nimeni nu-1 poate prinde. 
Mama doctorului Radu moare 
de bătrinețe și doctorul ia pe 
Mutu sub protecția sa. Frag
mentul se încheie misterios: 
„Pisica torcea intre garoafe. 
Radu o asculta și parcă nu-t 
mai era frig. Fusese la biseri
că. stătuse mult in fața crucii 
de piatră și la urmă, cînd as
fințea soarele. își săpase numele 
pe cruce, sub cel al bunicii, cu 
dăltița meșterului, uitată intra 
lopeți. Acum se simțea bine, 
miine se va scula devreme, să 
repare gardurile. întunericul îi 
intra In ochi și-l simțea apoi 
In tot trupul, cotropi ndu-L, ne
gru și cald. Nu-și mai auzea 
respirația. Așa o fi cind mori?"

Al. Piru

prototip, poemele sale prezenttndu-ne tn realitate obiecte 
interioare, create de spiritul poetului independent de 
emoția trăită in preajma sculpturilor. în acest ciclu nu 
doar Brâncuși e „cel din necătuși". Nelncătușat rămtne 
însuși poetul. Comentariul său liric e arbitrar, bizar și 
muzical-decorativ, ca și in celelalte panorame. A doua 
secțiune a cărții, cea mai valoroasă, autobiografică Pa- 
norama-u duhul discursurilor mele, cuprinzînd schițe de 
autoportret și pagini dintr-un jurnal din vremea ares
tării și detențiunii, e la fel de non-flgurativă aducind de
mente noi de sarcasm și grotesc, de pamflet liric pe o 
linie argheziană (Panoramă-n duh de bal). Confesiunea 
poetului poartă mereu „armuri de joc" șl e disimulată 
de „duhul vopsirii" : „Să știu singur de patimile mele / 
m-am vopsit cu c mie de vopsele". (Panoramă-n duhul 
vopsirii mele). Cele „o mie de vopsele" sint metaforele 
poetului, sintagmele sale construite după un tipar fol
cloric (descîntec) și suprarealist pe alocuri, ele Insele 
produse ale unor abstrageri repetate : „dungile din nibe- 
lungi", „pașii din heruvimi", „crucea vrăjilor de vtnt", 
„abis de vint", „cer de suspin", „invers de zi", „amin- 
noroc", „amin-tezaur" etc. După cum se vede din enu
merare, poetul e foarte liber în creațiile sale, el ne vor
bește chiar de „desmățul cînteculul meu". Libertatea sa 
ne amintește de Pontormo și da manierism, de erezia 
acelor opere ce răstoarnă voit, programatic conexiunile 
realului șl care, în loc să imite natura imită arta. Ulti
mul ciclu al cărții, Panoramă-n duh de voievozi, e in
spirată de personalități ale istoriei noastre, Mircea, Ște
fan, ion Vodă, Alexandru loan. Originalitatea el vine din 
același stil eretic-manierist. Alături de voievozii istoriei, 
poetul pune un voievod al anotimpurilor, altul de vară, 
unul al tristeții, altul de răstignire și altul al greierilor, 
altoind duhul Istoriei cu cel al poeziei, realul cu fic
țiunea.

Doina Uricariu
•) Ion Bănuță : „Panoramă-n dor de domnișoara Po_ 

gany-, Editura „Albatros", 1977.

Literatura 
unei idei

II

x DEPENDENTA 
si cutri/aA

• Ceea ce apare inedit tn culegerea dc articole și eseuri*) 
publicate recent de Dan Zamfirescu este noua sa postură, 
nu de pasionat cercetător ai literaturii române vechi sau 
de expert tn bizantinologie, cum U cunoaștem, ci de co
mentator politic al faptelor culturale ale prezentului și ale 
istoriei. Evenimentele culturale ale prezentului șl ale tre
cutului sint pretutindeni dublate de o semnificație poli
tică. Autorul este atit de atras de rațiunea politică și de 
subtilitățile ei specifice, incit subordonează aproape totul 
acestei rațiuni. Dan Zamflrescu se poartă de această dată, 
examinind cultura, ca un om politie, așa cum altădată, 
examinind trecutul politic prin izvoare documentare, o 
făcea de pe poziția culturii. Ideea centrală a cărții este că 
„independența națională, ca realitate de fapt, ca obiectiv 
de apărat printr-o Încordare specială a energiilor, sau ca 
aspirație de înfăptuit In viitor, a jucat rolul unuia dintre 
cei mal importanți factori determinant! In configurarea 
culturii europene și nu numai europene". Trecerea în 
revistă a istoriei și culturii noastre din perspectiva „inde
pendenței ca factor generator de cultură" are două urmări. 
Prima duce la elaborarea unui șir de portrete. A doua 
ambiționează o clasificare șl valorizare a literaturii înseși. 
Mai Inttl, elaborarea unui șir de portrete — biografii 
aparțlnind unor iluștri oameni politiei are ca rezultat 
pagini fermecătoare tn care Isteria trecută sau prezentă 
sublimează tn pagină de roman și poezie. Dan Zamflrescu 
are darul de a însufleți izvoarele, de a portretiza, ca și 
patronul său spiritual pe care și l-a ales, Nlcolae lorga, 
pornind de la literatură șl document. Apariția tn Franța 
a lucrării Nlcolae Ceanșescu Presentation, choix de texte.
Aperțu historique, documenta pbotognphiques de Michel 
P. Hamelet In colecția „Destins poUtlques", și tn Japonia 
a cărții România, Nlcolae Ceaușescu — o politică de pace 
și colaborare internațională, semnată de publicistul Golchi 
Kusano, apoi a volumului Omagiu tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, sau a volumului cu documentele Congresului 
al Xl-lea. H stimulează pe comentator la o sinteză privind 
portretul spiritual ai Președintelui țării. Sltulndu-1 In des
cendența de prestigiu a man'or luptători și oameni politici 
ai patriei noastre, șl confrunttnd texte Istorice cu acelea 
amintite mai sus, cercetătorul vede !n mod îndreptățit In 
autorul lor „pe cel mai mare scriitor politic al literaturii 
române din veacul nostru". Portrete fermecătoare prin 
patetismul demonstrației și talentul de a înfățișa Istoria cu 
haloul ei de straniu, cu hățișurile el misterioase, avem 
tn cazul lui Ștefan cel Mare, Viad fepeș, Neagoe Basarab, 
Radu de Ia Afumați, Petru Rareș, Despot-Vodă (prezentat. 
In ciuda unei Imagini acreditate, ca un excepțional om de 
cultură, gtnditor militar, politician), Mihal Viteazul șl încă 
mulți alții. Politizarea istoriei se face cu un simț al însce
nării ce nu se dă In lături de la teorii hazardate sau in
terpretări senzaționale, toate expuse Intr-un stil marcat de 
efervescență. în aceste cazuri pentru autor Importantă 
este demonstrarea Ipotezei. Desfășurată agreabil, ea con
vinge printr-o epică de circumstanță care trece treptat 
respectiva întimpJare din domeniul Istoriei stricte tn cel 
al literaturii.

Mirela Roznoveanu
•) Dan Zamflrescu 1 „Independență și cultură". Editura 

militară, 1977.

Robinsonada lui Michel
d

upă publicarea celebrei cărți a iul 
Danie] Defoe. Robinson Crusoe (1719) 
a apărut conceptul de robinsonadă. El 
era menit să indice un anume sen de 
călătorie cu caracter initlatic. Inițierea 

este determinată de o catastrofă care-1 scoate 
pe un individ obișnuit din matca sa firească de 
existentă, omul salvat de la moarte fiind pus 
într-o situație limită, de obicei o insulă pustie, 
unde acesta încearcă să supraviețuiască, cit este 
cu putintă. singur.

Toate cărțile de acest gen sînt structurate pe 
plan narativ, ca un voiai plin de peripeții. în
cheiat cu o catastrofă, cind unicui supraviețui
tor cu putinele bunuri salvate. începe o altă 
existentă, asteptind ca o intîmplare fericită să-l 
scoată din această situație tragică.

Robinsonadele au existat. de> fapt, cu mult 
Înainte de celebra operă a lui Defoe.

Chinezul U Ceng-en a scris o Călătorie spre 
soare-apune. în 1631, cunoscutul pedagog Co- 
menius a publicat Labirintul lumii si paradisul 
inimii, iar in 1657 spaniolul Baltasar Grecian a 
tipărit acea superbă operă barocă. Criticonul, 
unde un copil pierdut in impreiurări misterioase 
este descoperit de Critilo. care Începe inițierea 
lui în viata civilizată.

Au apărut apoi robinsonadele romantice, ur
mate de ceie actuale, cind omul dorește să ră- 
mină singur intr-o insulă pe care toti eroii din 
cărțile anterioare doreau s-o părăsească. Căr
țile de acest gen au fost atit de numeroase. înclt 
Jean Giraudoux a simtit nevoia să reacționeze 
fată de această modă printr-o antirobinsonadă. 
reprezentată de fermecătoarea sa carte. Suzana 
și Pacificul, operă in care eroina se simte prin
tre păsări, flori si animale ca într-un alt pa
radis.

Dar tocmai cind genul robinsonadelor părea 
epuizat, scriitorul francez a publicat în 1972 
captivantul său roman. Vineri sau limburile Pa
cificului, apărut nu de multă vreme In limba 
română in strălucita traducere a Ilenei VuJ- 
nescu.

După cum însuși titlul cărții sugerează, accen
tul se deplasează de pe Robinson ne Vineri, nu 
pentru că acesta ar fi fost insul nevoit să su
porte singurătatea, ci pentru faptul că semni
ficația sa va fi alta.

Michel Tournier este tipul scriitorului care 
vine în spre literatură cu o complexă formație 
filozofică si cu daruri excepționale de prozator. 
El păstrează citeva elemente — cadru ale in
trigii Intilnite in opera lui Defoe, dar cultivă o 
altă scriitură si investește situațiile, comporta
mentele omenești si relația dintre naufragiat și 
insulă cu semnificații noj. Decelarea noului din

acest roman se produce lent, deoarece genul de 
enunț literar traditional, păstrat in mod pro
gramatic. este investit cu alte sensuri.

Robinson II. cum a mai fost numit personajul 
său. nu mai este un iris pedepsit, aruncat așa
dar printr-o sancțiune ne o insulă pustie. El se 
supune la început unui destin pe care căpitanul 
vasului naufragiat îl prezisese prin descifrarea 
cărților de tarot. Scriitorul ne oferă astfel de la 
început cheia cărții sale. Acest destin se dez
văluie prin punerea unicului supraviețuitor de 
De corabie într-o altă situatie-limită : „Aceasta 
înseamnă că in tine zace un organizator. Luptă 
împotriva unui univers alandala pe care se stră-
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duieste să-l stăpinească prin mijloace improvi
zate. Pare să reușească, dar să nu uităm că 
demiurgul ăsta-| si scamator : opera lui este 
iluzie, ordinea lui Iluzorie. Din nefericire, el 
n-o știe. Nu strălucește prin scepticism."

Robinson II nu acceptă de la început să se 
supună unui destin vitreg. Primul lui gînd după 
ce a aiuns pe insulă este să-și semnaleze pre
zența prin focuri aprinse tuturor navigatorilor. 
Cum nu se arată semne apropiate de salvare, 
Robinson II începe construcția precipitată a unei 
corăbii. Munca lui demențială îl aduce intr-o 
totală stare de degradare umană. „Dealtminteri. 
scrie autorul, nu-i mai era teamă de arșița soa
relui. căci o crustă de excremente uscate-i aco
pereau spatele, pintecele și coapsele. Barba și 
părul se amestecaseră si fata nu i se mal vedea 
din incilceala asta hirsută"

Dar. Evadarea, corabia pe care începuse s-o 
construiască de-a doua zi nu poate fi transpor
tată in apă. furtuna o distruge si Încercarea 
este supusă eșecului. Asa începe căderea. Ro
binson trăiește în mocirlă, se Integrează in 
marea dezordine a insulei pustii, pare să se 
resemneze in starea de aporie. El nu percepe 
încă frumusețea tainică a insulei, ca eroina lui 
Giraudoux.

în al doilea timp al narațiunii se produce 
trezirea, in ce pe instaurarea ordinii după canoa
nele vieții unui mic burghez. Robinson se de
clară guvernator al insulei, concepe o constitu-

Tournier
tie. un cod de legi, un program de muncă si 
odihnă la care se supune cu severitate.

Griul adus de pe corabie este insămințat ?i 
an de an se string provizii uriașe, animalele 
din insulă sînt domesticite, este realizată o ore- 
zărie. clepsidra indică timpul si viata Dare să-și 
capete un curs normal într-o singurătate de
plină.

Narațiunea lui Michel Tournier este întreruptă 
de pagini de. turnai. In acestea este concentrată 
meditația scriitorului, investită cu un evident 
fundal filozofic. Pe insula Speranța. Robinson 
strînge bunuri inutile. El știe însă că „singură
tatea nu atacă numai partea inteligibilă a lu
crurilor. Le macină pină si temelia existenței... 
Acum știu că pămintul pe care-mi sprijin pi
cioarele are nevoie, ea să nu se clatine, să fie 
călcat și de alții."

în acest context de sentimente și gînduri 
apare Vineri, araucanul sălbatic condamnat de 
o vrăjitoare la moarte, salvat prin fugă si adă
postit de Robinson căruia 1 se supune, la înce
put. ca un sclav.

Dar Vineri are o altă structură mintală. Su
punerea lui aparentă, răsplătită prin salariu si 
mici dobinzi. durează puțin. Dintr-o eroare a 
lui Vineri se aprinde explozibilul de pe Insulă 
si tot ce agonisise Robinson este distrus.

Așa începe al treilea timp al narațiunii, cînd 
în Speranța se instalează un alt gen de dezor
dine construită prin universul mintal al lui 
Vineri. Robinson acceptă această dezordine ca 
De un toc pe care îl trăiește cu plăcere. Per
sonalele devin de-acum intersanlabile. Vineri 
construiește un manechin al lui Robinson pe 
care il bate la supărare. în micul lui spațiu ludic 
îsi schimbă rolul cu a] stăpinului. iar țapul 
ucis, transformat într-un fel de smeu devine o 
adevărată harfă eoliană.

în ultimul timp al narațiunii apare corabia 
salvatoare. Trecuseră 28 de ani. două luni și 11 
zile. Robinson vine din nou tn contact cu oa
menii. Dar aceștia i se Dar răi, acaparatori, ne
miloși. Mutatia de sens a evenimentului in ra
port cu romanul lui Defoe se configurează în 
clipa in care Vineri, subalternul este sedus de 
civilizație si pleacă împreună cu corăbierii. iar 
Robinson rămine definitiv pe insulă cu copilul 
chinuit care fugise de pe vas. Numit Joi. copilul 
plăpind devine noul prieten al lui Robinson, 
cind „eternitatea, punind In nou stăpinire pe cl, 
șterge acel interval de timp sinistra și provi
zoriu."

în felul acesta Michel Tournier a realizat un 
mare roman al timpului nostru, al cărui mesai 
latent vizează tarele civilizației moderne.

Romul Munteanu
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tinerețea clasicilor

EMINESCU
Un Logos propriu

dramei autohtone

t
eatrul — încă necunoscut și de aceea 
abandonat aproximațiilor critice, dacă 
nu ignoranței celor mai mulți — este 
poate partea de creație a lui Eminescu 
cea mai supusă aventurii geniului. Este 

opera care a fost mereu începută și netermina- 
tâ, preocupare constantă, și nereușită, discurs 
întrerupt după fiecare moment de elan ca o 
forță a fatalității De altminteri, anecdotica, eve
nimentul și pasiunea pentru teatru in multiplele 
sale funcții și accepții intră in întreaga biogra
fie a lui Eminescu. Poarta de intrare și poarta 
de ieșire, la extremele vieții poetului, au pe ele 
gravat însemnul Thaliei. Afirmarea personalită
ții sale este mijlocită de teatru. Scena, lumea 
actoricească îi dau tinărului Eminescu acea stare 
de frenezie a descătușării de rigori, trăirea in
tr-un spațiu al imaginarului, abandonul in im
previzibil, în necunoscut. Biografia sa se des
chide cu o ..aventură" in lumea teatrului. Ultima 
sa ieșire publică—Ia „Junimea" — a fost legată 
de citirea dramei de salon a lui Emile Augier, 
Lais, piesă cu care Maiorescu voise ca prin re
prezentarea ei la Teatrul Național, să-i incunune 
simbolic sfirșitul. De aceea, teatrul Ia Eminescu 
este mai mult decit o preocupare sau un do
meniu. Pe acest teritoriu el unește poezia, isto
ria filosofia, pledoaria politică, întreaga sa cul
tură. Teatrul trebuia să fie o artă-sinteză la 
Eminescu. Documentarea în timpul studiilor este 
elocventă. Contemporanii săi fuseseră autori de 
teatru în sensul tradițional, pornind și rămînînd 
aproape de modelele epocii. Eminescu nu ig
noră modelele — inerente in orice timp și oricărei 
personalități — dar le subordonă ideii sale des
pre teatru. Romantismul îi rămîne propriu ca 
stil, dar în aceeași măsură îl preocupă și tea
trul clasic grec ori francez. Valoarea absolută 
o reprezintă pentru Eminescu. ca pentru Goethe, 
unul singur : Shakespeare. Acesta este idealul 
său. Eminescu este creatorul român In spirit 
shakespeareian. E unul dintre europenii veacului 
trecut care vor să pornească tradiția teatrului 
modern de la Shakespeare. Teatrologii pe care 
i-a studiat la Viena și la Berlin erau apologeți 
ai creației lui Shakespeare. Arta reprezentării 
dramatice a lui Rotscher nu era altceva decit o 
artă a interpretării dramelor lui Shakespeare. 
Dar volumul de estetică a teatrului al lui Her
mann Hettner, Das moderne Drama, păstrat în 
bibliografia sa de studiu, ce era altceva decit un 
permanent elogiu adus unui pisc al Absolutu
lui ? Reformularea teatrului românesc trebuia 
făcută in viziunea și măreția de creație a dra
maturgului englez. El singur semnifica plenar 
Creația. Teatrul ca dramă, nu ca dramă bur
gheză sau de salon, sau sentimentală. Drama ca 
formă superioară de realizare a discursului, ca 
modalitate de investigare umană și de expresie. 
Eminescu era, de aceea, un modern în conce
perea teatrului românesc. Drama trebuia să ex
prime fondul nostru dramatic specific. Poate de 
aceea nici nu a fost un susținător al comediilor 
lui Caragiale.

Drama istoriei noastre, condiția existențială a 
poporului român, îi furnizează material carac
terologic și pasional pentru a realiza un nou 
Richard III, Macbeth și Lady Macbeth. Aspi
rația lui Eminescu este a desăvirșirii shakespea
riene. Planurile sale de teatru se înfățișau, în 
diferite combinații și serii tipologice, ca o uni
tate a devenirii și a metamorfozelor istorice ale 
unei umanități, urcind și coborind in timp, de Ia 
Decebal pînă la Alexandru cel Bun, Alexandru 
Lăpușneanu, Ștefan cel Mare și la epigonii lor. 
Coincidențe și referințe la dramele lui Goethe. 
Schiller, Victor Hugo, chiar și la dramaturgi mai 
puțin importanți, sint simpatetisme in procesul 
de creație. Teatrul lui Eminescu n-avea decit 
nostalgia unei unice opere. Drama romantică, 
așa cum o proiectase în tinerețe, ii aoăruse in
suficientă și fragilă. De unde și abandonarea a- 
celor planuri, ca juvenile. Teatru' nu se putea 
închide în formule și în „școli". El le încearcă, 
le exersează — atît pe cele autohtone cit și pe 
cele străine — dar nu le acceptă in final. Drama 
eminesciană căuta să se elibereze de chenarele 
temDorale. pentru a cuprinde drama unui timp 
și drama de conștiință a unui popor.

Drama burgheză trăia la asfințit. NoUa dramă, 
revificată prin patosul mitic și prin logosul vi
zionar. se afirma prin Wagner. Tristan și Isolde 
avea deja o vîrstă istorică, fiind compusă în 
1859, Lohengrin în 1846—1847 ; Aurul Rinului a 
fost realizată in 1854. Tetralogia s-a conceput 
înainte de 1848 și a durat pină la 1876, anul cînd 
se reprezintă la Beyreuth. Indiscutabil. Eminescu 
a cunoscut opera dramatică wagneriană, cum îi 
fusese cunoscută și lui Maiorescu. Evocarea ori
ginii mitice, a fabulației fantastic-istorice. ideea 
chiar de ciclu de unitate — la Eminescu în fond 
este vorba tot de un ..Ring", dar istoric, al desti
nului unui popor, este ușor asociată cu spiritul 
operei wagneriene. Contemporanul său, divini
zat și contestat, a fost Wagner. Drama emines
ciană. cu o tensiune încărcată de suflu Shakes
pearean, vine în întîmpinarea dramei wagnerie
ne, prin patos și vizionarism. Neîmplinit, frag
mentar, cu un destin ca al poetului, teatrul său 
este de semnificație si de meditație. Devine, 
prin drama unei istorii, drama unui destin uman, 
drama unui timp, drama vremurilor. Cu Emines
cu apare mitul istoric în semnificația sa drama
tică modernă. Datele si informațiile, atît de pre
cise în cultura istorică a poetului, sînt reconfi- 
gnrate viziunii sale mitice. In proiectul dramatic 
Decebal, abandonează sursele istorice, preferind 
inventivitatea cu aură sacrală, cu elemente fur-

Popas de Luceafăr
Cind se-aștern tăcerile ți mor 
straniile șoapte ale serii, 
un Luceafăr trece visător 
riul infinitelor materii, 
se pogoară printre noi, in joc 
de tăceri și gînduri nerostite, — 
albă umbră fără de noroc, 
cu priviri adinei și viscolite, — 
se oprește lingă-un tei de vis 
și-o pădure de argint, in care 
și-a pierdut, demult, un paradis 
printre legănatele izvoare... 
Și se simte iarăși cotropit 
de nestinsa-i sete, din vecie, 
setea-i, ca un dor nepotolit, 
setea lui — preadulcea Românie, 
și tresare cu lumină, cind 

> găsește liberă, rotundă 
țară a speranțelor, urcind 
către viitorul ce-o inundă.

Doru Moțoc
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r.izate de folclor. în Mira, datele istorice sint ți 
ele reconvertite fabulației cvasireai-e. incit ai im
presia unei alte cronici. Fragmentul cnor.icâ- 
resc relativ la domnia lui Alexandru Lipușnea- 
nu in viziunea lui Eminescu pare comunicat din- 
tr-o altă carte de istorie. fantastică. Intre cei 
doi poli ai Dresuri : Shakespeare și Wagner. 
Eminescu găsește teatrului românesc puterea de 
a se exprima autentic, in invocarea unei drame 
istorice ridicată- prin gravitate, la o semnificare 
a generalului. Poetul nu a compus nici un pasaj 
dramatic rescris după istorie. Drama istorică emi
nesciană. in lumina proiectelor ți a versiunilor 
păstrate in manuscrise are. in concepția poetului, 
valoarea pură a simbolurilor.

Albert Beguin afirma că mitul și mitifirarea 
sint necesități ale epocilor istorice. Pentru Emi
nescu. înălțarea istoriei la nivelul de semnifica
ție, al mitului, da trecutului românesc o forță 
ireductibilă, de metaexistență, ca o lume a sim
bolurilor și a duratei. Mitul istoriei, al originii 
și al genezei, al alcătuirii statale, apoi al con
fruntării dintre Bine și Rău pentru a exista, 
transfigurează istoria documentară. Temporalul 
istoric devine un etern istoric. Dind evenimente
lor și personalităților istorice o asemenea va
loare, Eminescu poate, ca și în reveria sa poe
tică, să vorbească „cu idealuri". în acest plan de 
creație, el va revela un Logos propriu al dramei 
românești.

Eminescu a sugerat o cale modernă a lirismu
lui, prin imnurile narative dramatice din De
cebal, recitative și Incantații poematice.

Dacă nu a desăvirșit nici un proiect de teatru, 
Eminescu a revelat conștiinței noastre, tîrziu, 
posibilitatea de a se dezvolta de sine și prin sine 
a dramaturgiei naționale.' EI rămine vizionarul 
de mîine al teatrului românesc, transmițînd o 
undă de spirit in opera dramatică a lui Lucian 
Blaga.

Marin Bucur

Lupta 
cu „împrejurările"

A n corespondența lui Em .-es; u. <isr 
in publicistica sa. ne uuir?;-j. foar
te des pluralul împrejurări. Zîxx'iu- 
matul d..'‘i“ al poetului a fost tir>- 
tuit din toate părțile împrejurări,

în qvasitotalitatea lor. neferie. în afara de 
primii ani ai copilăriei, de «circa pr,--«ada 
a fost bibliotecar la Isși (dar ce «iesne a a ur
mat destituirii din ar>st post !) *. por< seju
rului de aproximativ o lună la Fiorcs^ij Olte
niei. cind a tradus Primul volum dir. -• -~a de 
documente Hurmuzaki. viața lui a fost suouaă 
voii intimplăriior. împrejurări de-un fel s u 
aitul l-au tracasat ți lovit necontenit. Ai putea 
zice că și le căuta singur ca pe un nutriment 
al focului sau sacru. Oricit de ispititoare ar fi 
insă o aserr.-r-sa aserțiune pentru cine știe ce 
teorie a =«;.îuhii. 'raritățile dure pe care a 
fost sili: să le iaahe»e poetul o dezmint.

Ca om. Ma:orescu i-a cunoscut foarte puțin 
pe poet sau n-a vrut să-l cunoască. în studiul 
din lo6S. el sene : ..Viața lui externă e simplă 
de pov-.ș" :. țs nu credem (subL n). că in tot 
decursul ei -3 îi avut vreo intimplare din afară 
o țrri-jrire ms- iasemnată asupra iui". Dar 
V-. isej nu cunoștea calvarul acestei vieți. 
Lm. poetul i se dezvăluie numai ca artist și 
om de înaltă cugetare, or. Eminescu a „scăpă- 
a: SKfetriBța mută prin farmecul exprimării", 

atm area să r. urnească criticul poetul de ge
rm. în coresponden-a către mentorul J ulmii, 
pofruri cunosriryl oiimpianismul omului
îserixa" ir. că de cârd ae afla la Viena și ineă 
r.j-i -.-sziis? fată către față), se exprimă rece, 
abstract, impersonal. Altora, amici mai mo
dești (Chibici. Scspione Eădescu. Miron Pompi- 
liu ș_a.). precum si Veronicăi (chiar, cum do
vedesc manuscrisele. Cleopatreij va mărturisi 
Eminescu realc-e Împrejurări cu care se lupta. 
Prin 1872 îi scrie unuia dintre acești modești 
pri-eteni : „Deja de la al 14-lea an și pină la 
al 30-lea eu mi-am ciștigat piinea «incur in
tr-o viață aventuroasă și plină de nemulțumiri, 
si am făcut-o aceasta cu deplina conștiință a 
sacrificiului iar nu din capriții cooilăroase...". 
Gindindu-se. probabil, chiar la Maiorescu. ii 
spunea aceluiași confesor : „Mă vei întreba 
poate de ce nu m-am adresat către persoane 
mai influente decit tine — dar cu cit cineva 
e mai influent cu atit trebuie să-mi calc mai 
mult pe inimă, pentru a mă adresa la el". în 
sfirșit. tot aceluiași, tulburătoarea mărturisire 
pe care orgoliul său superior nu i-ar fi îngă
duit niciodată s-o facă unei persoane ca Titu 
Maiorescu : „Voiu sâ reintru în nimicnicia din 
care am ieșit".

în 1877. către Slavici : „Dragă Ieni. dacă 
m-ar hotărî cineva să vin la București, ai fi 
tocmai tu. A-ți spune pe larg cite împrejurări 
contribuie a-mi face Iașii nesuferit ar însemna 
a scrie volume...".

Nu este in intenția noastră a glosa, aici, toate 
contextele unde apar inevitabilele împrejurări. 
Altceva ni se pare demn de subliniat : pe cît 
de frecvente sînt ele in corespondență pe atit 
de rare, dacă nu lipsesc chiar cu totul din ope
ra poetică. N-am dat de împrejurări nici la o 
grabnică răsfoire a Dicționarului de rime, iar

Gheorghe Suciu
Continuare în pag. a 7-a

Călătoria in Transilvania
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Și de ce se bucuraseră atit Alexandru și fratele 
său Eudoxiu Hurmuzachi de sosirea la timp a 
pribeagului ardelean dacă nu din simplul motiv 
că Bucovina era si ea pregătită să primească 
și să întrețină arderea anului 1848 ? De ce in
terveniseră acești patrioti moldoveni De lmgă 
împăratul Francisc Josef să le aprobe tocmai in 
vremea aceea o catedră de limba si literatura 
română dacă nu pentru a lăsa să pătrundă con
știința națională in singura limbă din lume care 
o putea exprima ?...... Pentru intiia dată văd și
se încredințează cel mai multi că si limba ro
mână, cea atit de disprețuită, e in stare să ex
prime noțiuni de gramatică, de sintaxă, de re
torică. de poetică, de istorie literară, de critică, 
de estetică". în numeroasele sale cursuri, pre
cum mărturisesc elevii, inimosul dascăl găsește 
nenumărate prileiuri de a vorbi despre toate 
chestiunile ce frămintă sufletele timpului acela. 
El arată drepturile imprescriptibile ale indivi
zilor si ale neamurilor. El înfățișează adevărata 
libertate, frăție, egalitate, care nu pot să fie 
fără naționalitate. El dovedește că. fără ordine, 
fără organizare sub un singur cap. pe un teri
toriu propriu, fără o cîrmuire din sinul ei. nu 
poate să ființeze timp îndelungat o națiune ; 
nu poate înaiHta potrivit cu chemarea ei. nu 
poate deveni un glas armonios în concertul 
popoarelor. El predă la Konig Keiserlicher 
Obergymnazium chiar programul revoluționar.

în anul cînd l-a cunoscut Eminescu. Aron 
Pumnul nu se putuse schimba. Două decenii nu 
pot șterge o revoluție din viata unui om. El 
fusese pe Cîmpia Libertății la Blaj. Văzuse cei 
40 000 de români si cei 10 000 mii de moți ai lui 
Avram Iancu. Ascultase înfiorata chemare a lui 
Simion Bărnuțiu : „Ascultați, strănepoți ai ro
manilor. ce trebuie să le răspundeți Ungurului 
sau Sasului". „Noi, pînă ce națiunea română nu 
va fi înălțată la acel rang politic de care au 
desbrăcat-o ungurul, secuiul si sasul — nu ne 
unim. Fiecare oraș, fiecare sat răsună de bucu
rie pentru că ziua de azi este învierea po
poarelor moarte. Și noi. un milion trei sute de 
mii morti politici am fost, nu națiune. Acum 
este ziua învierii". Se intilnise cu Vasile Ale- 
csandri. Alecu Russo. Alexandru Ioan Cuza, 
Ioan Eliade Rădulescu. frații Golești si Nicolae 
Băfceseu. fruntașii revoluției din Moldova si din 
Muntenia sosiți la Blaj ; făcuse parte integrantă 
din strălucita generație pașoptistă, luptase prin 
scris dar si cu arma în mină si. fără nici o în
doială că din toate aceste motive făptura atît 
de iubită a profesorului Pumnul ilumina în spa
țiul strimt al catedrei cu o forță de nebiruit.

La 24 ianuarie 1866 Aron Pumnul moare. 
„Doliul era mare în toată Bucovina și între stu
dent!. iar Eminescu era neconsolat pentru că 
ținea mult la acest rar bărbat si îl iubea ca pe 
un tată", spun documentele. „Atît M. Eminescu 
cît si părinții lui erau foarte cunoscuti și fa
miliari cu Pumnul". Eminescu i-a fost lui Pum
nul nu doar elevi ci si chiriaș îneît ..a fost mar
tor nemijlocit al mortii marelui dascăl". ..Cînd 
am auzit despre moartea lui Pumnul am alergat 
la locuința sa ca să-l văd pe iubitul meu pro
fesor cea din urmă oară Am intrat în camera 
lui Eminescu. El îmi povesti despre ultimele 
momente ale acestui mare apostol al românilor 
din Bucovina si acum îl văzui întîiași dată pe 
Eminescu vărsind lacrimi de durere". Cine era, 
în anul 1866. băiatul care plingea atît de amar
nic pierderea profesorului iubit ?

La 15 ianuarie 1866. Eminescu împlinise 
Șaisprezece ani. Se afla la Cernăuți încă din 
primele clase dar „școala cernăuteană nu-i plă
cea lui Eminescu si ar fi încercat să fugă chiar 
din •’’lașele primare". Mai fuge odată din clasa 
a II-a a gimnaziului si tatăl său îl aduce la 
scoală legat. Există si două ipotetice peregrinări 
în anii 1864 si 1865 cu trupa teatrală Vlădicescu- 
Tardini după care Eminescu revine la Cernăuți. 
Plecatul, fuga. înstrăinarea (mai întîi la riu și

în pădure, apoi înstrăinarea de lume în lume), s 
evadările, dispariția bruscă sînt. deci. în cazul î 
copilului Eminescu normale pînă la data ple
cării în Transilvania. Singura sa legătură sta
bilă cu Cernăutiul este profesorul Pumnul. După 
toate pribegiile sale se întoarce la el si profe
sorul se înduplecă si-1 face bibliotecar. „Micul 
Eminescu. folosindu-se de ocaziunea dată. în 
loc de a merge la scoală se închidea în biblio
teca Pumnului. Acolo studia necontenit și 
neconturbat răzbunindu-si astfel contra atîtor 
profesori pedanti si sarbezi".

Este limpede că natura relațiilor lui Eminescu 
cu Pumnul depășise cu mult cadrul oficial. Ma
rele patriot ardelean ii fusese poetului profesor, 
dar si îndrumător spiritual mai mult chiar, prie
ten. din moment ce îi înțelege firea si îi ocro
tește chemarea îngăduindu-1 în propria sa casă 
ca privatist. Cum se vor fi desfășurat discuțiile 
dintre Eminescu Si Pumnul, ce pagini dumne
zeiești de inteligentă si de1 simțire ni s-au pier
dut. ce lecții de iubire și devotament au ars 
între pereții acelei tainice biblioteci ? [„Am o 
predilectiune pentru vechituri", mărturisește 
poetul undeva in Geniu Pustiu, întoreîndu-se 
atît de mult. îndărăt. în anii de la Cernăuții. 
Ce școală a făcut Eminescu cu Pumnul inafara 
celei oficiale dacă a uimit cu cunoștințele lui 
de istorie si de literatură pe înalti’ prelat! 
doctoranzi ai institutului teologic din Blaj ? Ce 
mesaj i-a transmis Pumnul lui Mihai Eminescu 
dacă, imediat după moartea iubitului dascăl, 
poetul a plecat în Ardeal chiar pe urmele ve
nirii acestuia de la Blaj ?

Călătoria lui Mihai Eminescu în Transilvania 
nu a fost o aventură în spiritul copilului Emi
nescu ci a fost un pelerinaj. A fost un sublim 
omagiu adus lui Aron Pumnul si. în fapt, o 
răbdătoare si îndelung pregătită expediție ideo
logică. Revoluționarul de extracție pașoptistă, 
patriotul înflăcărat si marele om de cultură in- 
sămintase. înainte de moarte. în cea mai aleasă 
simțire si în cea mai frumoasă gindire poetică 
a tării ne care atit O iubise, flacăra patriotică. 
Citise Pumnul pe fruntea înaltă a copilului 
Eminescu destinul ? Gh'cise geniul ? Activase 
în cunoștință de cauză ? In orice caz : la ora 
plecării sale în Transilvania. Eminescu fusese 
initiat.

(fragment)
Sânziana Pop

Urmare din pag. 1

in ceea ce-1 privește pe Eminescu. Ediția de 
poezii scoase de Titu Maiorescu mai planează 
și acum asupra tuturor proiectelor editoriale 
privitoare la Eminescu. Deși de la această edi
ție a trecut timp, au fost descoperire și desci
frate manuscrisele eminesciene, iar o parte din 
ele au și fost editate, un război intre antume și 
postume continuă. Opera poetică a lui Eminescu 
nu ne este restituită in întreaga și adevărata ei 
complexitate. Tipul de ediție a rămas cel vechi, 
maiorescian, care preferă antumele. Atunci cind 
sint adăugate postumele ele ființează în capito
le separate. Singura ediție care sfidează canonul 
maiorescian este ediția Murărașu ; ea încearcă 
restituirea la un loc a antumelor și postumelor 
după un criteriu cronologic contestabil poate în 
detaliu, dar nu și in întregul lui.

Separația antume-postume este rodul unei 
atitudini critice care mai stăruie încă și-și dă 
roadele Ia nivel ’ de reeditare. Și mai vizibilă 
este inerția atunci cînd vorbim despre prdza 
eminesciană în sens larg, incluzind aici și pu
blicistica poetului. Cîteva ediții parcimonioase, 
cu lecțiuni discutabile ale textului, ne oferă un 
Eminescu răscroit și trunchiat. Eminescu se 
cuvine însă cunoscut in întreaga lui desfășurare, 
in intimitatea chiar a proiectelor lui și campania 
dusă de C. Noica in vederea tipăririi Caietelor 
Eminescu este punctul de vedere cel mai avan
sat, cel mai justificat față de manuscrisele 
poetului. Se știe că Eminescu a scris enorm, că 
articleria i-a ocupat in faza activității lui zia
ristice cea mai mare parte a timpului, că poetul 
participa cu pasiune la marile dezbateri sociale 
și politice ale timpului. Opinia lui, de un ra
dicalism subliniat și de o argumentație solidă 
îi crease ziaristului o faimă mai mare decit a 
poetului. Ceea ce a contribuit la răspindirea ei 
a fost o mare independență de opinie, aborda
rea tuturor chestiunilor de actualitate dezbătute 
dintr-un punct de vedere precumpănitor orga- 
nicist. Mihai Eminescu nu se situa, de pildă, 
pe poziția lui Titu Maiorescu atunci cînd era 
vorba de Școala ardeleană. Ca scriitor el 
admira ceea ce Junimea contesta, și poemul 
Epigonii este manifestul său literar elocvent 
pentru distanțarea față de opinia junimistă. Din 
manuscrisele publicate de I. Scurtu (citatele pe 
care le vom da provin din ediția lui), scoatem 
această frază caracteristică : „Cind mă aflu față 
cu cei bătrini, cu literatura din deceniile trecute, 
par'că sînt intr-o cameră încălzită...". Ca elev 
al lui Aron Pumnul. Eminescu era legat de 
școala de restaurație ardeleană a limbii române 
în chip direct și criticilor aduse reprezentanților 
acestei școli el ii răspunde cu o mare claritate 
a punctelor de vedere. Titu Maiorescu considera 
începuturile pe care le datorăm Școlii ardelene 
o „minciună". Dar ce fel de minciună a repre
zentat această școală, se întreabă Eminescu ? 
„Acei oameni, acei istorici care au început is
toria noastră cu o miciună, după cum zice D. 
Maiorescu — de au scris tendențios și neade
văr [at], scusa cea mare nu o găsești tocmai in 
tendința și neadevărul lor ? Trebuie cineva să 
fie mat mult decit clasic, pentru de a pretinde 
de Ia cel persecutat, de la autorul condamnat Ia 
ardere de viu, ca părăsit și scepticizat de dureri 
să fie in toate drept, in toate nepărtinitor, ba 
poate și filantrop cu inamicii săi de moarte". 
Unghiul din care privește faptele Eminescu este 
■cel politic, mai adecvat înțelegerii de fond a 
resorturilor Școlii ardelene decit cel al lui Ma
iorescu. Fiul lui Ion Maiorescu refuza progra
matic să înțeleagă generația tatălui său. 
Eminescu reproșează lui Maiorescu inconsec
vența chiar a felului său de a gîndi în cazul 
Șincai la care semnalează îndreptățirea felului 
de a scrie istoria, justificarea obiectivă a me
todei lui. „Șincai — chiar dacă n-ar fi atit de 
mare, cum pretindem noi că este, totuși el a 
fost la înălțimea misiunii sale — la o inălțime 
cronistice absolută ; pentru că dacă criticul 
ce-I califică de mincinos, ar fi avut bunăvoința 
de-a cerceta istoria istoriei, atunci ar fi putut 
băga de seamă, că procesul intru scrierea isto
riei Ia orice națiune, se incepe mai intii si 
constă din cronografie, cu sau fără tendință, 
din culegerea de prin toate părțile a materialu
lui". Și pentru că fusese atacat vestitul Leptu- 
rariu al lui Aron Pumnul, cartea de căpătîi a 
elevului Emmovici, poetul ripostează patetic : 
„Dacă apoi lepturariul a exagerat in laude asu
pra unor oameni, ce nu mai sint, cel puțin 
aceia, mulți dintre ei, au fost pionierii perseve- 
renti ai naționalității și ai Românismului — 
pioniri, soldați gregari, a căror inimă mare 
plătea poate mai mult decit mintea lor, e ade
vărat 1, care însă de nu erau genii, erau cel

puțin oameni de o erudiție vastă, așa precum nu 
există in capetele junilor noștri dandy". In 
această chestiune a îndreptățirii de atitudine și 
procedee a Școlii ardelene, Eminescu se așează 
pe o poziție clar diferențiată de aceea a lui 
Maiorescu. întrebarea care dintre ei a avut 
dreptate este superfluă în bună măsură de 
vreme ce fiecare judeca fenomenul de pe poziții 
diferite. Exagerarea vine desigur mai curînd din 
partea lui Maiorescu care, din rațiuni polemice, 
a făcut abstracție de circumstanțe, a trecut peste 
marginile adevărului. El judeca, de pildă, 
Lepturariul ca pe o antologie, ceea ce ea nu și-a 
propus să fie niciodată, forțare de sens pentru 
care Aron Pumnul nu e vinovat, ci cel mult 
Maiorescu, care atribuia cărții intenții și pro
iecte străine ei. Eminescu iubea in cartea lui 
Aron Pumnul încercarea de a configura o Româ
nie spirituală prin colecționarea de lucrări 
literare de pe întreg teritoriul locuit atunci de 
români, indiferent de statul căruia apărțiheau 
în acel moment. Poetul era intens preocupat -de 
situația Transilvaniei, a românilor din Ardeal, 
a reacțiunii lor politice față de politica dualistă 
austro-ungară, a demnității ripostei lor politice 
și scrie numeroase articole pline de vehemență 
și competență asupra situației românilor în 
imperiul austro-ungar. într-o notă din Curierul 
din Iași poetul se oprește asupra măsurilor care 
încercau să determine maghiarizarea populației 
nemaghiare din Ungaria vremii : „Peste tot au 
fost oprite a se întrebuința 38 de cărți, scrise in 
deosebitele limbi ale poliglotei Ungarii și anu
me cărți germane, române, sirbești, slovace și 
croate. Intre cărțile românești vedem figurind 
chiar «cartea de lectură a lui Pumnul», aprobată 
de ministerul de instrucțiune din Viena și tipă
rită în chiar tipografia statului. Dar ceea ce 
la Viena nu-i periculos, în Ungaria e din con
tră un simbure de distrugere a statului Ungu
resc, căci, precum se știe, Lepturariul în 
aparență inocent al lui Pumnul îi oprește pe 
Românii din Transilvania și Ungaria de-a se 
face Maghiari. In suma de 38 de cărți oprite, 
literatura noastră scolastică are onoare de a fi 
reprezentată de 14 opuri, va să zică cu mai 
mult de-a treia parte din numărul total". Nota 
aceasta din 1877 precizează planul luptei poli
tice în care se situează Eminescu. Poetul nu 
numai că înțelege dar și aprobă resortul politic 
al Școlii ardelene și a urmașilor ei. El se oprește 
asupra necesității politice și acordă toată aten
ția luptei naționale a românilor din Transilvania 
și Ungaria sub toate aspectele ei. Revelatoare, 
actuale încă, sînt și următoarele rînduri, pe 
care Eminescu Ie înșiră concluziv în articolul 
Românii și Austro-Ungaria : „Constatăm mai 
innainte de toate, că Românii nu sint nicăieri 
coloniști, venituri, oamenii nimărui, ci pretu- 
tindenea unde locuesc sunt autohtoni, populație 
nepomenit de veche, mai veche decit toți con
locuitorii lor. Căci dacă astăzi se mai ivește cite 
un Neamț singular, care caută să ne aducă de 
peste Dunăre, nu mai întrebăm ce zice un 
aseminea om, ci ce voește el. Nici mai e 
astăzi cestiunea originii noastre, abstrăgind de 
la împrejurarea că o aseminea interesantă ces- 
tiune nu este de nici o importanță. Daci sau 
Romani, Romani sau Daci : e indiferent, sintem 
Români și punctum. Nimeni n-are să ne-nvețe 
ce-am fost sau ce-am fi trebuit să fim, — voim 
să fim ceea ce sintem — Români". Intră aici în 
discuție opinia lui Gherea care reproșa lui Emi
nescu că e întors către 1400. Dacă pentru 
Gherea românii și societatea românească însem
nau ceea ce reprezenta ea la un moment dat, 
sfirșitul de secol XIX, pentru Eminescu românii 
și societatea românească erau tot șirul ei de 
epoci istorice. Poetul nu opera o reducere în 
fenomenul românesc rezumîndu-1 la felia con
temporană. Dacă ar fi făcut-o n-ar mai fi putut 
scrie ceea ce a scris despre situația și lupta 
românilor din Transilvania în baza unor vechi 
drepturi istorice. De cîte ori istoria îi procură 
figuri mărețe poetul scrie Dagini înălțătoare. 
Uciderea lui Grigore Ghica Voevod în 1774, ca 
o consecință directă a răpirii Bucovinei de către 
imperiul austriac, ii inspiră pagini de o înaltă 
temperatură : „Trebuia dar nimicit acest om, a 
cărui tărie de caracter amenința pe răpitorul 
patriei sale, trebuia asasinat in taină fără 
sgomot. Și astfel s-a urmat. In locul unde co
muna Iași a așezat un sarcofag de marmură, in 
locul unde astăzi se ridică pe o columnă bustul 
nemuritorului martir, acolo s-a intimplat acea 
faptă a întunericului, acea mișelie demnă de 
diplomația veacului trecut, acea nerușinată 
pălmuire a slăbiciunii și desbinării poporului 
românesc Și intr-adevăr ce rușine mai mare 
putea să ni se intimple ? După ce ni se luase 
bucata de pămint unde zac oasele Domnilor 
noștri de la Dragoș Vodă pină la Petru Kareș, 
după ce ni se luase vatra strămoșească. începă
tura domniei și neamului moldovenesc și in care 
doarme cenușa lui Alexandru-cel-Bun, legiui
torul și părintele țării, și a lui Ștefan Vodă, 
pavăza creștinătății întregi, după ce am pierdut 
pămint'il nostru cel mai scump — se asasinează, 
prin influența morală a Austriei, Domnul 
care a îndrăznit a protesta contra nerușinatei 
răpiri. Popor românesc !, mari învățături iți dă 
ție această intimplare".

N-am făcut pînă aici altceva decit a da cîteva 
mostre pentru a vedea problematica, tempera
tura. diapazonul unei mici părți a publicisticii 
politice a poetului. Prejudecăți editoriale de di
verse surse ne țin încă departe de multe scrieri 
ale marelui poet național. O ediție viitoare are 
datoria să înlăture aceste prejudecăți și să tindă 
spre o restituire cît mai completă a operei lui.



• Una din preocupările constante, de prim ordin, a revistei noastre, a fost și este de a 
acorda o atenție deosebită debutanților, poeților aflati la primele lor versuri tipărite.

Acordindu-le această atenție deosebită considerată drept sarcină de onoare, ne-am 
străduit să punem în lumină talentele adevărate. Pentru asta, redacția s-a consultat cu un 
grup larg de colaboratori, critici și poeți de prestigiu care ne-au semnalat numele cele mai 
demne de a fi luate in considerație și cărora le-au și prefațat, în succinte prezentări, pro
filurile, credem, de pe acum, distincte.

constantin 
dan 

manolescu
• Acest tlnâr de 26 de ani infuză Intr-in

sul o mare parte din experiența de frănrtn- 
tare, de trăire și de gindire a bătrlnei 
Elade. Asemenea vechilor — poate și a 
unora din cei moderni — CONSTANTIN 
DAN MANOLESCU, in cele mai reușite rea
lizări ale sale, decantează viziunea lumii 
pină dincolo de senzație și de imagine, pină 
la pura frumusețe a gindului. Atunci ver
surile sale Împlinesc acea cristalină trans
parență prin care încearcă să se deslușească 
ideea de arhă, de esență, de dat primordial, 
care precedă toate lucrurile. Constantin Dan 
Manolescu nu este un lacom de cuvinte, nu 
suferă de logofagie, ci se fortifică retras in 
ultima și cea mai rezistentă expresie ver
bală, ca Intr-o Acropole a spiritului. Acest 
Închinător al simplității, al acelei faimoase 
sofrosyne, ar trebui auzit recitindu-și ver
surile In acompaniament intelectual de liră, 
așa cum făceau poeții antici. Și glndim ast
fel fiindcă — dacă nu se va pierde undeva 
pe drum — li vedem la maturitate drumul 
deschis către acea zonă de înaltă trăire In 
care Înțelepciunea devine muzică.

Edgar Papu

Poemele tale
Lui Nichita Stănesc#'

Poemele tale sunt Patria, 
nerostit
mi se tulburâ cuvintele 
fixind existența prin țipăt, 
singele tău mi-a pătruns in oase 
teama de moarte in suflet

* *
Rotund fi departe 
Intre mine fi lucruri 
am păstrat Cuvintul.

Am căutat cerul inundat de imagini 
fi am clădit piramide

Cale marea 
cind întunericul ezită să plece.

sculptindu-mi — in sfirfit — Galateea 
sculptind-o — cum oare î - fără cuvinte 
fi iatâ-mă tot mai aproape de aștrii de taină 
negru cerul fi stelele-sclipiri lăsate in urmă 
tot mai aproape de jilțul cel mare 
jilțul stăpinului
(toate acestea, repet, sculptate,de mine 
neatinse de altul) 
jilțul pe care eu trebuia să m-ațez 
- stăpin fiind al miinilor mele 
al truditei mele impărății — 
jilț in care tremurind 
il simț afezat pe celestul 
menestrel de fum 
rubinul
Emil Botta 
divinul

Elegie
cavalerii mei plutitori 
tulburi sunt formele mesei 
rotunjimea-i se pierde in neguri 
cavaleri ai mesei rotunde 
cavaleri ai mei plutitori 
ai mesei cu forme pierdute 
ai nerotundei mese rotunde 
ai mesei cu forme pierdute 
indelung coboară 
cintecul mierlei asupră-ne 
cavaleri ai mesei rotunde 
vocea regelui Arthur vă spune : 
rotunjimea pierdută in neguri 
imi tulbură simțurile 
rămineți cu bine 
notele mierlei sunt dulci 
fi grecul Eros mă fură.

Prin mulțime de Sisifi 
prin mulțime de Sisifi 

m pornit atunci fluierind 
m-am simțit un recif 
intr-o mare gemind 
fluieram cu nepăsare privind 
pină cind văzut-am un munte 
in virf c-o piatră căzind 
fără să vreau câzut-am in luntre 
iar piatra pomit-am s-o-mping sus pe munte

Fără blazon,
mie insămi strămoș fi copil 
m-a ajuns blestemul tău de aur.

Fotografii
Nu te răstignește nimeni : 
o turlă căzindu-ți din circă, 
te-a zgiriat cu andrelele.
Aici e fata mea scuipind simburi de mere.
Nu-și pedepsește nimeni ochii : 
se culege ceapa.
Aici sint eu in uniformă de soldat.
Nu sparge nimeni nuci : 
se trage cu pușca.
Aici, tot eu, lingă cișmea.

Vîrsta de aur
Un dește de rădașcă moșea pădurea — 
miriapode mamă cu picioare amputate. 
Tata strungărea zăbale noi.
Piroane de fiei meșterea. 
Trăgea la rindea năsălia.
Cu gonaci mercenori ne vinau 
in haite de ore, cuvintele.
Pe urma noastră, 
cerul și pămintul.
Domestic am dat came și lină.

porni-vom deci : de-a lungul Riului 
mereu de-a lungul accepției curgerii 
acestor păsări blind însoțind 
inima noastră ca o lotcă

porni-vom deci : cei ce ne însoțesc 
pină la capătul călătoriei 

nu se vor întoarce niciodată 
cu umerii împovărați de noapte —

Confesiunile Riului
Prietenii mei ascultă confesiunile Riului 

poemele elaborate in preajma stâncuței 
și-a cucului mereu tinguitor

prietenii mei ascultă confesiunile Riului 
fragilul zbor al inimii 
deasupra Muntelui visat

prietenii mei ascultă confesiunile Riului 
trupurile fluturilor de noapte 
locuind un tărim melancolic

prietenii mei ascultă confesiunile Riului 
poezia salvată zi de zi de umilința 
celor arși in flacăra ei incoruptibilă —

Clntec
Se trezește pădurea cu un cintec 

la rădăcini și-n frunzele verzi

aceasta e dimineața dezbrăcind munții din cețuri 
acesta e drumul celui puternic

plecat să intimpine seara pe riuri 
aceasta e floarea deschisă spre noi ca un abis 

aceasta-i chipul vieții
și aceasta e ziua mereu 

semănătoare de poeme -

Ca ploile
Adună-mă din singe și mă respiră blind 
Ori caută-mă-n somnul cuvintelor de carte, 
Aripa unei păsări să bat pină cind 
Tăcerea ta s-o auzi departe.

Acolo unde te .dun din pleoape
Stă intre noi un cint de hiacint
Iarba și stelele sint mai aproape 
Decit cuvintele care ne mint.

Ca ploile in aerul de vară
Mă știu pierdut printre grădini străine 
Numai umbrele rămin afară
Eu mă cufund in somnul dinspre tine.

alexandru 
paler

ioana 
crăciun

Nu mai există teamă de cuvinte 
respir aerul imaculat in accepțiunea ideii de 

dreptate, 
a dispărut team de minciună 
fi adevărul a explodat in clepsidră, 
Nu mai există teamă de cuvinte.

ion bogdan 
lefter

• O poezie lipsită de prejndecăți acrie 
IOANA CRĂCIUN. Ea amestecă vorbele 
intr-o pălărie de aridă, adică șrie pină la 
urmă pe care îă le a leagă. _

Intre clownerie și copUane se instaurează 
un clntec proaspăt desigur dar și puțin far
dat, și dacă va avea curajul să-ți depă
șească virata. Intre „spartul nucilor* . ți 
„trasul cu pasca* ■ ■ numai că au vom face 
nici • confuzie dar ebiae nu auzi un etn. 
tec distinct.

Mircea Dinescu

Cind pintec rotunjit am prins, 
a venit tata 
incârcat cu daruri de nuntă.

gheorghe 
pârja

• Tlnărul GHEORGHE PARJA vine In 
poezie cu lumea de mit, lumea melodică a 
Maramureșului Preocupat mal mult de pre
cizia gindului, a stării lirice, transferă pe 
plan secund podoabele poeziei. Cintecul lui 
are obrazul curat al dimineții Înrourate șl 
In oglinda lui descifrăm mesajul poetului. EI 
vine „din palatul de ninsoare / unde dra
gostea nu doare* șl nu peste mult timp II 
vom relntllni rămlntnd pe o copertă de 
carte. Ii spunem bun venit.

Ion Iuga
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• ALEXANDRU PALER se arată In poe
mele sale un subtil cititor al miturilor și 
marilor cărți ale lumii. Meditația sa lirică 
— izvortnd din Inepuizabilele sugestii ale 
celor ce, prin versuri, au devenit eroii și 
legendele umanității — se împlinește In 
versuri ferme, In care glndul nu se arată 
aproape niciodată Împovărat de tristul des
tin al cuvintului de prisos. Poate fi acest 
adevăr al scrisului său nu numai un semn 
de rigoare ci și de poezie. Citlndu-i, prin 
scrisul său, cu lucidă cutezanță pe alții, 
poetul se citește pe sine.

Nicolae Dragoș

• A te arăta fascinat de poezia Iul Emil 
Botta Înseamnă un fel de ofrandă mai mult 
sau mai puțin muzicală a numeroși critici, 
lirici și chiar dramaturgi de pină la trece
rea nealteratului poet și actor in țara lui 
Por-Impărat unde „rătăcește prin a ceru
rilor lagună, ca un zănatic năier prin 
furtună*.

Nu-mi Închipui Insă că acum, cind scrisul 
se șterge de pe frunte cu un burete, i se 
poate aduce poetului ce credea că pisica 
cea galbenă va înțelege ceva, un mai gingaș 
omagiu decit acela al unui discipol care, 
pătrunztndu-i taina sintagmelor, îl așază in 
galeria marilor lirici români.

Tlnărul și talentatul poet ION BOGDAN 
LEFTER, aflat sub semnul „întunecatului 
april*, aduce in pleiada noilor lirici o com
ponistică deosebită. Să-i Îngăduim a se îm
plini. .

Leonid Dimov

Așa spunea tata
Nu-ți mai pune dealuri, nevastă.
Orașe de sticlă-n urechi.
In degete sate de sticlă.

Deie-fi
preuteasa
cu psalmi 
in obraji.

lubească-se
muții
in lanul 
de țuică.

Piarză-fi
alte planete 
locuitorii 
la zaruri.

Belciugate,
scalpate,
iți pling in brațe cuvintele.

Memorie
Noroiul s-a-mperecheat in somn cu frumusețea 

virgină. 
Sătule fi frumoase stau mărturie cuvintele. 
Mindri strămoși ai tu, ispita mea, capcana mea, 
nebuna mea moarte.

sabin opreanu
• SABIN OPREANU este un poet de o 

fermecătoare puritate, al cărui timbru liric 
are ceva din sunetul zăpezii, cum ne suge
rează el Însuși intr-o frumoasă poezie. El 
pare a se sfii să iasă In planul tntii al ros
tirii, lăslndu-ne să Înțelegem că este atit de 
tulburat de miracolele Muntelui, de inttm- 
plările zilnice ale unei lumi la care parti
cipă cu • anumită învestitură inițiatică, in
cit nimic altceva nu este mai Însemnat, in 
experiența sa. Cititorul, ciștigat de magia 
cinteculul, iți dă insă ușor seama de vicle
șugul poetului care, exultlnd — cu discreție, 
dar ți cu nedezmințită patimă — frumuse
țea unica a acelui mediu montan in care 
înseși obiectele se află în „relații vegetale*, 
se exprimă, in fond, pe el însuși, in proiec
ții imaginare, „pe malul unei visătoare 
ierni*.

Anghel Dumbrăveanu

Călătorie
Pomi-vom deci : zăpezi le cintecului 

trupurile noastre ninse de lună 
veghe-n livezile robite fluturilor 
peștii fixindu-ne prin lunete de argint

Vifor în luminări
Lasă-mă pe jumătate 
Spin pe drumurile toate, 
Să m-audă lacrima 
Tot venind din partea ta 
Leagă-mă de curcubeu 
Cu un păr din dumnezeu 
Să mă doară ochiul sting 
Pentru ochiul drept noting 
Să mă rog la cer de griu 
Care-ți crește peste briu 
Imi arunc peste privire 
Numai hainele de mire 
Mă cobor peste păcat 
Cu un zvon din celălalt 
Bcrte-mă cu cer de flori 
Să s-audă pină-n nori 
Să macine morile 
Pentru sărbătorile 
Din palatul de ninsoare 
Unde dragostea nu doare 
Pe sub flori și pe sub mări 
Viforăște-n luminări.

Ochiul privighetorii
Cine nu aude liniștea oglinzii 
Se pierde in lumina de polen, 
Prin gări călătorii adorm 
Pe cimpuri s-a oprit un tren.

Peste grădini amenință uimirea, 
Pe tronuri fluturii se lasă, 
In văi s-aprinde flacăra de preț 
Și-n piatră arde pulberea de casă.

Copil ieșit pe cimpuri am crezut 
In somn de viespi cu capul pe o stea 
Lingă mine ochiul privighetorii 
Bolnav de cintec, nu vedea.

Don Quijote
Merită incâ să credem 
in castelele noastre de nisip.
Merită
și dacă fiecare val le amenință. 
Merită,
și numai pentru o singură clipă.

Valul se teme de castelele noastre 
valul se infurie pe castelele noastre 
dărimindu-le.
Și tot atit de sălbatec el fuge.
Iar noi răminem aici 
să construim castele din nou.

Citindu-1 pe Bacovia
Vechiul pian cintă iar, 
dezacordat 
parcă mai tinăr, 
fals 
vesel că incâ mai poate.

Cintă încet, 
fiecare notă e-o șoaptă, 
și cintă mai tare, 
fiecare notă e-un strigăt, 
un strigăt de teamă 
doar lemnul e putred 
și cintecul o rugăciune uitată.

Ulise
Sălbatec rănește vintul o floare 
Plutim pe frunze de nuc 
departe de țărm
Chemăm întruna pe Eol 
zeu disperat al speranței 
Degetul nostru 
arată un țărm 
ce fuge risipind amintiri 
in timp ce areopagul de zei 
hotărăște 
ca frunza de nuc să dispară.

Cind bate vintul
Strămoșii mei s-au dus 
Eu am rămas uitat 
Strămoșii mei s-au dus 
Zăpada cade totuși 
Strămoșii mei se vor întoarce 
Frumos se risipesc fantasme afteptindu-i.

Omagiu
De trei ori peste cap cu pleoapele strinse 
trudindu-mi apoi dreptul la vrajă 
am ajuns in ochiul cu o mie de fețe 
rostogol-rostogol intre noile raze 
născindu-mi - de ce î — gazul perfid

Sub semnul

Ieri au început in sala din strada 
30 Decembrie „spectacolele pentru di
rectori*. Aceasta înseamnă că directo
rii teatrelor din tară, invitați să-i cu
noască pe actorii promoției 1978, iși 
vor confrunta din nou norocul de a-i 
alege pe cei mai talentați și mai utili, 
scena studioului „Cassandra* trăind 
momentul adevărului.

Ne vom referi doar la unele spec
tacole, poate cele mai caracteristice.

Să-ncepem cu „Romeo și Julieta*. 
După un turneu triumfa] în însăși 
patria lui Shakespeare, se-nfătișează 
privirii noastre uimite un spectacol 
care intr-adevăr nu are nimic cu aerul 
de familiuță, la care ne-a obișnuit 
adesea scena „Cassandrei*. In mon
tarea Cătălinei Buzoianu, lector la 
I.A.T.C. la catedra regie, dar și o 
tînără regizoare cu succese de presti
giu pe scenele teatrelor noastre, piesa 
lui Shakespeare trăiește un nou mo
ment de glorie. într-o desfășurare 
frenetică, în violenta care e a vieții, 
totul se consacră în puritate și gindire. 
Și-n acest context răzbat două suflete 
de aprinsă putere : Mariana Buruiană 
și Adrian Pintea, interpretii rolurilor 
titulare. E sigur de altfel că acest spec
tacol a fost posibil datorită existentei 
în promoție a acestor doi tineri. O 
Julieta frumoasă iși apără cu intensi
tate febrilul ei proiect de fericire, 
alături de un Romeo imprevizibil, tre- 
cind genial ca un copil din factologia 
jocului, în spasmul gindului. Celebra 
replică : „Sint jucăria sorții !“ îl duce 
pe tlnărul actor într-o explozie de 
supernovă cu care incediază pur și 
simplu scena devenită univers întreg. 
Asemenea dăruire și forță de creație 
nu sint desigur obișnuite. Să urmărim 
cu atenție pe acești tineri actori, venit

Ca ssandrei
unul de pe Crișuri : Adrian Pintea, 
iar altul din Banatul lui Slavici, de la 
Arad : Mariana Buruiană.

în acest spectacol, căruia i-am re
proșa totuși un final care nu e la va
loarea întregului și prea desele și 
transparentele uneori aluzii la filmul 
lui Zeffirelli, strălucesc aproape toți 
interpretii. Dar dacă ar fi de ales între 
ei, ne-am opri la Mirela Gorea, într-o 
foarte originală și statornică imagine 
a lui Lady Capulet, la fermecătorul și 
supra-firescul Răzvan Vasilescu in 
Benvolio, la Valentin Teodosiu, un 
actor de forță și subtilitate in Capulet, 
la utilul Dinu Manolache în Balthazar 
și în fine la Șerban Ionescu in rolul 
lui Gregory, care pur și simplu face 
să se zbată scena sub alura sub care 
dărîmă tot ce poate fi neîncredere. 
Alături de cei din promoția ’78, cu 
adine talent se lntegrează-n spectacol 
studenții din anul II și III, cărora 
stagiunile viitoare de la Cassandra le 
vor demarca și limpezi puterea.

Mai puțin .norocoși sint studenții 
din spectacolul „Menajeria de sticlă* 
de Tennessee Williams. Cu rezolvări 
ptețioase și mortificate, ei se mișcă 
fără convingere și fără strălucire. Nici 
Adrian Năstase in Tom, nici Liana 
Ceterchi sau Micaela Caracas in 
Laura, nici Aristița Diamandi sau 
Corina Stan în Amanda n-au reușit să 
arate semnele unei distincții oarecari. 
A fost un spectacol modest, „de in
stitut* cu replici gălăgioase și reacții 
previzibile, cu banale cochetării sce
nice. A convins in acest spectacol 
Augustin Brinzaș, din anu] II, de Ia 
clasa prof. Olga Tudorache, printr-o 
prezentă scenică autentică, firească și 
inteligentă.

Dumitru Dinulescu

Aventura

Cineva ar putea să se întrebe de ce 
țin să vorbesc incă o dată despre An
drei Rubliov, filmul lui Tarkovski ; de 
ce să mă întorc incă o dată la un 
chip care a intrat de-acum intre cele 
cunoscute de noi, cind siht atit de 
multe chipurile sub care lumea poate 
să se arate ? Fiecare nou film ne con
vinge încă o dată că viața cu ale sale 
jocuri ale intîmplării nu poate fi în
țeleasă pină la capăt și nu cumva, re
venind la cele știute, am putea fi bă- 
nuiți de ambiția de a cuprinde totul 
intr-o formulă ?

Dar nu despre „formula* lui Tar
kovski vreau să vorbesc — despre 
magica lui formulă cinematografică 
asupra căreia s-ar putea specula la 
nesfîrșit. Și nici povestea lui Andrei 
Rubliov, omul și pictorul, luată ca po
veste, nu poate fi mult deosebită de 
a altora ; dacă scopul lui Tarkovski ar 
fi fost doar acela de a istorisi, de a-și 
copleși spectatorii cu tablouri dintr-o 
istorie frămintată, alegindu-le dina
dins pe cele mai senzaționale, filmul 
nu ar fi reușit să fie decit unul după 
atîtea altele, incă un chip privit în
delung, încă o ipostază a vieții în di
versitatea ei. Felul in care Tarkovski 
iși urmărește eroul, hieratismul imagi
nii, privirea senină aruncată deopotri
vă violenței și gingășiei, ar fi de bu- 
năseamă subiecte pentru orice tratat 
despre arta filmului, însă nu am acum 
dorința de a contribui cu ceva la a- 
ceastă cercetare.

Ceea ce m-a tulburat' revăzind fil
mul (a cita oară și la cîți ani după 
apariția lui ?) a fost sentimentul pe 
care il trăiește și eroul lui Camus in 
Străinul ; acela că, o singură zi este 
de-ajuns pentru a avea subiecte de 
meditație o viață întreagă. Tot așa,

creației
Andrei Rubliov este suficient pentru 
a afla enorm de multe despre uma
nitate și dacă, dintre filmele făcute 
vreodată ar trebui alese ci te va care să 
spună totul despre oameni, acesta nu 
ar putea lipsi dintre ele. A căuta un 
sens, a căuta un punct de sprijiu, în
seamnă a ne întoarce totuși, obliga
toriu, asupra creației, și filmul lui 
Tarkovski este, din acest punct de ve
dere, una dintre cele mai extraordi
nare metafore. Giganticul clopot care 
se construiește sub ochii noștri, tur
nat cu truda a mii de oameni îndem
nați cu biciul, la indicațiile unui ado
lescent cuprins de flăcările inspirației, 
va suna. Un nemăsurat orgoliu ome
nesc face să fie construit giganticul 
semn al puterii. La ce va folosi el ? 
Inutil să ne întrebăm, căci adevărul 
ultim, capabil să răspundă la multe 
nedumeriri, este cel al creației. Sub 
ochii uimiți ai pictorului care caută 
să înțeleagă rostul său și al artei sale, 
se desfășoară una din cele mai nebu
nești aventuri ale creației.

Vom continua să creăm, să con
struim. Vom continua chiar să vedem 
alte și alte roade ale creației ome
nești — fie ele și filmele noastre de 
fiecare zi, dar dacă va fi să ne între
băm care e rostul lor, va trebui să 
ne întoarcem la Andrei Rubliov al lui 
Tarkovski care nu este încă un chip 
al lumii, ci însăși istoria nașterii lui. 
Se string aici, la un loc, suflul trage
diei antice și cel al romanelor lui 
Dostoievski, într-o rară vocație a gran
diosului — o operă care îți dă tăria 
sufletească de a o lua, de fiecare dată, 
de la început.

Nicolae Mateescu

televiziune^

tv J
• Purtind emblema binecunoscutului 

ei realizator, emisiunea „Antena vă 
aparține* are virtuți incontestabile în 
ordinea spectacolului de evocare isto
rică și de prezentare a creației origi
nale, pe care nu e cazul să le amin
tim. Uneori însă ea conține momente 
cu adevărat revelatorii, momente unice 
care sint reținute de memoria pasa
geră a telespectatorilor. O asemenea 
surpriză frumoasă, care merită a fi 
consemnată, ne-a fost oferită, prin 
inspirația sublimă a realizatorilor, de 
ultima emisiune : Vocea lui Blaga 
păstrată într-o veche înregistrare. Pe 
imaginea statuii de acvilă frintă pe 
care i-a dăltuit-o Ladea, poetul și-a 
rostit, cu o voce de dincolo de timp, 
poezia „Noapte la mare*. Așa am avut 
și noi prilejul de a auzi voceă poetu
lui „mut ca o lebădă*, voce de ara
mă blindă, voce de toamnă, voce la
tentă și înscrisă în versuri ca acestea : 
„Noaptea-i tîrzie, de august. / Orele 
— horele tac. / Cugetul, cumpăna, 
steaua / grea judecată îmi fac*. Prin 
vocea sa Blaga părea aievea în fața 
noastră, vorbind din corpul mineral al 
statuii. Multe date ale personalității 
fizice pot fi descrise și sugerate, dar 
vocea pare a fi cea mai intimă și mai 
imponderabilă expresie a ființei unui 
poet. Oare cum era vocea lui Emi- 
nescu ? 1

• O emisiune-eveniment, absolut 
tulburătoare, în sensul propriu al cu
vintului, a fost emisiunea de știință de 
luni seara. Andrei Bacalu ne-a prezen
tat un film documentar distins cu pre-

Vocea 
lui Blaga

miul I la Festivalul filmului științific 
de la Paris — noiembrie 1977, Filmul 
era alcătuit dintr-o suită de „imagini 
reale*, științifice, obținute prin per
formanțe tehnice deosebite, in interio
rul corpului uman. O călătorie in cos
mosul fiziologic al omului era pină 
acum de domeniul ficțiunii științifico- 
fantastice. dar iată că această premie
ră mondială o face practic posibilă. 
Ne-am obișnuit să considerăm corpul 
uman ca pe cea mai delicată alcătuire 
a existentei, dar ceea ce părea cu a- 
devărat straniu în filmul respectiv era 
asemănarea, menționată și de comen
tatorul emisiunii, dintre peisajele inte
rioare ale corpului și cele ale cosmo
sului fizic pe care le purtăm cristali
zate în retina noastră. Intuiția roman
tică a corespondenței dintre micro și 
macrocosmos să fie doar o magnifică 
metaforă poetică ? Izbitoare erau ase
mănările între o hemoragie cerebrală, 
filmată cu încetinitorul, și o erupție 
vulcanică, între spațiul interior al 
creierului, cu aparenta dezordine a fi
brelor nervoase, și spațiul interstelar, 
între pereții striați ai unei artere și 
albia secată a unui rîu, etc. Și, apoi, 
bătăile inimii înregistrate din interio
rul ei, zgomotul huruitor al sîngelui, 
zgomot de pietre rostogolite pe care-1 
purtăm in noi și pe care nu-1 auzim 
niciodată. Imagini de neînchipuit ; 
date științifice inedite ; comentariu : 
sobru, exact, competent, de mare acu
ratețe. Intr-un cuvînt. o emisiune de 
excepție. Sugerăm reprogramarea ei.

Grigore Georgiu_________ J
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Numărul mare de debutanți obligă la o selecție riguroasă, pentru a nu înmulți, pentru 

a nu încuraja falsele valori, fenomen semnalat de critică. Prospețimea versurilor pe care 
le publicăm în acest număr, o anume undă de noutate, in ciuda temelor devenite terito
riu comun al poeziei contemporane, ne îndreptățesc in ideea de a fi sprijinit un mănunchi 
de tineri care, credem și sperăm, se vor dezvolta in continuare tot mai pregnant.

Prilej, fără îndoială, de bucurie, un debut, Înțeles cum trebuie, obligă în aceeași mă
sură. Afirmarea o vrem confirmare. Paginile revistei vor fi deschise și de acum înainte 
tuturor celor care vor fi capabili să-și asume hotărît evoluția ulterioară.

sorin roșea
• Poezia lui SORIN ROȘCA s-a niscut sub 

cerul misterios și subtil al Dobrogei. Pre
zentul și trecutul se tntilnesc tntr-o larga 
și generoasă sugestie asupra viitorului. So
rin Roșea redescoperă rfmtorele pontice și 
triremele scufundate acum 2 000 de ani. Ora 
predilectă o aflăm undeva in cumpăna nop
ții, sub o lună eternă clnd caii timpului trec 
ușor dintr-o realitate In alta. Sorin Roșea 
are dreptul să pășească cu Inima ușoară la 
intilnirea cu adevărata poezie.

. Eugen Barbu

Balada marinarului 
întors pentru moarte 
Corabia lui se ivi fără veste pe cer 
in golful acela pustiu 
cindva bintuit de o mare, 
ochiul se aburi din senin, 
pasărea-ți adună zborul la cuib 
inmărmurin ' in cercul ei de sare.
Curind, obositele pinze căzuro-n genunchi, 
buzele lui viscoliră-n adincuri țarina.
Orele nopții, desculțe,
ca un fum au trecut, ca un fum..
In zori, armii tăcute de maci 
porniră să-i apere mina.
Corabia lui fără nume privi spre apus : 
o ghiară de rubin strivea catargele oarbe. 
E timpul, iși spuse pășind intr-un fluture alb. 
Ce mare ne cheamă stăpine, 
ce mare adincâ ne soarbe ?

Portret de țăran
Satele dorm încremenite pe dealuri, 
miine pot fi prada hăului abrupt
Neamuri înțelepte, generații de oase 
mențin echilibrul albind dedesubt
El trece ca un stol de semințe 
pragul cîmpiei.
Pasărea-i țipă in ginduri 
poruncile toamnei, 
țărina-l privește supusă in suflet 
ca și cum s-ar fi ivit deodată un sfint 
Casa-i dispare 
subțiată de griji mai inalte, 
ea devine hotar 
intre lună' și griu.
In palmele fui 
iși află țărmul 
o singură noapte.
In pălmele lui e lumină 
pină iarna tirziu.

Cohorte de corăbii vin 
Din flăcări nude către mine 
Am devenit un peregrin 
Și murmur prețuri de ruine.
Și lucrurile spun ceva 
In existența lor sumară 
Eu sint fior pornit de-o stea 
Dar tac - o piatră funerară
Sint ostenit, nu știu să cer 
Sint o rulotă ginditoare 
Aștept in turnul meu un ger 
Al epocelor glaciare.
Văd, adevărurile pleacă 
Precum ferigi in buburuze 
De-aș scoate sabia din teacă 
Poate-aș decapita meduze
Aș vrea in ochi un corn de aur 
Pe tălpi păpuși de trandafiri 
Pe brațele acestea oarbe 
Să plimb o nuntă de satiri.
O clipă s-a desfigurat 
Rănită picură suspine 
Mă doare fiecare gest 
De recunoaștere de sine.

Legea zborului
A zbura este un verb personal 
Ce impune absenta g ii» -o* 
?»i un cer adt de înalt
ncit să nu-ti fie tearvă vreodată 

Că Pămintul rt'e raferad.

maria zetea
• De peste un an de zile primim un pile 

după altul,, cu poeme de la MARIA ZETEA. 
Am fi putut să-i răspundem pozitiv, propu- 
nind-o spre publicare încă de la prima co
respondență, dar fără vreo intenție didac
tică, am considerat că experiența de selec
ție Îndelungată a poemelor ei ii va mobi
liza atit puterea de creație cit și spiritul 
critic ; in prezent poate că ni s-a adunat 
pe birou materia unui volum, in care ori
care dintre redactorii noștri de poezie va 
putea să vadă un bun și promițător început. 
Poeta, știm că a mai publicat In revista 
„Orizont*. Poeziile sale vorbesc singure des
pre ele, incit nu vom apela acum la o pre
zentare critică. Credem că gustul cititorilor 
va fi satisfăcut de poeziile sale.

Gheorghe Pituț

„Proces"
Mă doare fiecare gest 
De recunoaștere de sine 
In șarpele de sticlă-agrest 
Se clatină păduri virgine

(f' radio

V
Dfl *
1 ®

tudor 
brânduș

trrT

In chip 
cin tarea 
dur j : 
ențe ee 
rele, ea

structuri lirace Oe •

Ni colac Ciobaan
tilda șl aipră

Copacul
i

Ros,
Ca o cimpie
De norul de lăcuste. 
Copacul și-a-ntors 
Râdâcinile-n sus.
Păsările n-au venit. 
Să-și plingă cuibul 
Pe care nu l-au cuibărit
Vintul, întins la soare 
Intre două virtejuri, 
Nu-și amintea sd-l fi luat cu el. 
In furtuntx.se prilejuri.
Cum lacrimile să-mi codă t 
Cum timpul să-l blestem î

Merele
El lăsa merele frumoose
La urmă,
Ea le mi nea
Și nici unui nu lua seama 
La ceea ce se furișa 
Intre ei.

Felina
Nopțile,
Uneori zile intregi, 
Cind sufletul se-adună 
Ca o bilă ciștigâtoare 
Pe locul ei,
Pasul cărării 
Mă fixează ca o felină..

Clio
și Euterpe

augustîn 
frățilâ

Ni chita Stâneecv

Să dormi in patul tău
De somnul tuturor
Cu ochii inchiși privind la cer

M’sSerul tău este că n-ai mister
Ești simplu ca un diamant
5 sOălucești pe un alt cer 
m care tu ești rece
■s lumile te luminează și ți-e cald.

Eă om privit prin tine pin la stele
Cmd suflă vintul
Se scutură din trupul tău atomii
De ir că te-am crezut opac
Pinuta frunzele copacii in aer se desfoc 
Om iubire sau din moarte
Ost iubăe
Las adevărul din trup să iți ridice brațul 
2 atonta se numește teama
K-w: de-ocele stele nu te mai desparte 
Doar eu nbmdu-te mă simt departe

acolo am învățat să exist, 
și-am îmbrățișat intr-un vis amețitor 
totul,
unindu-mă pentru totdeauna 
eu patria mea I

Punte
Nu poți ucide ideea ce-a murit 
de-o moarte vie...
Minciuna vorbelor deșarte-mi împletește 
cunună din spini
Chipul tău, sculptat in tăcere, mă cheamă 
și speranța tremură inghețată-n mine, 
ințelepțește-mâ I
In liniștea cuvintelor tale nerostite * 
ecoul meu răspunde—
Stăpinește-mi durerea clipelor pierdute, 
tu, care ești punte-ntre vis și amețeală I

Copilărie Octombrie

Triungb

prii -ea e m zbor de cocori
A.o ea de<

ti caekcRă a pdmMtuiai 
Oebuia să fiw un» 
de e parte și cealaltă 
r oăirintului 
privind soa ele 
încremenit, 
ca să «edem in același tănp 
apusul s. răsăritul.

I

re rod călind
ia mjoad brrmet.
Priite» Stoăsi celebre,
T'ecocw cavalorii mvinși 
£, socx re s-ar fi inchis intr-un

marilena eparu
simbure de -năr

Dacă se sadaspie să privească pe cer,
0 Acuma mmea cr"d era luna
Le lead au
Dacă soâou «.endavă să rupă ceva din pământ. 
Cu o o mm MmiM creșteau flori parfumate.
Co au au m urmă iși tăiau lumea, 
DwmmM .

ritaburv de

maria 
antoaneta popescu

MAJtlA AN-

Grigore Hagiu

gheorghe 
vasile

• GHEORGHE VASILE tace parte dintre 
acel poeți care trebuie etăți tu singurătate 
și is glad. ta aeue liniște adevărată In care 
tufletal citi torului curge de bună role spre 
lufletul autorului, pentru împlinirea operei, 
care In mod Ideal eate a amlndorura. Sen- 
ilbUitate acută, dureroasă, întoarsă uneori 
împotriva Iul însuti, dar gala oridnd să cu
prindă si să oglindească In sine frumusețe* 
■ unii, Gheorghe Vasile utc un poet ade
vărat.

Ana Blandiana

Omagiu
Iu Lucian Blooa

Un luceafăr se preface-r rsester, 
Va bece prin lume fără de ■nornint, 
Zburind, el sapă o prăpastie-n eter
Și cerul 9 coboc*ă pe pămint

Legenda aleargă asemeni umbrei m fintinâ, 
Intre dealul și valea piciorului de plai 
Meșterul se-ntrupează din apă și țârină, 
Și-i Pan cintind nemuritor din nai.

Adagio
Să dormi in cameră fără vise 
Să dormi cu luminile aprinse

plastică^

Expoziții 
ieșene

Pentru totdeauna
In zăpada verde-a veri , 
cind tăcerea belșugului 
respirâ-ntre lumina și umbra țârinei, 
cind nisipul devine aur
cernit de valurile negre, verzi și-albastre, 
cind piatra devine scinteie, 
cind stelele zboară aproape, 
in grădina uriașă cu miros de glie, 
unde soarele are gust de zahăr.

muzică^

0 MARILENA EPARU e elevă la Liceul de 
matemaUcă-fizică „Gh. Lazar" din București 
și are 17 anL Virata Inflorescențelor lirice. 
A condorilor șl a sincerităților nedisimulate. 
A idealurilor și a meditațiilor. A dragostei 
și a întrebărilor. A ironiilor și a autoironii
lor. A visurilor și a jocului. A implicărilor 
și a detașărilor. A lecturilor obligatorii, im
puse de programa școlară, șl a celor ce vor 
deveni obligatorii. Cind, alături de Alecsan- 
dri. bnmeaeu sau Coșbuc, se insinuează 
tulburător, prin modernitatea lor, Blaga și 
Soreoca. Argberi șl Nichita Stănescu, spo
rind Secare corela de minuni a lumii. Lu- 
tnd-o pe aripile lor șl pe Marilena Eparu. 
Invătmd-o să zboare. Să vadă și să nu pri
vească. Să citească și no să înregistreze. Să 
deva freze in ideogramele universului macro 
și mierocosmie frumusețea acestuia. Să se 
caute neîncetat șl să nu se regăsească nici
odată, In chip tob'ectlv. Să știe că nemul
țumirea, setea de perfecțiune intră In defi
niția Poetului.

Aurel Martin

Nocturna
întunericul este făcui 
din ochi inchiși 
de oceea, cind *- sărută 
oamenii închid ochii : 
se confundă cu visul.

, Regăsire

Imi mut uneori tristețile 
intr-o nouă zi.
Probabil că e o zi 
de sărbătoare 
căci chiria mi se pare dublă.

Privirile unicolore ale gândurilor 
imi mobilează neliniștea ;
Mi-au înflorit in palmă 
ridurile amintirii I

Poate că acum tristețile mele 
vor invăța 
să ridă.

Versuri pentru prietenie
Cerul ochilor tăi 
albaștri, 
a prins să plingă 
pe acoperișul 
sufletului meu.

*

Am cusut 
cu un fir de ploaie, 
razele de lună... 
să-ți lumineze calea 
pe aleea pașilor pierduțî

$

Caut norii secați 
cu care să-ți șterg 
lacrimile.

Canti
per Europa

Iată că emisiunea Clio șî Euterpe ne 
propune o Interesantă temă de medi
tație : Goya și muzica populară spa
niolă. Ideea de a analiza raportul a- 
cesta nu este nouă, dar rămîne. incon
testabil, un teren incitant de discuție, 
cum se întimplă mai întotdeauna aco
lo unde este vorba de interferența ar
telor. Goya. considerat „cel mai subtil 
și sălbatic din marii spanioli", repre
zintă intr-un chip atit de profund și 
divers spiritul țării sale, incit comen
tatorii artei și personalității lui au ob
servat demult înrudirea între ritmuri
le, cromatica, sugestia de atmosferă a 
muzicii populare spaniole și plastica 
goyescă, O Spanie idilică și macabră, 
rafinată și stranie, melancolică și gro- 
tescă. vitală, fantezistă, absurdă, tra
gică, demnă traversează lumea pictu
rală a lui Goya, acest plebeu hispanic 
și pictor de curte ce purta în sine fon
dul unei tradiții de o indicibilă bogă
ție — și, desigur, măsura genialității. 
Elementul popular este prezent de-a 
lungul întregii sale cariere picturale 
in diverse Ipostaze. Cartoanele timpu
rii. cu subiecte idilic rustice și galante 
corespund unei mode in inalta socie
tate spaniolă a sfîrșitului de secol 
XVIII. Mai tirziu, Goya potențează in 
renumitele Capricii, de exemplu, o 
zonă cu mult mai gravă a gîndir'i 
populare, adîncimi tulburătoare de 
neliniște, luciditate, superstiție sau ju
decată justițiară. '

In ce privește propriu-zis muzica, 
acest fiu de țărani aragonezi avea plă
cerea petrecerilor populare, o mare 
slăbiciune pentru cintece și dansuri 
tradiționale, la care, de la un moment 
dat — și spre regretul său — nu-și 
mai permitea să participe cu toată li
bertatea, din cauza staturii sociale pe

— 

care și-o construia. în schimb, gustul 
lui pentru contrastul puternic, pentru 
savoarea și ardenta formelor poate ti 
oricînd un memento al ritmurilor asi
metrice, capricioase, pătimașe ale cin- 
tecelor spaniole. Iar maniera lui de a 
sublinia cu un fel de nerăbdare și 
chiar violență anumite detalii — cu 
atit mai expresive astfel — nu e cu 
totul străină de modul în care se des
fășoară linia melodică și ritmică a cin- 
tecelor spaniole, cu momentele lor de 
spontană și acaparatoare intensitate 
emoțională.

Emisiunea redactată de Doru Po- 
povici a cuprins o prezentare elegan
tă și avizată a creației lui Goya, de 
Cristina Angelescu și frumoasa de
scriere a unui flamenco, de Valentin 
Silvestru. Cele două texte, foarte bine 
gindite pentru prezentarea lor radio
fonică, au avut, fiecare cu nuanțele 
sale, un admirabil relief. Ideile, expu
se cu spațiul de respirație necesar, 
și-au păstrat întreaga putere de con
vingere. Pe fondul muzical al unor 
stilizări de Cintece spaniole, frazele 
expresive, pline de avînt, generos in
fluențate de materia comentată au în
cercat o definire a universului hispa
nic, oferind două fațete artistice — 
pictura lui Goya și un dans popular 
caracteristic. între cei doi termeni nu 
a fost, practic, numită nici o legătură. 
Emisiunea nu și-a propus decit să des
chidă o perspectivă, sugerînd aria 
unei spiritualități creatoare de mare 
forță și originalitate. Prezentarea Lu
ciei Cristian a contribuit în mod deo
sebit Ia reușita acestei emisiuni care 
a ambiționat să transmită cuvintelor 
ceva din puterile plasticii și ale mu
zicii.

Ioana Ieronim

Afișul expozitional ieșean ne-a pri
lejuit. de curind. reintilnirea cu arta 
unor creatori plastici de autentică vo
cație artistică. Dreocunati de explora
rea. cu miiloacele persuasive ale evo
cării. a istoriei naționale. înțeleasă ca 
o permanentă a poporului nostru, cit 
si de revelarea propriei lor lumi lăun
trice tălmăcită in simboluri si meta
fore personale.

Metafora, concepută ca o supremă 
realitate a tabloului, constituie la 
Frtocisc Bartok 'Galeria „Cupola*') 
modalitatea optimă de comunicare, 
□rin echivalent, a unei vibrante ten
siuni lirice, tensiune generată de re
trăirea in plan mental a experiențelor 
umane dintotdeauna.

în acest demers de explicitare su
biectivă a opțiunii artistului pentru 
lumea insolită a aventurilor spiritului. 
Bartok se sluieste. profitabil, de ex
presivitatea portretului interior cu 
vagi sugestii figurative si de plastici
tatea unei forme imaginată in perma
nentă metamorfoză, tinzind spre un 
taconism diriiat al expresiei intr-un 
spațiu plastic concret delimitat unde 
variază, cu prioritate, in subtile acor
duri. culoarea. De aceea, se poate 
vorbi, cred, de o programatică expan
siune a formei prin culoare intr-un 
larg spectru cu valori polare de la 
roșu incandescent la neutralitatea apa
rentă a gri uri Io*-.

Forma propusă de Bartok. o jumă
tate de sferă privită în secțiune. îmi 
amintește de scaunele brăncusiene ale 
Mesei tăcerii. în același timp, prin 
duplicarea ei. trimiterile generează 
imagini din zonele biologicului. în- 
tr-un olan mai larg, cu determinări 
spațiale deschise, se deși uses te linia 
unui ipotetic orizont ce leagă, printr-o 
posibilă trăsătură de unire cerul, mar

cat de prezenta perpetuă a unui in
definit astru, cu pămintul.

Deschiderea către multiple interpre
tări semiotice a metamorfozelor pro
puse de Francisc Bartok. îmi întărește 
convingerea că artistul a Izbutit să 
creeze privitorului acea stare de medi
tație fertilă ce se va converti, mai 
întotdeauna. în autentice emoții este
tice.

Disponibilitatea către introspecție 
conferă cred, sensul dominant al 
portretisticii lui Bartok.

Ion Petrovici. grafician cu autentice 
resurse picturale, pornind totdeauna 
de la idee către semn, ni se relevă 
acum drept un poet al peisajului cita
din. fascinat de alternantele cu sugestii 
muzicale ale volumelor construite 
piramidal pe o verticală ce exclude 
deseori perspectiva. Renunțarea deli
berată la succesiunea in adincime a 
planurilor presupune, compensativ. un 
anume rafinament al construcției incit 
impresia de spatialitate este marcată 
de iocul liniilor si al maselor com
pacte cu mare pondere expresivă, 
creatoare de atmosferă.

„De la fereastra mea", genericul 
expoziției deschisă la galeriile ..Cro
nica". vădește opțiunea tematică a 
graficianului pentru lumea de dincolo, 
adică un spațiu plastic situat intr-un 
plan apropiat si redus, inevitabil, dar 
numai aparent, la cadrul de vedere al 
ferestrei. De aici, caracterul de flash 
al lucrărilor expuse, fragmente din
tr-o desfășurare serială a unui neisal 
urban amplu si deosebit de pitoresc, 
variat in ritmuri de un geometrism 
neostentativ.

Valentin Ciucă

J

Oratoriul Cânii per Europa de Theo
dor Grigoriu, prezentat de corul și 
orchestra R.T.V. condusă de Iosif 
Conta, in urmă cu puțină vreme, stă 
mărturie pentru maturitatea creatoare 
a unuia dintre cei mai insemnați 
compozitori ai actualității muzicale 
românești. Ceea ce face insă nota 
aparte a acestei lucrări de mare res
pirație este tocmai regăsirea, acum, cu 
armele meșteșugului Îndeplinit, a unei 
atitudini romantice, a unei determinări 
lirice, în specia) in ceea ce ține de 
originea actului creator. Lucrarea este 
o odă bătrinului continent, cu probele 
civilizației sale glorioase dar șl cu 
amintirea dezastrelor, de oameni pro
vocate. a căror umbră Înspăimântătoa
re planează Încă deasupra Europei. 
Punctul de plecare este unul, cum 
spuneam, liric, autorul este cel ce ia 
asupră-șj sensibilitatea unanimă, în
treaga veghe a fiecărei ființe vibrante 
la soarta umanității. Apelul, in cola
jul de texte, ta adolescentul Rimbaud 
ni se pare semnificativ. Chiar și epi
ca textelor — sau mai bine zis. deno
tația clară, ca atunci, de exemplu, cind 
se citează numele a zeci de locuri de 
bătălii singeroase — funcționează ca 
semna] al eroului liric. Mai rară in 
componistica actuală, această situare 
atitudinală ne amintește pe marii poeți 
ai răspunderilor sociale asumate.

Demersul original intilnește apoi pe 
profesionistul deplin . sigur pe mij
loace. Nota muzicală oscilează intre 
pregnanță imagistică și abstracțiune 
sensibilă. Oratoriul însumează astfel 

frumusețea liniei melodice adine cum
pănite și puterea de transmisie a re
toricii. Dominantă rămine însă medi
tația, ea leagă momentele și situează 
pe autor deasupra evenimentului, însă 
in prelungirea lui. Impunător prin di
mensiune, oratoriul este spectaculos și 
prin consecvența mijloacelor. Principa
lul registru in care vibrează sensibili
tatea compozitorului este cel melodic. 
Intervalica se orînduiește consecvent 
și logic intr-o „melodie infinită" care 
circulă prin aparatul orchestral, lncor- 
porindu-și timbrurile de care are ne
voie, pentru a prinde cea mai adec
vată viață acustică.

Tensiunea este plană. Ea încarcă de 
electricitate muzica in desfășurarea ei, 
pe arcuri ample. Elocvent. în acest 
sens, este finalul, o mare anacruză, 
parcă, prin senzația de așteptare pe 
care o instituie.

Atitudinea lirică iși acomodează o 
bună vecinătate cu mijloacele uneori 
epice, care aduc necesarul de atașa
ment vizual. Oratoriul Canti per Eu
ropa este tinăr in Inspirație și matur 
in realizare.

Orchestra și corul R.T.V. s-au vă
dit din nou ansambluri dăruite marilor 
exigențe ale mu’leii naționale. Iosif 
Conta a pregătit îndelung această di
ficilă audiție, sublinfindu-l elocvența 
narațiunii ca și tonul meditativ, re- 
creind — cu puterea sa de transmi
sie, bine cunoscută — imaginea muzi
cală și comentariul ei.

Cosfin Cazaban
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FRAGMENTE CRITICE

Cele șase glasuri 
ale Ifigeniei

d
in cele șase glasuri ale Ifigeniei. evo
cate de Angela Marinescu (Poeme albe, 
C.R. 1978) cinci reprezintă niște bocete 
aspre, minioase și mesianice, iar al șa
selea — „glasul dragostei" — este aco

perit cu un văl negru. Se adaugă la aceste voci 
tragice alte două glasuri ale Antigonei (nici 
acestea foarte vesele), și glasul mut al unei „tra
gice grecoaice** care pare a fi tot Ifigenia. fiica 
sacrificată intrucît este vorba de Clitemnestra 
și de putinta de a fi ucisă. Astfel de simboluri 
copleșitoare se rotesc în poezia Angelei Mari
nescu aflată acum la al patrulea volum. Poezie 
de o pasionalitate dură amenințătoare in tin- 
guirea ei lipsită de muzicalitate, poezie despletită 
și cu toate celulele însingerate. Versurile, lipsite 
de obișnuita, artificiala frumusețe literară, poar
tă mereu o flamură neagră la catarg. Semnul 
revoltei și nemultumiririi de sine, tradus in 
poeme în care spiritul elegiac caută protecția 
sarcasmului. Autoarea evită programatic, am 
impresia, orice răsfăț formal, poemul ei pare o 
statuie de Giacometti : un corp de pe care a fost 
smulsă pielea armonioasă și lucitoare. Poezia se 
naște, astfel, dintr-o furie oarbă împotriva Poe
ziei. pentru a rămlne o omenească, simplă con
fesiune. Faptul că prietena Florica a pă
răsit pe autoare (eveniment anunțat ca o 
catastrofă cosmică : „Prietena mea Florica m-a 
părăsit / Pentru o moară de vint plină de ce
nușă, / De celelalte nici nu mai vorbesc < Mi-au 
turnat pe față o licoare întunecată") este dra
matic și. prin el însuși, suficient de profund 
pentru a mai avea nevoie de abstracțiunea unei 
metafore. Versul rămine atunci la comunicarea 
banală a evenimentului, iar poemul se constituie 
într-un număr de propoziții sugrumate de 
emoția trăini elementare : „Colindă tu spa
țiul îngust al poeziei, / Forțează tu limita ei. > 
Eu. aruncată brutal într-o lume ireală, •' îmi azvirl 

<, masca mușc mina ce mă ocrotește. / Spulber 
pacea rece a ființei mele, / Mă arunc în pro
pria-mi groapă".

caută sistematic lucrurile cele mai obișnuite cu 
putință și vorbește cu voce tare despre ceea ce 
lirica ascunde, de regulă. Pe buze simte gustul 
cenușii și. intr-un poem (Cuvintele din basm), 
nu ezită să mitizeze eșecul, conștientă că poezia 
este. înainte de toate, o experiență. Alții 
mitizează Universul. Creația ; ■ Angela Ma
rinescu leagă steaua liricii sale la carul Umbrei, 
simbolul care revine cel mai des in versuri. Ea 
vorbește de Ceartă și de Cenușă, de suferința peti
cită și de diavol (Jpârintele meu absolut") depo
sedat de atributele sublime ale romantismului. 
Scrie și despre iubire (Manea), deși este con
vinsă că iubirea este singurul lucru despre care 
n-ar trebui să sene. O numește „muzica neagră 
în sine. perfecțiunea (_) irnunecată". Pentru 
viața personală, alege un simbol derizoriu („un 
șoarec mărunt, roz murdar**), pe cerul spiritului 
urcă un soare negru și pe pămint umblă alaiuri 
de „viermi perfecți".

INSTANTANEE

Chira Chiralina
în. folclor și literatură

întovărășită de asemenea semne și stră
bătută de profeții sumbre, poezia Angelei 
Marinescu aruncă o privire îngrijorată spre 
lucruri și caută in tenebrele existenței o 
lumină pe care să se poată sprijini. Lumina se 
ivește la urmă, din voința de a infringe dispe
rarea. A numi eșecul este deja o victorie, a te 
interoga despre esența ființei tale este o depășire 
a sfișierii interioare. Glasul Ifigeniei se aude, la 
capătul acestui bilanț de mici nenorociri, mai 
limpede și mai senin deși fata tragică ține Încă 
vălul negru in mină : „Ar trebui să mă șterg pe 
chip cu suferința asta < Tu ești calul acela jigă
rit ce mănincă jar ' Tu ești frigul nopții — 
ireală noapte — ' O vale plină de fum. un altar 
strimt / Ar trebui să-mi spăl miinile în lacul tău 
înghețat ' Ar trebui să mă aplec asupra ta — / 
Sint j ființă inutilă : in spatiuî tău pur. / Rămî- 
r.e. pierdută, cutezanța. Doar deșertul para
disului se umflă in închipuirea mea / Și se zbate 
prelung / Tu ești poemul meu fără cbip * Ești 
chipul meu fără mască > Ce imn. ce iubire, ce 
jertfă ceri tu. Ramură de măslin pace adincă, 
infern al ei vierului meu vast. / De ce infern, 
moral si rational > Crud si adine, transparent și 
rece < îmbrățișare pâîiînw*. sau vis ? / Ar trebui 
să mă arunc lingă tine. Z Ar trebui să adorm 
lingă tine. » Dar lasă-mă. mai tatii. să te acopăr 
cu un văl negru*.

Poezii Angelei Marinescu este nu un 
chit, ci un geamăt existențial, nu lipsit 
cu toate acestea de tandre te și de o subtilitate 
ce vine <tn bpsa de preocupare pentru subtili
tate. Nu toate sunetele Unt pline, există, in ver
suri. «i toruri goale, rtrindete pe care emoția 
gilsTitoare si neurefăcută nu le poate acoperi 
totdeauna. O Dcate (pag. M) ce anunță o cutre
murare interioară nu cocvmge in plan estetic. 
Și vocația poetului poate fi smidentă. nu numai 
(cum crede autoarea) vocația caria toc. Ca orice 
scriitor român ea are ceva de obiectat judecăto
rilor săi spirituali si intr-un poem (Criticilor mei) 
zice, jumătate serios, jmnătxte sarcastic, că sta- 
gele ei (sîngele poezxă se tatetece) este roșu, pe 
and inteligenta errdcCor «săe cenușie. Mă rog. 
jocuri de culori, mairtse totuși bEndă. Se putea 
spune și mai rău !

netafncac*

Și totuși, poezia rămine singurul lucru 
viu și durabil pentru că poate transforma 
existenta într-o cunoaștere și cunoașterea 
intr-o conștiință. Angela Marinescu se decide, 
în cele din urmă, să întrețină focul sacru al artei 
și să dispară, pierdută, in brațele lui. însă și in 
genunchi poeta continuă să fie neînduplecată. 
Supunerea nu este o infrîngere, ci o formă de în
cercare a mîndriei. Tulburătoare această sinceri
tate a orgoliului, simpatică voința de a privi 
demn și necruțător peste catastrofele interioa
re : „Nu mai sînt morți, nu mai sînt vii. / Nu
mai țu. poezie, invocată fără încetare, / Fără 
voluptate, fără răbdare, fără sfială, fără să fii / 
Cunoscută, nici huiduită, fără revoltă, fără nos
talgie / Fără credință, ca și cum tu ai putea 
salva omenirea / Ca și cum tu ai fi leacul acela 
care poate fi / Aruncat sau nu. / Dar nu mai 
sînt morți, nu mai sînt vii / Sosesc, sosesc. Viața 
mi-o ia înainte, poezia fuge cît o țin / Picioare
le. Un șarpe alunecă printre brațele tale / De 
mumie pietrificată. Și totuși, ești singurul lucru 
viu. / Cerb însîngerat. veac plin de lacrimi / / 
Acum știu că orice aș face.oricît aș striga, / Ori- 
cît gîtlejul meu se va răsuci către cer, / Voi 
muri în brațele tale, pierdută".

Cînd mulți poeți se fandosesc în metafore bine 
fabricate, dîndu-și aere de filozofi ai existenței, 
Angela Marinescu vorbește onest despre sine și 
caută în trupul unei iluzii (arta) viscerele ineste
tice. Este o cruzime frumoasă în versurile ei 
dezarticulate, o dorință sinceră de înțelegere și 
purificare a lunfiii comune. Numai poeții cu 
adevărat inspirați, siguri de ei. au curajul de a 
îmbrățișa banalitatea vieții și de a se sprijini pe 
simbolurile ei. Observ că autoarea Poemelor albe

totul in melancolie*.
★

t
ăcerile lui Blaga trec și prm spupd 
versurilor de debut dară (nu ată inaeD 
ale Virgiairi Cariaaapaf (Tapurva eu 
lună. Ed. Junimea, 1977). dar tăcerile 
nu devastează ființa interioară a poe- 

tei și nu leagă lucrurile (ca in modelul cunos
cut) de lumea de dincolo de orizont. Poezia nu 
merge atit de departe și nu afectează mari in
timități cosmice. Dezghețată, inteligentă, nu
trită de lecturi, ea fixează in niște scurte colaje 
imaginile curente ale poeziei de azi : fluvii de 
păsări, îngerii nopții care cintă din flautele 
ierbii, boabe de tăcere, ce ard în vase eline, 
cohorte de îngeri bizantini ce trec prin aerul 
Înmiresmat, flaute de zăpadă, clepsidre ce se 
răstoamă-n vid, Penelope-n altare, voievozi pe 
cai de ceară și din nou păsări, îngeri— Văzind 
și aceste exemple, putem spune că in poezia 
tinără românească asistăm, după invazia cailor, 
la o invazie masivă de păsări și îngeri. Virginia 
Carianoool are inteligența (și fantezia) să facă 
agreabilă această agresiune. Ea asumă cu iro
nie si afecțiune apăsătoare : „Noi ne-am născut 
să iubim zăpada. / Chiar dacă păsările o duc 
înspre nord. / Un om așteaptă trist lingă tine. ' 
De aceea, pune-i la gleznă / Flaute verzi de 
iarbă, / Arată-i încotro e nordul. / Și-n locul 
inimii / Fă-i un semn alb de zăpadă, / Chiar 
dacă rana ta / Adincă e ca o apă*.

Eugen Simion

Marin Gherasim : „Poarta eroilor"

Despre Festivalul
de poezie

ecent, la plenara Consiliului Uniunii 
r Scriitorilor, poeta Ana Blandiana îm

părtășea colegilor citeva impresii des
pre Festivalul de poezie al orașului 
Paris. în metropola tuturor experi

mentelor literare setea de poezie a scăzut în
grijorător, publicul unor astfel de intilniri 
ind compus mai mult din creatorii de 
Noroc că poeții din diferite 
între ei. La Isaccea, Huși, 
Sânnicolau, Jimbolia, Lugoj, 
muna Bragadiru poezia are 
impunător.

A n culegerea de Studii de etnografie și 
folclor din zona Brăilei, tipărită anul 
trecut la Brăila, de Centrul de îndru
mare a creației populare și a mișcării 
artistice de masă a județului Brăila,

intr-un impunător volum in-8*. de 654 de pagini, 
am citit cu interes studiul delicatului poet, prof, 
ion Ganea despre Variantele baladei populare 
, Chira Chiralina* ți ecourile ei in literatura 
scrisă. Binecunoscută de folcloriști, balada a fost 
intiia oară culeasă și publicată de Vasile Alec- 
sandri in Poezii poporale. Balade, Cartea II, Ia
șii. Tipografia Buciumului Român, 1853, sub 
titlul Chira. cu acest memorabil început :

„La Brăila-n vale / Șepte bolozale / Și șepte 
sandale / Descarc ibrișim / Ș-incarc buți cu 
vin : / Descarc băcălii / Ș-încarc dimerlii / Și 
discarc zamboale / Și Încarc ștamboale / Tot 
cu griu mărunt I Și cu arnăut".

încă înainte de intrarea in rigoare a tratatu
lui de la Adrianopol (1829). care a favorizat 
avintu) schimburilor comerciale ale Țărilor Ro
mâne. Brăila era un centru economic important 
De aceea sînt de «cord cu Ion Ganea. care crede 
că balada datează dt la începutul secolului 
trecut iar nu de la mijlocul lui, cum au afir
mat unii specialiști.

Balada Chirei. după studiul numit are șaispre
zece variante cunoscute, intre care opt au fort 
culese Intre anii 1965 «i I960, dovadă perempto
rie 3 vitalității acestei capodopere folclorice. 
Iată ce ne spune Ioc Ganea. in esență, despre 
motivele baladei :

„Chira Chiralina este drama ființei tinere și 
frumoase, care cade victimă unui exploatator

fi- 
poez-e. 

țări se mai ascultă 
Fălriceni, Sighet, 

Giurgiu sau 
oricind un

in co- 
public

Festivalul internațional de poezie care a avut 
loc de curind la Brașov a întrunit sub aceeași 
cupolă poeți din opt țări socialiste. în marea
sală a Casei Armatei, plină pină la refu2, un 
public entuziast și avizat a răsplătit cu aplauze 
frenetice poeziile confraților Dimităr Svetlin și 
Borislav Gherontiev din Bulgaria, Petr Skarlant 
și Jan Buzassy din Cehoslovacia, Alex Shculze 
din R.D. Germană, Pavle Popovid și Radomir 
Andri ci din Iugoslavia, Marek Wawrskiewcz 
și Alexander Rymkiewicz din Polonia. Denes 
Kiss și Menyhert Tamas din Ungaria, Ludmila 
Sdpahina și Ivan Tarba din Unionea Sovietică 
precum și pe ale poeților din România : Ba
logh Jozsef, Cezar Baltag, Vlaicu Bârna. Vero
na Brates. Franz Johannes Bulhardt, C. Copilu- 
Cheatră, George Chirilă, Dan Deșliu, Lendvray 
Eva. Darie Magheru, Iv. Marjinovid. Angela 
Nache, Ana Maria Pop, Ion Potopin. Ermil Ra
dulescu, Ion Stanau, Ștefan Stătescu. Nicolae 
Stoe. Permanenta prospețime a poeziei popu
lare a avut și de data aceasta, in interpreta
rea lui Tudor Gheorghe, un mesager excep
țional

Cuvinte vibrante la adresa poeziei ri slujito
rilor ei mi-a fort dat să aud din partea prof. 
E3ena Georgescu, secretar al Comite*, uim jude
țean de partid, care i-a primit pe oaspeți ti pe 
poeții români intr-un cadru optim.

Sunt citeva elemente de organî»r» ■ 
festâni de la Brașov care in viitor vor trefax. 
remediate O intitaire internațională de an
vergura celei despre care relatăm ar trvbc. să 
aibă ea punct de emulație un preoția. Poernri 
ce urmau a fi citite in cadrul Festivalului. sti: 
ale oaspeților dî și ale autorilor români, ar fi 
fort bine dacă erau adunate intr-o ewlegerv ri- 
pârită înaintea debutului manifestării, sas mă
car publicate intr-o revistă. Realizarea «escoe 
propunea ar fi de narură să atragă la Arcan- 
Festival pe cei mai buni poeți na nan» «a-j. — 
ci si de la nat.

Dar cei mai important lucru este ca la des
părțire să fii «sevins să poeții străini vor duce 
odată cu ei in țările lor un gmd bun și o veste 
frumoasă despre țara noastră.

Gheorghe Pituț

Sculptură de Constantin Lucaci

Desen de M«hai Gheorghe

CARTEA CU

Nicolae
orttirx.er cu oasele dure si oi o r.estâ-

r
~r.:re a trăirii foarte rar intilnită. vis- 
roiit oarei de-ua blestem De care si-ț 

fără sâ vrea. Nicolae Bre- 
Lan obține zkxna exact De căile crin 
alia aiunx s fie descăoâ;--ati ca artiști, 

ttareză In e_ ea-n tota orozatorii îeriti din 
derta ocateior trarsuvane. minereuri centru fur
nale mart. Tema favorit* De care am desorir.s-o 
uimit din roman-ăe lui este volutnaîea de a
risiDi singurătate. Peste dezolanta singurătate a 
personajelor din Bunavestire, de exemolu. plu
tește ca a spaimă un vint de crimă mucegăită, 
înfăptuită la nivelul simțurilor si De punctul de 
a se produce In trupul lumii. Ne știm de mult, 
din anii cînd ii plăcea să umble cu Dieotul îna
inte. și de atunci si pină azi. cînd a început să 
fie sur si cu gîndurile intrate în Maramureș 
(locul unde descoperi culorile iluziei si atingi 
cu mina imaterialitatea) mă întreb : este Bre- 
ban un victorios sau un înfrînt ? Greu de zis
da sau nu, fiindcă viata i-a dat părți egale si de 
înălțare si de decădere. Cred că s-a născut sub 
o stea însingerată si. ca orice artist autentic, e 
un mare om trist. Aiunsă în punctul culminant, 
tristetea lui se împletește cu beția visării — 
atunci mi-nchipui, Breban trăiește cu ochii în
chiși bucuria că e foarte puternic oeste el însusl 
și are un șurîs Îngăduitor pentru cei ce-1 
cred căzut cu umerii la pămint Fiind 
cînd Don Quijote, cînd Sancho Panza 
și-a creat mulți dușmani de-o viață sau

otoman sau severității propriilor ei frați. Este 
aici o îmbinare a două motive folclorice : cel al 
apărării fetei de către turci (existent și în cele
lalte balade din ciclul dunărean) și cel al eli
berării ei prin vitejia fraților (specific operei dc 
care ne ocupăm). în multe variante însă apare 
și un al treilea motiv, cel al pedepsirii surorii 
cu moartea, de către frați (aflător și în folclorul 
balcanic)**.

Chira primește epitetul „floare de grădină**, 
adică de cultură, spre deosebire de florile na
turale, de cîmp — epitet preluat in anii din 
urmă de către concursul de muzică populară, 
într-adevăr, Chira, deși soră cu „hoții Brăilei, / 
șerpii Dunărei", este o eroină castă, ea respinge 
propunerile acelui „arap buzat", care încearcă 
s-o ademenească cu momeli de mare lux :

„Și eu ți-oi lua 7 Rochiță cu zale / Lăsată 
pe șale. / Rochiță în bolduri / Lăsată pe șolduri, / 
Și paftale mari / Cu mărgăritari / Și paftale 
mici / Tot de irmilici."

Alta este factura Kyrei Kyralina a lui Panait 
Istrati, povestea care, cu prefața lui Romain 
Rolland, a „lansat" în 1924 pe așa-zisul „Gorki 
balcanic".

Cartea de mare succes popularizează o fasci
nantă făptură de curtezană, foarte îndepărtată 
de prototipul folcloric, dar pe gustul erotismu
lui modern.

Ca să ne întoarcem însă Ia variantele folclo
rice, mai întinsă decît cea din Balade (1853), 
este prima din culegerea lui G. Dem. Teodorescu 
(Poezii populare române, 1885), datorită feno
menalului lăutar hipermneziac Petrea Crețul 
Solcanul din Brăila. Ganea o consideră „cea 
mai frumoasă variantă dintre cele cu deznodă- 
mint fericit". A doua variantă din aceeași cule
gere, spusă de cobzarul Ioniță Nicolae Panteli- 
monul din București, este „cea mai dezvoltată 
dintre toate variantele cunoscute", și se încheie 
cu sinuciderea eroinei, siluită de arap.

Balada s-a bucurat de „o largă răspîndire în 
Muntenia și în Banat", la finele veacului trecut, 
dar a circulat și în Dobrogea, in Oltenia și în 
Vrancea.

Motivul pedepsirii fetei orientale de către 
frații ei, pentru vina închipuită de a-și fi ridi
cat vălul, a fost tratat de Victor Hugo în poezia 
Le voile, din volumul Les Orientates (1829).; 
Ion Ganea ne dă o frumoasă tălmăcire inedită 
a poemului inspirat din aceeași largă zonă fol
clorică răsăriteană, deși poetul francez îi acorda 
un motto din Othello.

Studiul se încheie cu ecourile baladei în poe
zia secolului nostru : Șt. O. Iosif (Frumoasa 
Irină), George Dan. Al. Amzulescu, Perpessicius, 
Mihu Dragomir. Petre Vlad. Constantin Știrbu, 
Mihai Andrei, Mihai Longhin. Un Mihail Deme- 
trescu publicase „in ultimul deceniu al veacului 
trecut", nuvela Chira. O dramatizare în versuri 
a fost încercată de Nela Stroescu, în 1972.

Talentul Iui Panait Istrati. de inegalabil po
vestitor al marilor vinzoleli pasionale, le eclip
sează pe toate vechile și noile tentative literare.

Șerban Cioculescu

PRIETENI

Breban
pe de două ori durata ei. în tiparul ăsta, 
Breban e de-a dreptul frumos pentru că ne 
face să Înțelegem că numai lucrurile trecătoare 
tin de fericire. Prin șira spinării lui umblă 
cirduri de robi si alaiuri de stănini. Poate de 
aici ei mărturisirea, fâetră ori cu umilință, ori 
cu pumnalul in mini, câ el vine din Dostoievskî. 
,Ju sint bărbatul care*— fier» scris cu piatră 
ruptă munților in dioa cind piatra se scutură 
de zăpezi). Care nu-si eăseste locul In lume. 
Ploile smintite de Ia sfirsitul mileniilor, ploile 
care ne încing cu săbii bătute-n diamante sau 
ne Împing în moara unde se macină oasele 
celor ce nu știu să trăiască decît veșnic nemul
țumiți. veșnic in ceas de îndoială- în frămîn- 
tările lui orgolioase. Breban Isi construiește ca
tedrale în amvonul cărora se așează ca profet 
apoi singur le arde, le distruge cu un muc de 
luminare. Umblă si respiră chinuit, dorind 
enorm ceva ce nu tine de izbînzi apropiate. Ce-o 
fi vrînd ? Sau ce n-o fi știind să ceară inimii ? 
Rar. mult prea rar pentru doi prieteni vechi, 
luăm loc pe o margine de lună răsărită între 
două mări, bem un pahar de vin si ascultăm 
cum sună iarba lasă a bătrînetii. crescută cu 
vîrful spre interiorul pămîntului. Atunci, de
senul lumilor trecute, desenul lumii care vine, 
al disprețului, al iubirii, al speranței ia forma 
unui cîntec.

Fănuș Neagu

Getul Burebista — conducătorul tuturor geto-dacilor <«
la autorii greci din epocile 

intilni 
de a 
geților,

ulterioare 
procedeul 

dacilor 
virtutea 

livrești, sensul deosebirii regio-

(destul de rar) 
extinde asupra 

va fi numai în

document direct, reflectînd no- 
din acel timp, arată că Burebista 
dinții și cel mai mare rege din 

ce ar fi fost imposibil să se spu- 
rege dac din Transilvania, străin
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Dacă 
se va 
invers, 
numele 
unei tradiții 
nale dintre cele două ramuri ale aceluiași neam 
fiind de mult pierdut Nu tot așa stăteau lucru
rile. însă, pe vremea lui Burebista. cînd o atare 
generalizare abstractă ar fi apărut ca o confuzie 
contrazisă de realități prea evidente. Cine era 
numit get pe atunci, sigur nu putea fi dac.

Pe de altă parte, inscripția lui Acornion de la 
Dionysopolis, 
țiuni curente 
devenise „cel 
Tracia", ceea 
nă despre un 
de Tracia balcanică, dar era foarte firesc pentru 
un conducător al geților de la Dunăre, care 
trăiau intr-un strins contact cu triburile trace 
din sud încă de la începutul secolului V î.e.n., 
cînd acele triburi formaseră, sub dinastii odriști, 
statul Traciei, extins pină la gurile fluviului.

Un indiciu in plus in favoarea originii getice 
a lui Burebista constă în știrea lui Strabon des
pre stîrpirea viilor, pe care acest rege, cu spri
jinul autorității religioase a lui Deceneu. o im
pusese supușilor săi din regiunea sa de baștină 
înainte de a fi pornit la opera de unificare și 
de cucerire. Or, pe cît e de firesc să acceptăm 
cultura intensă a viței de vie in Muntenia ge
tică. al cărei climat e așa de favorabil pină azi 
acestei plante de origine exotică, importată 
atunci nu de prea mult timp de la greci și de 
la tracii balcanici, pe atît de imposibil ar fi să 
ne-o închipuim crescînd în munții Sarmisegetu- 
zei și foarte greu am putea-o vedea introdusă 
chiar în ținuturile mai prielnice din interiorul 
Transilvanei înainte de cucerirea romană. Că 
vinul se consuma în Cîmpia Română în canti
tăți foarte mari se vede și din frecvența deose
bită a amforelor, recipiente 
transportul 
cu absența 
să avem in 
vase peste 
cu alte mijloace de transport, dar absența lor 
nu e mai puțin un indiciu de consum relativ 
mai redus Iar apariția amforelor de fabricație 
getică, imitate după cele rhodiene. și foarte des 
întîlnite în stațiunile din centrul Munteniei toc
mai in epoca lui Burebista, poate fi luată ca o 
dovadă a vinificatiei locale. Intr-una din aceste 
stațiuni, la 
vălătuc ars. 
ze de vită

De altfel, 
muna Novaci-Vlașca, jud. Ilfov) 

specifice pentru 
acestui apreciat lichid. contrastind 
lor în Transilvania. Desigur, trebuie 
vedere și dificultatea trecerii acestor 
munți și eventualitatea înlocuirii lor

Popesti. s-a găsit, pe 
chiar urma imprimată

o bucată de 
a unei frun-

așezarea getică de la Popești (co- 
situată nu

departe de capitala actuală a României, pe un 
lung pinten al terasei de Ia dreapta riului Ar
geș, prezintă o semnificație primordială pentru 
dezvoltarea culturii getice în vremea lui Bure
bista. Săpăturile executate acolo timp de mulți 
ani au dovedit că e vorba de un important cen
tru economic și politic din secolele II—I Le.n. 
Scoțînd la iveală. între altele, resturile unei 
curți „princiare" foarte întinse (ocupind peste 
2 000 m2) cu încăperi numeroase și de destinații 
diferite, construite după un plan complicat re- 
flectind o influență elenistică, dar în tehnica 
rustică tradițională, cu lemn și vălătuci, piatra 
lipsind cu totul în această regiune. în ce pri
vește inventarul mobil al așezării, el conține, în 
afară de obiecte de import direct (ca amfore 
de Rhodos și de Cos. vase fine grecești, sticlă
rie, podoabe de metal, monede din Thasos, 
Dyrrhachium și Apollonia. Odessos, Maroneia, 
Amisos, denari romani republicani) o mare pro
porție de elemente lucrate în atelierele locale 
după tehnica și formele elenistice, ca chiupuri 
mari (pithoi), boluri de tip delian cu decor în 
relief, amfore, țigle, unelte de fier, imitații de 
monede reproducînd prototipuri macedonene, 
giuvaeruri de bronz, de argint, de aur. Nici o 
altă localitate getică din același timp nu denotă 
o dezvoltare atit de înaintată a meșteșugurilor 
și a schimburilor de produse și nici o asimilare 
atît de profundă a influențelor meridionale. 
Așezarea de la Popești era. în aria getică, prin
cipalul centru de producție a chiupurilor de 
provizii (care nicăieri nu apar cu atita frecven
ță). a holurilor menționate, cu decor in relief, 
a amforelor de imitație, cu ștampile anepigra- 
fice, și singurul în care țiglele se foloseau cu
rent pentru acoperișurile locuințelor.

Primatul calitativ al acestei așezări si situația 
sa centrală în zona păduroasă de altă dată din 
mijlocul Cîmpiei Române, la un punct semnifi
cativ de pe valea Argeșului, pină unde mărfu
rile venite oe Dunăre puteau continua a fi 
transportate pe apă. cu ambarcatii ușoare, pen
tru a fi duse mai departe in sus cu mijloace 
ferestre, ne-au sugerat eventualitatea identifi
cării sale cu Argedava. reședința predecesorului 
lui Burebista menționată in inscripția lui Acor
nion de la Dionysopolis. O serie de alte indicii 
concordă intru fundamentarea unei atari iden
tificări.

Valea Argeșului reprezintă, printre văile nu
meroșilor afluenți ai Dunării care udă șesul 
Munteniei, drumul economic cel mai important 
și cel mai frecventat. Străbătînd în diagonală 
Cîmpia Română de la sud-est spre nord-vest, 
acest drum făcea legătura cea mai dreaptă din
tre Dunăre si principalele păsuri ale Carpaților, 
înlesnind legăturile triburilor getice. De de o 

parte cu triburile dace din Transilvania, pe de 
alta cu cetățile grecești din Pontul Sting, mai 
ales cu cele din sudul Dobrogei si de pe lito
ralul Bulgariei actuale. Prelungind peste Dunăre 
direcția sa diagonală, pe căile de uscat ale Do
brogei meridionale, se ajungea la Dionysopolis, 
adică se făcea exact traiectul cel mai scurt pe 
care îl aveau de urmat. în sens invers, soliile 
conduse de neobositul Acornion. spre a ajunge 
la reședința regilor geti. Ideea de a căuta 
această reședință undeva pe valea Argeșului i 
ș-a impus mai intii lui Vasile Pârvan. care, 
precum arată in Getica, avea în vedere pe de o 
parte precăderea acordată de Burebista politicii 
sale pontice, necesitind o mal îndelungată șe
dere înspre Dunărea de Jos. pe de alta coinci

studia tliracolocjica
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denta toponimică a Argedavei cu numele Arge
șului, care, precum tot neuitatul învățat demon
strase în mod convingător. într-un studiu ante
rior. trebuia să se fi chemat cam la fel ca azi. 
Argesis. forma Ordessos. transmisă de Herodot 
ca nume al riului (IV. 48) prezentind aspectul 
unei deformări eleno-scitice. îmbrătișînd această 
idee în ce privește partea sa geografică, acad. 
C. Daicoviciu. mai de curind. preconiza locali
zarea Argedavei undeva pe cursul superior al 
Argeșului, spre munte, fără a preciza vreun 
punct. Dar in acea parte nu există nici o așe
zare getică destul de importantă pentru a con- 

, veni unei reședințe regale, nici chiar emporiul 
de la Cetățeni in defileul Dîmboviței necores- 
punzind unui asemenea rol. Cu totul altfel se 
prezintă lucrurile ne cursul inferior al Arge
șului. unde importanta așezare de la Popești 
întrunește condițiile cerute pentru o identifi
care cu respectiva localitate antică, nici un alt 
loc cunoscut Dină acum in aria getică neputîn- 
du-le oferi cu aceeași concordantă si în același 
grad de probabilitate.

Bineînțeles, nu uităm că avem de-a face cu o 
ipoteză, care, oricit de puternic susținută de 
complexul împrejurărilor, nu este mai puțin 
lipsită de o dovadă peremptorie, pe care numai 
precizia unei mărturii scrise ar putea-o aduce. 

Pină La producerea unei asemenea mărturii care 
poate fi sperată de la vreo intimplătoare desco
perire epi grafică pe viitor, dar pe care momen
tan nu putem conta, nu ne rămine decît să con
statăm că. în stadiul actual al informațiilor, 
așezarea de la Popești se prezintă ca punctul 
cel mai indicat pentru reședința predecesorului 
lui Burebista. tinta primei călătorii a lui Acor
nion la geti. leagănul lui Burebista însuși.

Odată ajuns în fruntea tuturor geto-dacilor, 
primul gînd al lui Burebista a fost de a-si con
solida puterea si de a face din măreața formație 
teritorială realizată un stat unitar, organizat și 
durabil, după modelul monarhiilor elenistice, 
capabil să tină piept cu succes formidabilei 
puteri romane. Aceste năzuințe reies destul de 

limpede din inscripția lui Acornion. unde abilul 
diplomat grec este arătat nu numai cu sarcina 
de reprezentant al politicii externe a regelui get. 
dar si cu titlul de „primul și cel mai mare 
amic** al acestuia, exprimat printr-o formulă 
curentă in protocolul de atunci al regilor ele
nistici. Consecvent cu asemenea tendințe cen- 
tralizante. era natural ca Burebista să fi schim
bat vechea sa capitală din șesurile getice cu 
alta, făurită din temelie de el. într-un loc anume 
ales, cu o poziție inespugnabilă. retrasă, dar la 
o potrivită distantă de toate hotarele vastei lui 
stăpiniri. Acest loc a fost găsit în munții din 
sud-vestul Transilvaniei. în inima masivului 
Orăștiei. Acolo, la Grădiștea Muncelulul, pe 
înălțimi care nu mai văzuseră așezări omenești 
înaintea lui. ci cel mult vreun loc de cult, a 
înființa Sarmizegetusa. refugiul suprem, mare 
cartier general al oastei sale, adăpost al averilor 
sale mereu în creștere, sanctuar religios al în
tregului neam geto-dac. Argedava din țara 
geților îl crease pe Burebista. el a creat Sarmi
zegetusa din tara dacilor. Numai asa se poate 
pune problema raportului dintre prioritatea ge
tică de pină atunci si prioritatea dacă ulterioară: 
ca o succesiune de hegemonii regionale deter
minată. prin forța lucrurilor, de însăși unifi
carea politică realizată de Burebista si favori

zată de împrejurările de după moartea acestui 
rege, cind uniunea geților din Cîmpia Română, 
slăbită prin dispersiunea forțelor sale, redusă 
în urma dezmembrării geto-dace de după Bu
rebista, grav lovită prin instalarea imperiului 
roman la Dunărea de Jos. a intrat în penumbră, 
pentru a fi curind radical suprimată de romani, 
în vreme ce uniunea dacă din munți, moștenind 
formidabila Sarmizegetusa a rămas să continue 
singură progresele culturii geto-dace si ale unui 
stat liber, infruntind glorios, timp de încă un 
secol și mai bine, puterea romană.

Nici un document scris nu vorbește de eve
nimentul transferării centrului lui Burebista. 
Cum insă. începuturile cetăților din munții 
Orăștiei se opresc pe la jumătatea secolului I 
î.e.n.. cercetătorii. începind cu V. Pârvan. sînt 
unanim de acord în a Ie atribui > ipotetic ma
relui unificator get. Dar materialul arheologic 
descoperit în întinsele săpături de acolo nici nu 
conține vreun element sigur mai vechi, pentru a 
confirma încercările de a-1 socoti pe Burebista 
originar chiar din acel loc și de a-i situa acolo 
si pe predecesorii săi cu însăsi Argedava. Și nici 
nu poate fi vorba de un mare trafic economic 
la originile Sarmizegetusei, care, prin poziția sa 
dosnică înfundată in munți greu accesibili, ferită 
de marile drumuri, departe de terenuri agricole, 
dovedește că nu s-a născut decît din conside
rente politice si militare si că. dacă ulterior a 
fost populată, nu e din cauza unor condiții eco
nomice firești, ci numai ca efect al situației sale 
de reședință strategică a unui rege.

Cît despre încercarea lui Hadrian Daicoviciu 
de a identifica eventual reședința predecesorului 
lui Burebista. Argedava. cu o cetate-satelit din 
Munții Orăștiei ca aceea de la Costești, e o pre
supunere care nu se sprijină pe nimic. Mai intii 
Argedava nu era o fortăreață accesorie, ci o 
capitală. Iar de Grădiștea Muncelului n-ar putea 
fi vorba nici măcar printr-o conjectură hazar
dată. fiindcă această cetate principală își avea 
numele ei de Sarmizegetusa. Pe linia tezei sale, 
tînărul și talentatul autor al recentei cărți Dacii 
imaginează in decretul de la Dionysopolis și 
eventualitatea unui nume (S)argedava. in loc 
de Argedava. presupunind că ar fi putut exista 
un S initial în partea mutilată a inscripției. Iar 
acest nume, astfel făurit, ar aminti pe acela al 
riului Sargetia. sub albia căruia, după o anec
dotă transmisă de Cassius Dio (LXVIII. 14), 
și-ar fi ascuns Decebal tezaurul si care ar fi de 
identificat cu Apa Grădiștii de la Grădiștea 
Muncelului și de la Costești.

Radu Vulpe



atelier literar
posta redacției J

M.-V.S.: Schița e cam incon
sistentă, schematică, insuficient 
motivată. Cealaltă (cu un titlu 
inexplicabil) pare un fragment, 
care lasă fără înțeles o serie de 
referiri la personaje și situații 
anterioare. Pe lingă această im
presie de fragment (decupat ne
inspirat, pentru că nu ridică și 
nu rezolvă nici o problemă, nici 
o întîmplare, nici un caz etc.) 
expresia e, in general (in amin- 
două textele, de altfel) greoaie, 
confuză, lipsită de mlădiere și 
precizie. (Plicul dv. ne-a sosit — 
judecind după data scrisorii — 
cu o regretabilă, inexplicabilă 
întîrziere).

A.A. ANDREI: Ne rugați să 
scuzăm „greșelile dactilogra
fei de ortografie". E o formulă 
nouă, trebuie să recunoaștem, 
față de cea a altor, mai nume
roși, corespondenți — onești, nu 
se poate nega — care ne roagă 
să le scuzăip propriile greșeli 
de ortografie (ce e de scuzat 
aici rămine totuși un mister — 
ar fi, într-o transpunere anec
dotică, brutală, ca și cum, să zi
cem, un șofer de autobuz și-ar 
înștiința pasagerii : „nu prea știu 
să șofez, vă rog să-mi scuzați 
greșelile de conducere*1... !?). La 
dv., cazul e mai grav, întrucit 
asociază și o doză masivă de 
lașitate : dactilografa !, ah, dac
tilografele ! — acești acari Păuni 
ai analfabetismului (care, in 
treacăt fie spus, după încheierea 
procesului de alfabetizare, tinde 
să se extindă la proporții îngri
jorătoare...). Dar de ce ar tre
bui să scuzăm noi „greșelile 
dactilografei** și n-ar fi mai fi
resc să le corectați dv. înainte 
de a ne trimite paginile ? (Că, 
dacă nu le corectați, nu-i așa, 
greșelile nu mai sînt ale dacti
lografei, ci, bărbătește privind 
lucrurile, ale dv. personal ' Nu? 
I irește. e rușinos (chiar inadmi- 
sib’l) să te apuci de literatură 
înainte de a învăța să scrii 
corect (nu e mai greu — să știți 
— decît să-nveți, bunăoară, sem
nele circulației rutiere, pentru 
carnetul de șofer, doar că acolo

pici la examen și mai dai o 
dată, de două, de nouă ori, pînă 
le știi — plătind și taxele res
pective — în timp ce aici, vai 
de lume !...), dar e mult mai ru
șinos să-ți lepezi neajunsurile 
pe spinarea unui nevinovat, și 
așa blestemat de soartă să ci
tească tone (ucigătoare) de hir- 
tie murdărită. Iertare, deci, și 
compasiune pentru bietele dac
tilografe 1 (In versurile trimise 
in ultima vreme, nimic nou !).

PETRIN ALIN : S-ar părea că 
nu lipsește o anume indeminare 
a povestirii, dar textul e încă 
șubred, șovăitor și nu permite 
încă o concluzie dară.

IDANAR : Mai cuminți, parcă, 
și mai puțin spontane ca altă 
dată, mai elaborate (vizibil), u- 
neori căznit, greoi, dar păstrind 
același semn al vocației, care 
poate, în fine, va ti luat in se
rios. Cele mai interesante : „Lu
minos**, „Poate e o fintină**, 
„Am văzut un poet**, „Precizare 
de sentiment**, „Rouă**, „Trup 
anacronic** (cu finalul „căzut**, 
ne’nspirat).

C. ROȘIOREANU : Proza, 
scrisă curat, îngrijit, nu depășeș
te, totuși, prea mult nivelul u- 
nei compuneri școlare, deși une
le calități, încă bănuite mai mult, 
îndreptățesc continuarea efor
turilor. Poezia e și ea In preaj
ma copilăriei, atit prin roman
tica naivă a temei, cit și prin 
mijloacele de expres . încă ne
sigure. încă stăp’nHe de un con
ventionalism cam dulceag (cu 
„pas de -freamăt", „ochi de po
veste". „riuri de dor" etc.). A- 
mmdouă textele atestă, insă, ti
nde aptitudini pentru literatură 
(care au iustificat si inruraiarea 
pe care v-am aare«at-o ante
rior). dar ele dovedesc si impe- 
roasa ohUgație care vă revine, 
de a cult’va aceste atx4»ndi“i. 
de a acorda «roHi șl le-nj-n stu
dioase o prioritate »b*^itită in 
prervnipinle dv. Tineți-ne la 
curent

M.B. : Vervă livrescă și paro
dică de diletant inteligent cul
tivat și relativ indeminatic in

potrivirea rimelor. Dacă ar exis
ta, in aceeași măsură, un flux 
spontan, al „barului**, un frea
măt liric mai liber, mai puțin 
așezat „în pătrățele** (adică ju
gulat, la urma urmei), lucrurile 
ar ajunge mai departe (poate 
chiar foarte departe). Cîteva 
pagini („Rondelul fidelității", 
„Nu a venit", „Rondel strident", 
„De primăvară") ne obligă să ră- 
minem pe recepție.

DZADIDO DUSE- etc. : Nu
mai o editură vă poate da lămu
ririle pe care le cereți.

A. DUMITRAȘCU : Scrisoa
rea e, acum, mal ponderată, mai 
aplicată și serioasă, plină de a- 
devăruri și de sensibilitate. O 
imagine Îmbucurătoare despre 
autorul ei, adeverită și de poezi
ile Însoțitoare. (Coca e fiica Ele
nei Farago). Mulțumiri pentru 
vorbele bune și ilustrate. (Pe 
viitor, fiecare poem pe o singu
ră fată a filei).

T. ROȘU : Impresie de stag
nare. cerc închis. monotonie, 
surplus de minuție grafomană. 
art’ficioasă. otioasă. Cîteva pa
gini mai aerisite : „Singură
tate". „Doica". ..Păm’ntul". 
„Iată", „Substituire". „Primă
vara". „Dacă nu poetului*.

EM. ACHELARITEI : Ar fi 
destul de trist dacă alegerea 
noastră, a cititorilor, s-ar ’‘mita 
intre poezia dv. U a hli 3r ton 
— ori una. on a’ta !_ Slavă 
Domnului, inaă. ritrina e mult 
ma< bogaiă — ren obeerva cu 
timpul, deacopennd si al ti po
eți. ma’ maci h —ai mari, si bă- 
gind de «ea-nă. la un moment 
dat. că poeții txnr>eati la _A*e- 
lier" «ear^ănă cu oricare d*ntre 
ei. dar cu nict ur.ul in specia] * 
Vett ’~ a< ob«erva ooe’e io- a<La 
nu e deloc •’tun c* po^a dv. 
nu prea e poez-e (nio *n oW- 
me’» text? trimisei «t că. ma* de 
grab*, «-ar putea pune
acele? l*trie a -tle-|^Bhi>n1 *v • - 
damen‘a’“. r-— »**• <}e
pregnant ‘n ti* — a se—Moere.

Gen r>»Tn;rvr<e«
N.R. Marvacrbele uu se res

tituie.

Fără ochelari
Unde 
să caut po 
omul 
care a născocit 
ochelarii 
pentru cai I î... 
i-aș strînge mina 
sub copită.
Noi căutăm lumină, 
cit mai multă 
lumină, 
de care avem nevoie, 
ți caii 
să vadă 
cimpia năvălind 
spre șosea I 
unde să-l caut 
să stea de vorbă 
cu calul 
intre patru ochi, 
fără ochelari 
sâ-i spună 
adevărul.

MAR N GORANU

In zori
Indelunq nechează co '-n crtegun. 
Au rămas pesemne iarăși s-ng- 
Sau trec lupi ‘lă’ninzi cu cofo cri dalta. 
Să le rupâ-n șapte beregata ;
Ori tilhari io briie cu cuțite.
Sâ-i jupoc e p nă Io copte : 
Ori grăbiți’ ani cu pas uw*e 
Pe toți patru, doamne, sâ ni-< fuse. 
Ca-n pădurea si in holda nouă. 
Ne lăsară oc iii io* de rouă.
Și pe zore-n 'ago for nehună. 
Numai o potcoorâ c t o lună.
Pi berea de stele cit e-naK
Ca -rereu e-a lungul și de-a loud.
Gt tine vc-ooga si b*npia
Sâ i tot strige n zori cop o *a —

ÎOW CRACVA

SsIîIxyhiI poetului
— Nu sbw
i-ore-w absurde 
d cum sg descui 
oepot e cu bo-be 
-- șbu 
ce e șâșui

-nț-e cerbul
in tuftșui pOOOrii
- j știu
cite pfonete 
ne susoecseczâ

de a putea fi
crescuți in eprubete
nu știu
ce este lancea
care plutește-ncrincenată 
deasupra calului 
știu
știu muritorilor 
să mâ-mbăt 
cu vraja cuvintelor 
ți să string cu iubire 
miinile voastre.

AUREL DUMITRAȘCU

Desen de Nicăpetre

U h riu In clmpie
Pr»rind linia simplă
o unui riu.
ce--turuf foi c'ar, 
meandrele prin care-ți 
savurează plăcerea 
de o saluta oamenii, 
de a sa. ut o țara...
Sântuai prelung 
ce cimpta fierb* nte.
1 pee kw .buri de dor,

P—r->d U“C $*»plâ o unui riu,
Q inia reții
«£■■■ palma unui o*",
cor*-hjrx£»du-se_

BOGDAN PACJRFTANU

Asemenea văzduhului...
Te-ai ascuns in mine 
precum văzduhul 
se ascunde 
in oase de păsări, 
precum aceste vorbe 
se-ascund 
intr-un poem.
Doar cînd vom respira 
prin frunzele 
arborilor,
vei înțelege ce-nseamnă •
tăcerea...
Te-ai ascuns în mine 
ața precum tăcerea 
se cuibărețte ,
în sufletul 
cuvintului...

ION DRAGOȘ

E o altă iubire...
E o altă iubire alăturată iubirii de părinte, 
de frate, 
de fiu sau de mire
se cere limpezit sentimentul ți vă rog 
incercati să vă gindiți părinții 
intirziați intr-un pămînt străin 
ți fiii crescind sub depărtate păsări 

multicolore, 
mirele poleit de partea nevăzută a soarelui 
ți frații punind un gard de cale ferată 
intre casa lor ți a voastră...
...E o iubire care pune piedică acestor 

ginduri- 
ea leagă toate iubirile,
știți bine.

ANA PARIA

Oamenii opaci
Oamenii opaci 
doar in lumină 
înregistrează 
tăcerea 
pe banda magnetică 
oamenii opaci 
cu cele cinci 
presimțiri 
strinse in 
pumn 
zimbind 
oamenii opaci 
dăruiesc 
fotografului 
tot întunericul 
din lume.

DAN LADINA

Lumea interpretată și reprezentată REVISTA STRĂINA
Urmare din pag. 1

xul Istoriei, de a fi chiar făuritorul lor con
știent. Nici o deliberare interioară insă, cum 
bine se știe, indiferent de obiectivele sale nu 
poate avea, în planul creației, efecte pozitive, 
atit sub raport etic cit și sub raport estetic, 
dacă este lipsită de un suport real de cunoaș
tere, capabil să permită * abordarea cu lucidi
tate a problematicii actului creației ca feno
men cu multiple semnificații și rădăcini in rea
litatea nemijlocită. A dispărut de multă vreme 
din circulație mitul geniului suficient sieși, a 
creatorului pentru care punctul de reper cel 
mai sigur in univers era propria gindire artistică, 
propria — și uneori sterila — frămintare. Dia
logul viu și neîntrerupt al artelor și culturi
lor a făcut, in condițiile exploziei informațio
nale, să se accentueze convingerea că valori
ficarea experiențelor istorice diverse, conside
rarea lor dintr-o perspectivă critică pot ferti
liza rolul creației, ii pot da acestuia o dimen
siune ‘ pe măsura aspirațiilor omului de a de
veni stăpin pe propriile sale destine.

Pentru un creator stăpin pe mijloacele sale 
de exprimare, o largă cultură este indispensa
bilă căci ea oferă premisele pentru verificarea 
valabilității demersurilor proprii. Se poate ex
clude astfel cu ușurință tentația cedării in fața 
fenomenului modei. Furia iconoclastă a nou
lui roman francez a rămas practic fără urmări 
in literatura europeană deși ea provocase un 
interes inițial complet disproporționat față de 
valoarea reală a experimentului propus. Cine 
a crezut că din „viața" obiectelor se poate face 

, proză a avut o deziluzie constatind dispariția 
rapidă a interesului cititorilor. Să mai amin
tim cite „curente" sau „tendințe" s-au perin
dat în artele plastice ale ultimelor decenii, din 
ele alegîndu-se doar fumul? Asistăm de mai 
mulți ani la o reîntoarcere a artelor vizuale 
la izvoare, la tentativa de a reinterpreta da
tele experienței artistice anterioare fără a le 
desacraliza cu veselie, fără a le lua in derî- 
dere, fără a le nega violent, fără a brusca spi
ritul de continuitate a] valorilor estetice acu
mulate. S-a consolidat, mi se pare, în conștiința 
artistică a ultimelor decenii, pe diverse meri
diane, ideea că negația furioasă este contra- 
productivă dacă nu este urmată de o afirmare 
judicioasă a unor principii, a unor valori ca
pabile să se impllnteze solid în conștiința ce
lor pentru care este făcută arta. Afirmația 
nietzscheană conform căreia un veritabil crea
tor trebuie să fie un „distrugător" de valori, se 
pare că are tot mai puțină aderență în cultura 
europeană unde se afirmă mai marcat acel spi
rit constructiv pe care manifestări artistioe cu 
caracter periferic amenințau aproape să-l sur
claseze. Și cind spunem caracter periferic ne 
gindim la acele isme proliferate fără șir și fără 
o ideologie precisă, care — prevalîndu-se de 
experiențele efectiv Înnoitoare ale simbolismu
lui, cubismului, expresionismului, futurismului 
— în loc să contribuie la structurarea direcții
lor de investigație ale artei modeme, au con
tribuit la nașterea iluziei că sensul acesteia 
stă în descoperirea de formule magice. In arta 
acestui secol fermenții de înnoire au riscat 
uneori să fie anihilați de o voință de autodis
trugere ce excludea din participarea la procesul 
de creație tocmai ceea ce oonstituie coloana 
vertebrală: experiența istorică, cultura artis
tică.

Este clar pentru oricine că o asimilare neor
ganică a culturii artistice, absența simțului cri
tic in raport cu propria creație și a sensului 
istoric în raport cu a altora, poate produce fe
nomene de mimetism. Departe de a avea, in 
asemenea cazuri, de-a face cu o conexare fi
rească a problematicii artistice specifice unei 
anume arii geografice — unde in decursul ani
lor s-a asistat la o evoluție spirituală cu ca
racteristici proprii — Cu problematica largă a 
artei de pe alte meridiane, asistăm la o „sin- 
cronizare** artificială ce are drept rezultat crea

Primul act al „mundialului" de fotbal s-a în
cheiat. Echipele calificate vor iuca în grupele 
semifinale. Ultimele rezultate au desemnat inte
resanta configurație a grupelor : pe de o parte 
o grupă majoritar latină care cuprinde toate 
sudamericanele. Argentina. Brazilia. Peru. dIus 
Polonia, pe de alta, una a echipelor „nordice". 
R.F.G.. Austria. Olanda, si. in plus. Italia. In 
mod firesc finala ar trebui să cuprindă o echipă 
latină si una nordică, dacă nu cumva Italia, 
care s-a arătat, oină acum, cea mai completă 
echipă a' mondialelor, nu ne va rezerva surpriza 
cistigării grupei din care face parte. Eventuali
tatea unei finale latine nu este exclusă. în ciuda 
tragerilor la sorti care au dezavantajat oină 
acum formațiile de ioc temperamental.

Cum ne despărțim de ech’oele care părăsesc 
comoetitia ? în mare măsură cu regret. Franța 
ar fi realizat mai mult într-o grupă ceva mai 
relaxată. Tunisia a fost indiscutabil o surprin
zătoare revelație prin iocul ei tehnic de for
mulă sudamericană. Spania si mai ales Suedia 

rea de universuri artistice superficiale. Cultura 
devine fertilizatoare pentru creație doar atuna 
cind, pe lingă livrarea de informații utile, ca
pabile să îmbogățească lumea de idei a crea
torului și să ij ofere sugestii pentru rezolvări 
proprii pe planul formei, contribuie la fixarea 
convingerii că arta a fost și rămine o probi - 
mă de conținut, că expresia artistică — fie ea 
literară, figurativă sau muzicală — se consti
tuie ca o prelungire firească a acesteia.

Este regretabil faptul că uneori pini și cri
tica literară sau artistică nu este foarte ciară 
in diagnosticele sale și preferă fie maniera de 
abordare expozitivă — care dec nu permite 
corelații și nici judecăți de valoare —. Ge mo
dalitatea ruperii de context. Artiștii — ca și 
scriitorii — ale căror surse de Inspirație se 
află la îndemină, sint iude tari din perspectiva 
unei originalități, a unei capacități de invenție 
care la o privire mai atentă nu se justifică. 
Dacă se calcă, pe urmele primiuviștilor mo
derni se cheamă că are tendința originarului; 
dacă recalchiază forme brâncușiene are gust 
pentru esențe; dacă este, decis, de școală su
prarealistă se spune că este un cultivator al 
miturilor ș^.m.d. Exigența față de creatori

Șerban Rusu Arbore : „Peisaj la Pocni"

nu trebuie să Ce, după opinia noastră, cu ni
mic mai prejos decit exigența față de cri
tică. Pentru elaborarea fiecărei imagini sem
nificative, pentru constituirea unui ansamblu 
coerent de imagini semnificative, este necesară 
trudă, perseverență, inteligență artistică, ta
lent. Un asemenea efort trebuie tratat cu res
ponsabilitate, plecîndu-se de la premisa că ori
ce diminuare a calității estetice și morale a 
unei opere influențează asupra receptării ei, 
că orice exaltare nejustificată falsifică dimen
siunile reale ale el și implicit alterează ima
ginea de ansamblu asupra contextului cultural 
în care se înscrie. Critica trebuie să pledeze, 
in consonanță cu creatorii, pentru o artă de 
semnificație. Din nimic nu se poate face artă, 
șl acest lucru îl demonstrează grăitor falimen
tul tuturor tentativelor de reînnoire plecate ex
clusiv de la premisa că limbajul este totul și 
că siluirea lui este echivalentă cu înnoirea lui. 
Revendicarea in manieră organică, și nu in li
mitele aparențelor de la o tradiție culturală 
bogată, ca și exploatarea profundă a filoar.elor 
cunoscute, au avut în poezia noastră drept re
zultat afirmarea unor personalități distincte, 
animate de dorința ca operele lor să fie per
manent străbătute de un suflu de prospețime 
și originalitate, de căldură itmană. de preocu
parea de a face să palpite prin rinduri viața 
in toată bogăția ei. In linii mari putem spune 
ca prin ceea ce au mai valoros, atit pictura, 
cit și sculptura sau grafica noastră, se rapor
tează inteligent și cu sobrietate la o experiență 
artistică dominată de dorința de a armoniza 
creația, de a-i da un sens lăuntric generos și 
profund.

spori Va rezista mitul „mașinilor
și-ar fi găsit fără discuție locul între cele opt 
semifinaliste. Nict Iran n-a fost o echipă de 
turiști, meciul ei nul cu Scotia favorizind califi
carea Olandei. Marile dezamăgiri ni le-a pro
vocat Ungaria, pe care un pronostic îndrăzneț o 
vedea campioană mondială. Scotia, care s-a 
arătat un tigru de hirtie. si. indiscutabil. Mexic, 
echipa care si-a iustificat cel mai puțin califi
carea în turneul celor 16 finaliste.

O primă și evidentă concluzie este că un 
„grup de elită** nu mai există astăzi în fotbalul 
lumii, foarte multe echipe fiind de valori apro
piate. Chiar unele din cele rămase acasă sint 
aproape de valoarea calificatelor. Faptul e 
certificat de iocul neconvingător al celor două 
finaliste de la ultimul mondial de fotbal. R.F.G. 
a făcut un meci nul cu Tunisul. Olanda s-a ca
lificat doar cu trei puncte. Brazilia a trebuit să 
aștepte golul lui Roberto în al treilea meci pen
tru a se califica. Multe pronosticuri au fost date 
pină acum peste cap. In schimb, echipe mai 
puțin bine cotate au prezentat o fată neașteptat

• EDITURA ENGLEZA „ANTONIA

rriwaute ep«ai rrișer». ZT, ia penld ea reac
ția uabdiaHI ■ a p«»irw' - Prterie I vatanae can 
au ti aparul, TBE LIFE AND TIMFS OF ELIZA
BETH 1 «e Ne. « W» HENRY VIU da
Robert Laecv «1 EDW tRD VII Se Kefth «’"leMiu 
par U fte, «apa ■ pieli erkinlcr, ede mai ceae- 
plete și ducwmeBBaa Mureij publicate piaa acum 
4npre meaarbfi brnamel. Culeetivul exwruJor 
care eaiabureata ta acuaată colecție, rtaire care 
lasad i dbeaira AMeaia ”i»rr1 a realizai wa «ext 
la m ectaui- d M ctatorul ta inima bt'>-
rid 0 puated ta liotat data și epoca mnectivA. 
stai prooramaae d apart «oeeeeiv : THE LIFE 
AND TIMES OF : GEOBGE L HILLJAM L 

CH ABUS IL EDW ABD IIL El CH A BPS HL MATY 
Il'DOB. Volumele ie bucur* de o boșaiâ Ilustrare
artistică.
• O NOUA EDIȚIE, la I velnmo, OPERE COM

PLETE, ale lui Bobert MtuH (născut la Klacenlurt 
_ ine—1M2 — autor al celebrului tablou «atiric 
al «ocietătii ausiro-unșarv. de la laceoutul secolu
lui 2E „Omul fără însușirii — « anărttt de eurin-1 
in Editura „Bowbolt- (Beinbeck, B.F.G.). După 
ultima publicare In 1FT! a jurnalului marelui scrii
tor austriac, ediția operelor comulete M pmnune 
■ă cuprindă toate scrierile, romanele șl eseurile 
critice.
• CIND ABriSTUL-ABHEOLOG-ANTICAB VE

NETIAN PIBAN ESI (17M—17») a cuprins In fai
moasa sa lucrare, VEDEBI DIN BOMA, ede 07 
de rravuri care aa creai r Imapiae generală a 
CevlțU Eterne, ei s specificat una din Imagini ca 
rtind, după părerea sa. Templul lui Bachus. Dar 
de fa*l aed templu era Biserica Banta Coastanza, 
ridicau la secolul al IV-lea ca mausoleu pentru 
fiica Împăratului Constantin. Pi evitarea aceasta o 
găsim Intr-o lucrare documentau, publicau In 
Editura „Thames and Hudson" din Londra, THE 
MIND AND ART OF GIOVANNI BATTISTA 
PIRANESI, semnaU de John Wilton-Dy, apărută 
cu ocazia bicentenarului roortU lui PlranesL care, 
prin apariția sa, a marcat și expoziția închinau 
lui, la „Hayward Gallery" din Londra, deschisa In 
lunile mal și Iunie.
• PILASZEWICZ STANISLAW publică la Editura 

„Iskry" din Varșovia volumul GENEZA AFRICANA. 
Autorul, cercetător la Universitatea din Varșovia, 
prezintă In această lucrare cu erudiție și talent 
literar, miturile șl legendele popoarelor din Africa 
Occidentală (cosmogonie, originile popoarelor, mi
turi dinastice ele.), analizlnd totodată efectele 
influenței ideologice șl ale moștenirii trecutului In 
tinerele ttate africane.
• CUNOSCUTUL REGIZOR POLONEZ JERZY 

HOFFMAN a pregătit un nou film după un sce
nariu de Zbigniew Saffan, purtlnd titlul provizoriu 
„Pină la ultima picătură de singe". Acțiunea se 
petrece In timpul războiului, perioada IM1-1ȘU. 
Regizorul se va servi de toată arhiva epocii respec
tive, cronici șl fotografii. Filmul se va turna la 
Moscova, Kalinin, Irkuțk, Londra și pe teritoriul 
polonez.
• TIRGLTL DE ARTIZANAT ȘI ARTE APLICATA 

are loc In Bulgaria din doi In doi ani șl pavilioa
nele tale se întind pe o distanță de 1 km, de la satul 
Oreșak (Jud. Loveci) și plnă in vecinătatea cunos
cutei mănăstiri Troian. Tirgul din anul acesta 
(23 august—25 octombrie! va fl consacrat Cente
narului Eliberării Bulgariei de sub jugul otoman 
(1(71—1971) șl pentru prima oară va avea un ca
racter internațional. Vor participa nu numai Între
prinderile și remarcabilii artizani din Bulgaria dar 
și din țările căre au luat parte la războiul din 
1(77—1(78 (Uniunea Sovietică, Bomănia și Finlanda). 
Această manifestare va constitui un prilej de 
prezentare a valorilor de artizanat contemporane 
și a artei populare aplicate din aceste țări.
• ÎN TRECUTUL ÎNDEPĂRTAT, Ia poalele 

Munților Stars Pianina au viețiiit uriașe animale 
— mastodonți (înaintașul mamutului și elefantu
lui). Drept mărturie a acestui fapt este descoperi
rea făcută recent cu ocazia săpăturilor unei fintini 
din Treavna (versantul nordic al Balcanilor). Aici 
a foșt găsită o parte .a unui dinte de mastodont, 
lung de 60 cm, cu o grosime de 15 cm, alb, tai 
in partea exterioară pare a fl șlefuit. Această des
coperire a suscitat interesul paleontologilor, pen
tru că plnă In prezent urme ale acestor animale, 
care au viețuit pe teritoriul Bulgariei acum 7-8 
milioane de ani, au fost găsite doar in cimpia 
Dunării dar nu și in Munții Balcani.

de fotbal“?
de bună. Ne gindim in Drimul rind la echina 
Perului care a realizat la acest „mundial" fot
balul compromis în multe meciuri de debut in 
care evoluau nume faimoase. Peru are o echipă 
excelentă, care pasează mult dintr-O bucată si 
nu greșește aproape niciodată pasa. Ea are o 
siguranță seniorială în ioc si rezolvă cu o pre
cizie si un calm ieșite din comun pentru un 
mondial faze care ar produce panică in cazul 
altor echipe. Peruvienii au salvat fata fo'balului 
sudamerican pînă la grupele semifinale. Nu pu
tem anticipa însă nimic in ceea ce o privește. 
Nu ni se pare o echipă competitivă in sensul 
european al termenului, iar grupa în care se 
află e de-a dreptul crincenă. Argentina nu s-a 
impus cu autoritate în nici un meci. Ea ara 
jucători de o excelentă tehnică lnd^eutab^ă. 
dar atacul e steril. Ca si Braz’ija. Araent'„R 
suferă de prea multă spontaneitate, de o linsă 
de inteligentă a jocului care-i dăunează. Mai 
ales Brazilia n-are un creier, un dispecer asa 
cum are orice echipă de ligă europeană si asta

Omagia
Urmare din pag. 1

~de axi de luptă pentru ace- 
ieușț corrine — hbertAte, independenți și
pure re păer.mtul nespuc de framog și iubit, 
di.-, wtreic d» fer-ale ale Ca-paulor. In cu- 
vnn'ănle preaetîimelui țării istoria este un aliat 
de nădejde care sprijină in mod sublim efor
tul noKra de ac- Jațele<iRă bine că infiptui- 
rea uăzwlulelur de libertate șl dreptate sacială, 
de uni laie uattuwcli. m se palea realiza decit 
prin lupta nwaii a tutarur ■’lai-e’sr populare, 
fără dewsbire de aaiianalitate. fruntașii revo
luției din 1*0. atit rumâni cit și maghiari și 
germani »-au pronunțat pentru întărirea soli
darității și uuitâții for in infăptuirea idealuri
lor revaluției". După aproape un secol și ju
mătate. conducătorul de astăzi al României a- 
firmă. spre ascultare și Înțelegere universală 
că „una din marile realizări ale politicii parti
dului nostru a reprezintă rezolvarea revoluțio
nară a problemei naționale" și că această pro
blemă- e*te. așa după cum au visat și înain
tașii. o problemă a poporului român. „Soluțio
narea tuturor problemelor care privesc viața 
și munca cetățenilor din România, indiferent de 
naționalitate, privește numai partidul șl statul

Lupta eu „împrejurările"
Urmare din^pag. a 8-a

dacă verificarea mai atditâ ne confirmă, fap
tul ni se va părea cu 'atit mai semnificativ.

Emineecu a sublimat poetic împrejurările 
banale dar dramatice ale vieții in ălte expresii 
metafore, a căror cercetare ni se îmbie ca 
foarte generoasă. In aces* loc vom spune cîte
va cuvinte despre una din aceste echivalențe 
metaforice, care este sintagma viaturile, valu
rile (valurile, vinturile). Ea apare in poezia 
postumă Dintre sute de catarge. Această poe
zie se află in trei manuscrise, toate din anul 
1880. In primele două redactarea ține de con
fesiune, poetul vorbind la persoana intii. In 
ms. 2277 (ff.86-8©v.) a doua strofă sună astfel : 
„Taină neagră este jalea I Ce-mi străbate cin- 
turile / De mă-ngină-n toată calea / Valurile, 
vinturile". Primul vers trece printr-o sumede
nie de variante : „$i adinca mea durere" ; „E 
durerea unei viețe" ; „Fără margini fie jalea* ; 
„O durere-așa de-adincă"; „O durere fără 
margini" ; „Preursită este jalea" etc, toate pre- 
cedînd „Ce-mi străbate ciniurile", vers uneori 
ușor modificat, dar păstrind de fiecare dată 
indicativul persoanei intii. A treia și ultima 
strofă a acestei variame este expusă tot la 
persoana intii : „Și menit sunt să n-am parte / 
A ajunge malurile / Căci mă duc tot mai de
parte / Vinturile, valurile", și aici cu mai multe 
tatonări, dar toate păstrind aceeași persoană.

In varianta din ms. 2277, f, 98, ne intilnim 
cu aceeași situație: „Peste viața-mi sfărîma- 
tă / Gonind idealurile • Pe de-apururi vor stră
bate / Vinturile. valurile / / Și dorința după 
ele / îmi străbate cinturile (._) Mă despart de 
a mea zi [o] / Valurile, vinturile".

Cu totul altă adresa avem in varianta pe 
care-o cunoaștem sub titlul Dintre sute de ca
targe (după primul vers, din ms. 2260 ff. 273— 
273v.). Aici poetul exourghează orice referire 
la propria persoană, adresindu-se prin ton gno
mic și imparțialitate absolută (ca și in Glossă) 
celei mai inalte zone a spiritului. Aici nu mai 
vorbește individul ci Poetul, aici nu mai avem 
de-a face cu lamentația personală ci cu reflec
ția rece, generalizată care constată tragicul ra
port dintre spirit și lume : „De-i goni fie no
rocul, / Fie idealurile. / Te urmează in tot lo
cul / Vinturile, valurile. / / Nențeles rămine 
gindul / Ce-ți străbate cinturile. / Zboară veci
nie, ingînindu-l, / Valurile. • vinturile."

Iată, chiar și această sumară incursiune in 

a influențat decisiv focul ei Dină acum. Reparti
zarea sudamericanelor in aceeași gruDă este in 
egală măsură un avantai si un dezavantaj nentru 
ele. Aici, va cistiga echipa cea mai lucidă.

S-a impus cu autoritate in prima parte a cam
pionatului echipa Italiei prin tehnicitate, forță, 
sobrietate. O echipă a Italiei cum n-am mai 
văzut de mult, modestă, exactă, fără nervozi
tate. beton, vicleșuguri, echipă de apărare si 
atac. în egală măsură. Deși face parte dintr-o 
grupă în care concepția de loc e asemănătoare 
cu a ei. Italia pare a fi avantaiată la prima 
vedere de mai marea ei luciditate si de o re
marcabilă siguranță de sine. Ceea ce n-am vă
zut la echipele R.F.G. si O'andei dar se poate 
observa la formația Austriei, o altă mare sur
priză a primului act din Argentina. Orice pro
nostic este riscant si factori imponderabili pot 
decide victoria. Cine va învinge? Mașinile de 
fotbal ale Europei vor decide sau cistigul de 
cauză 11 vor avea tehnicii «i spontanii iucători 
ai Amerieii latine ? Demitizarea mașinilor de 
fotbal ar reînviora fotbalul din lumea întreagă. 
Iată de ce simpatiile noastre merg spre echipele 
latine.

Discobol

istoriei
nostru, poporul nostru, ele sint și vor fi solu
ționate și in viitor in spiritul politicii noastre 
generale de asigurare a condițiilor pentru ma
nifestarea liberă a personalității umane, pentru 
ridicarea continuă a bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor."

De aceeași înțelegere și interpretare lucidă se 
bucură și problemele sociale, economice și poli
tice, „emanații ale aceleiași visări de veacuri", 
pe care, pentru a le transforma intr-o continuă 
realitate, acum, la 30 de ani de la naționalizare, 
depune, încrezător in forțele sale, uriașe eforturi 
intreg poporul român.

Cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia marea adunare populară din di
mineața zilei de 10 iunie a însemnat, dincolo 
de strălucita sa structură și exprimare, și încar
narea unui emoționant sentiment . demnitatea 
— așa cum s-a afirmat acolo, in frumoasa di
mineață de vară, chezășie a împlinirii de 
sine și a rodirii depline, învăluitoare și ameți
toare, izvorită din mesajul de libertate și pace 
al președintelui țării. ■ ■O".:

Pentru revoluția pe care o înfăptuim este ne
voie de liniște și de pace. In jurul conducătoru
lui pe care țara il are, se înalță forța unită a 
unui popor.

laboratorul creației eminesciene ni se pare pe 
deplin semnificativă în ceea ce privește trans- 
cederea împrejurărilor plate ale vieții la me
tafora poetică universală. Acest drum de la 
profan la sacru poate fi urmărit cu atîtea și 
atitea din poeziile marelui poet, Maiorescu, 
critic care a făcut totuși atit de multe pentru 
Eminescu și care a ținut atita vreme manuscri
sele poetului la dînsul, cercetîndu-le, nu a vrut 
să observe și „calvarul" care a premers „mo
mentul adevăratului entuziasm... încălzit de raza 
unei încrederi adese iluzorie", cum numește el 
poezia veritabilă. Faptul i-ar fi știrbit propria 
sa teorie despre artistul de geniu, iar uneori 
criticii, chiar și cei mai mari, țin mai mult la 
o aserțiune reieșită din calcul logic, rece, decit 
la revelațiile, complexe și totuși tutelare, pe 
care le pot ivi un destin și o operă de excep
ție. G. Călinescu a „văzut" mai bine și de 
această dată, cind a afirmat că marea majo
ritate a poeziilor lui Eminescu sint „ocaziona
le". altfel zis, izvorîte din tumultul trăirilor, din 
lupta cu împrejurările vieții și ale timpului său.

REVISTA REVISTELOR
A apărut, de curînd, 

în condiții grafice deo
sebite, numărul dublu 
(2—3/78) din mensualul 
„Revue Roumaine", aflat 
in al XXXH-lea an de 
existență. Cele 160 de 
pagini ale revistei, bo
gat ilustrate cu reprodu
ceri după lucrările Iul 
Alexandru Ciucurencu, 
Margareta Sterian, Ioa
na Kassargian, Gheorghe 
Șaru, ș.a., oferă cititori
lor informații, cronici și 
articole din domeniul li
teraturii, teatrului, mu
zicii, filmului, artelor 
plastice, semnate de per
sonalități cunoscute ale 
vieții culturale româ

nești. Sumarul se deschide cu un articol 
semnat de Dumitru Bălăeț. dedicat împli
nirii a 130 de ani de la Revoluția din 
1843 șl a 30 de ani de la actul naționaliză
rii din 11 Iunie 1948. Criticul Laurențiu Ulicî 
prefațează o micro-antologie reprezentativă, 
din creația poeților tineri, iar masa rotundă pro
pune o interesantă dezbatere pe tema evolu
ției romanului românesc.

Participanții la masa rotundă (criticii Ov. S. 
Crohmălniceanu. Mihai Ungheanu, Eugen Si- 
mion, Nicolae Ciobanu și Valentin F. Mihăescu) 
apărută mai intîl in paginile revistei „Lucea
fărul". fac ample considerații ci privire la 
tematica romanului actual și la direcțiile sale 
de dezvoltare.

Proza este prezentă in revistă printr-un frag
ment din volumul de memorialistică al Ioanei 
Postelnicu intitulat „Roată pămintului ; roată 
gindului". La rubrica „Idei". îlie Șerbănescu 
semnează articolul „Informație — dezvoltare — 
echitate**, urmărind dialectica interferență a 
termenilor din titlu. Mai semnalăm din boga
tul sumar al revistei, articolul lui Alexandru 
Oprea, prilejuit de comemorarea a 20 de ani 
de la înființarea Muzeului Literaturii Române, 
cronicile literare semnate de Ion Ianoși. Mi
hai Ungheanu, Valeriu Cristea. interviul lui 
Valentin Ulmeartu cu Leopoldina Bălănuță, cro
nicile dramatice, muzicale și de film ale Mar
garetei Bărbuță, Luminiței Bartolomei și Eca- 
terinei Oproiu, medalionul „Margareta Sterian 
— poezia specificului romanesc**, scris de Dan 
Gri gor eseu.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
____________________________________________________________________ ■>_________________________________________________________________________J

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU ÎN MAREA BRITANIE
■>________________________________________ J___________________ _______________________________ _________________________________ ________ ___________________________

Strălucit mesaj

și colaborare
între popoare

Urmare din pag. 1

să
re-

Atît România, cît și Marea Britanie doresc 
slăbească încordarea și să îmbunătățească 
lațiile internaționale în Europa și în întreaga 
lume".

In cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut convorbiri fructuoase cu primul ministru 
James Callaghan, cu alți lideri politici ți cu re
prezentanți ai cercurilor de afaceri, abordînd 
o gamă largă de probleme politice ți econo
mice, materializate în Declarația comună și în 
contracte importante, semnate cu firme presti
gioase. încă o dată președintele României a pus 
întreaga sa energie și capacitatea de cuprin
dere a problemelor supuse atenției, precum și 
întreaga autoritate a personalității sale, în slujba 
promovării intereselor mutuale româno-britanice, 
a realizării unor acorduri reciproc avantajoase. 
Declarația comună cu privire la convorbirile 
avute de președintele Republicii Socialiste 
România, 
tru al Regatului Unit al Marii 
dei de Nord, James Callaghan 
gresele excelente înregistrate 
româno-britanică ți subliniază 
tîlnirilor la nivelul cel mai înalt, factor deter
minant în dezvoltarea cuprinzătoare a relați lor 
bilaterale. Discutînd evoluția schimburilor co
merciale și a cooperării industriale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ți primul ministru britan-c 
și-au exprimat satisfacția în ceea ce privește 
rezultatele bune obținute pină acum și au re
afirmat hotărîrea lor-de a acționa în continuare 
pentru creșterea volumului de schimburi între 
cele două 
marchează 
cadru ferm 
tactelor și

In cadrul preocupărilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un loc important l-a ocupat analiza 
procesului de destindere, a traducerii in viață 
și realizării prevederilor actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare in Europa. 
Declarația comună a exprimat dezamăgirea ce
lor două părți cu privire la rezultatele puțin sa
tisfăcătoare ale reuniunii de la Belgrad ți spe
ranța că toate țările participante la Confer'nța 
de securitate europeană vor depune eforturi 
pentru transpunerea in viață a unui cod de 
conduită in relațiile internaționale, bazat pe 
principiile egalității depline ți respectului intre 
state. Cele două părți au subliniat de aseme
nea necesitatea linei acțiuni comune in vederea 
instaurării unor relații economice echitabile, 
care să conducă la lichidarea subdezvoltării, a 
marilor dezechilibre economice, capabile să 
contribuie la producerea unei stări de tensiune 
în lume, impiedicînd accesul unor popoare la 
o viață mai bună, în acord cu aspirațiile lor 
fundamentale. In acest sens, România socia
listă și Regatul Unit al Marii Britanii ți Irlan
dei de Nord au fost de acord in legătură cu 
importanța eforturilor pentru dezarmare, a se
siunii speciale pe care i-a consacrat-o Aduna
rea generală a Națiunilor Unite.

Importanța hotărîtoare a tuturor aspectelor 
politice și economice, punctele de vedere atent 
elaborate și concluziile constructive prezentate 
în documentele comune amplifică semnifica
țiile vizitei de stat a președintelui României 
Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie, încăr- 
cînd-o indiscutabil cu atributele unui eveniment 
important al vieții politice internaționale. Este 
vorba in fapt de expunerea directă a punctelor 
de vedere promovate de liderii politici ai celor 
două țări, ca ți de o mai bună cunoaștere a 
celor două popoare, prilejuită de convorbiri si 
negocieri atît de semnificative. întreaga 
mosferă care a înconjurat vizita președintelui 
României 
adincire a comunicării intre cele două popoare, 
a cunoașterii reciproce ți promovării mai de
parte a bunelor relații traditionale. Numeroasele 
manifestări artistice și culturale, comentariile 
ample apărute în presa română și britanică se 
referă la multiplele resurse de extindere a re
lațiilor intre țările noastre. Vizita a constituit 
de asemenea un cadru propice al 
prestigiului științei românești, prin 
titlului de „Membru de onoare al 
regal de chimie" tovarășei Elena 
în semn de omagiu pentru activitatea de cer
cetare, cit ți pentru'Toiul determinant în orienta
rea politicii științifice din România. Titlul de 
„Fellow" al Institutului Regal de chimie repre
zintă o distincție acordată celor mai importante 
contribuții științifice, care încununează cariere 
de statură internațională. Pentru prima oară, 
Politehnica Londrei centrale a cunoscut eve
nimentul decernării unei personalități din străi
nătate a titlului de „Profesor Honoris Causa", 
în semn de recunoaștere a aportului pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu l-a adus la promo
varea științei românești. Răspunzind acestor 
semne de prețuire, tovarășa Elena Ceaușescu a 
afirmat importanța pe care țara noastră o 
acordă dezvoltării și modernizării industriei, 
agriculturii și celorlalte sectoare economice, a 
făuririi unei economii bazate pe cuceririle ști
inței și tehnicii, pe activitatea de cercetare. 
Experiența României în ceea ce privește inte
grarea invățămintului, a cercetării și producției 
este astăzi un factor determinant în crearea unor 
cadre științifice cu înaltă pregătire teoretică și 
practică, înzestrate cu un amplu orizont cultu
ral, capabile să răspundă tuturor sarcinilor pe 
care le ridică o societate în plină dezvoltare.

Hotărîrile adoptate în cursul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu se referă la extinderea cooperării 
culturale, a diversificării contactelor artistice, 
prin schimburi care să promoveze o mai bună 
cunoaștere între cele două popoare. In acest

președintele Republicii
Nicolae Ceaușescu, cu primul minis- 

Britanii și Irlan- 
evidențiază pro- 

în cooperarea 
importanța în-

țări. In acest sens, vizita de stat 
un moment hotărîtor, stabilind un 
pentru dezvoltarea accelerată a con- 
cooperării româno-britanice.

at-

socialiste a constituit un prilej de
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Ceaușescu,

)

scop, a fost semnat un acord de cooperare in 
domeniile invățămintului, științei și culturii și 
s-a procedat la un schimb de scrisori privind 
înființarea reciprocă de centre culturale. S-a 
convenit organizarea unei mese rotunde ro- 
mâno-britanică la care să se discute probleme 
bilaterale și internaționale de interes comun. 
Diversificarea schimburilor culturale, mai buna 
cunoaștere a patrimoniului artistic și a valorilor 
create în decursul secolelor, precum și a efor
turilor actuale de îmbogățire a tezaurului moș- ■ 
tenit de la înaintași, constituie procesul firesc 
de consolidare a prieteniei și unității morale 
între popoare legate intre ele prin aspirația 
comună către pace și colaborare fructuoasă.

La încheierea vizitei în Marea Britanie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu exprima într-o for
mulă pregnantă concluziile fructuoase ale con
vorbirilor ți contactelor avute : „Sintetizînd, 
cred că am ajuns la concluzia că trebuie să 
facem totul pentru a trăi in pace, pentru ca 
fiecare națiune să fie liberă și independentă, 
să poată să-ți organizeze viața ața cum o do
rește, fără nici un amestec din afară. Bazin- 
du-mă tocmai pe aceste înțelegeri și pe această 
concluzie, consider că se deschid perspective

„Fârâ a intra in amănunte, cred câ am putea afirma că înțe
legerile noastre sînt îndreptate spre o conlucrare pentru asigurarea 

cursului dest.nderii, securității in Europa și in întreaga lume, pen
tru o politică de pace și de colaborare intre toate statele lumii, pe 

baza respectului independenței fiecărei națiuni. Cred că aceste obi
ective servesc, de asemenea, intereselor popoarelor noastre, cit și 
cauzei generale a păcii și prieteniei". (Din cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu la ceremonia semnării Declarației comune)

deosebit de bune pentru colaborarea româno- 
britanică viitoare, atît pe plan bilateral cît și în 
soluționarea problemelor internaționale, lată de 
ce vom părăsi mîine Anglia cu impresii deo
sebit de plăcute și cu convingerea că vizita a 
deschis perspective noi unor relații mai bune 
între popoarele noastre și servește cauzei păcii 
și colaborării internaționale." Hotărîrea de a 
conlucra în vederea realizării acestor scopuri 
nobile a marcat întreaga desfășurare a vizitei 
de stat pe care președintele României soc:aliste 
a efectuat-o în Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de 
fructuoase, 
convorbirile 
adevărat o 
a relațiilor
voința comună a două popoare și țări cu sis
teme economico-sociale diferite de a conlucra 
în vederea promovării relațiilor de cooperare și 
pace pe continentul european, în vederea trans
formării acestui străvechi leagăn de cultură și 
umanitate într-o zonă a păcii și idealurilor lu
minoase. Vizita președintelui României socialiste 
este o dovadă concretă a faptului că voința de 
a transpune în viață marile idealuri 
operării între popoare este realizabilă 
țiunea directă a factorilor responsabili, 
simt angajați personal in crearea unui 
mat pe continentul nostru. Relațiile bilateral® 
fructuoase stabilite intre România socialistâ si 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord aduc o pagină strălucită în istoria promo
vării de către țara noastră a unor principii noi 
în cooperarea reciproc avantajoasă dintre state, 
a respectului independenței și neamestecului 
in treburile interne, a păcii șl progresului.

Nord. Se poate afirma că rezultatele 
perspectivele pe care le deschid 
și hotărîrile adoptate marchează c. 
etapă nouă în evoluția ascendentă 
româno-britanice. Ele demonstrează

ale co- 
prin ac
ea re se 
nou cl!-

România de azi
ăspunzind marelui interes stirnit în 

rrindurile opiniei publice de vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în Ma
rea Britanie, o nouă lucrare dedicată 
României ți personalității președinte

lui său vine să se adauge in chip semnificativ 
la șirul numeroaselor cărți pe care editurile bri
tanice le-aiM consacrat, in timp, șefulfli statului 
român. Lucrarea, purtind titlul Nicolae Ceaușescu 
- Efortul de a crea o Românie modernă, apare 
la Editura „Russel Press Limited" din Nottingham 
sub îngrijirea cunoscutului om oolitic și publi
cist Stan Newens, autor, in 1972, a unui alt 
volum, intitulat Nicolae Ceaușescu — Omul, 
ideile sale, infăptuirile pe calea socialismului — 
selecție reprezentativă din operele ilustrind ac
tivitatea dinamică și neîntreruptă a președinte
lui României. Noul volum, editat in con
diții grafice deosebite, in cele 280 de pagini, 
cuprinde ce'e moi mportonte euvintâri și decla
rați ale șefului statelui român, constituindu-se 
intr-o remarcabilă prezentare a puternicei per
sona tați a președintelui țării noastre. Intr-o 
amplă prefață, editorul Stan Newens subliniază 
câ „Ideile președintelui Ceaușescu sint de un in
teres aperte, intrucit ele reprezintă o bază inte
lectuală pentru adoptarea unei politici indepen
dente. Extrasele incluse în acest volum ilustrează 
ațit natura independentă a ooliticii românești, 
cît și justificarea ei teoretică". Volumul relevă 
excepționala contribuție a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în dezvoltarea socialismului științi
fic și la aplicarea in condițiile specifice ale 
României, activitatea neobosită a secretarului 
general al partidului nostru pentru afirmarea 
drepturilor suverane ale statelor și a rolului ță
rilor mici și mijlocii, concepția sa privind instau
rarea în lume a unei noi ordini economice, efor
turile susținute în direcția destinderii internațio
nale, pentru realizarea securității europene, pen
tru dezarmare, și, în primul rînd, pentru dezar
marea nucleară. Sînt inserate extrase largi din 
opera șefului statului român privind tradițiile re
voluționare ale clasei muncitoare, țărănimii și 
armatei române, iar un capitol întreg este consa
crat activității P.C.R., reliefindu-se misiunea sa 
istorică și responsabilitățile pe care și le-a asu
mat față de viitorul ponorului român. Numeroase 
pagini analizează relafile României cu toate ță
rile socialiste, raporturile tot mai ample cu toate 
statele lumii, indiferent de sistemul lor social,

baza 
P.C.R.

pe
de _____
României, strălucit reprezentată în lume de se
cretarul general al P.C.R., cartea oferă citito
rului imaginea politicii interne a țării noastre.

principiilor promovate cu consecvență 
Alături de imaginea politicii externe a

NICOLAE CEAUȘESCU 
The Effort to Create 
a Modem Romania

Edited and Introduced 
by Stan Newans MP

Stan Newens declara după apariția volumu
lui în librăriile britanice : „Consider că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se bucură in Ma
rea Britanie și in lume de o mare popularitate 
și de o poziție unică în politica mondială, ceea 
ce-i conferă posibilitatea unică de a-și aduce o 
contribuție substanțială la orientarea pe un curs 
pozitiv a politicii mondiale și la realizarea des
tinderii".

V. F. Mihăescu

Universul capodoperei
t

u mai este cazul, desigur, să reamin
tim jn acesie succinte însemnări care 
este importanța operei lui Joseph 
Mallord William Turner*) pentru evo
luția picturii britanice și europene a

secolului al XIX-lea. Critica mai veche și mai 
recen ă a văzut în el nu doar un precursor de 
marcă al impresionismului ci și pe unul dintre 
acei deschizători de drumuri fără de care arta 
lumii ar fi fost sărăcită de un șir de capodo
pera. Despre Turner precursorul — și faptul nu 
este deloc paradoxal —, o imagine cuprinză
toare dau acuarelele sale, prezentate în sălile 
Muzeului de Artă al R.S.R. într-o selecție ope
rată cu grijă pentru a ilustra c't mai elocvent 
acel nou fel de a gîndi forma plastică care, in 
ultimă instanță era reflexul unei noi modalități 
de a aborda intelectual și de a percepe, reali
tatea. Cele cîteva zeci de mii de acuarele și de
sen » rămase după moartea lui Turner vorbesc 
de la sine despre efortul colosal făcut de artist 
în scooul realizării unei corespondențe efective 
între emoție și senzație, în scopul transmiterii 
nealterate a ace’or efecte, a acelor ‘o—iri de lu
mini și culoare pe care retina le reține o frac
țiune de secundă din imponderabila lor trecere. 
fn încercarea de a face să trăiască imaginea 
prin ceea ce are ea natural, intim, nereelaborat. 
nefi’trat de o concepție în virtutea căreia se 
vrea a se picta ceea ce se vrea a se vedea, opera 
lui Turner se opunea direct academismului ca 
formu'ă si clasicismului ca atitudine, deschidea 
poarta înțelegerii faptului că arta se poate adre
sa naturii, realității ca unui autentic izvor ge-

nerator. Este aproape obsedantă această con
stantă întoarcere la natură a lui Turner, atît de 
obsedantă incit mulți au vrut să vadă în el mai 
ales un novator al artei Deisaj'P'f. Că lucrurile 
nu stau astfel și că în opera lui Turner se prefi
gurează acele mutații fundamentale ce sînt. in 
fond, reflexul Dătrunderii în conștiința artistică 
a înceoutului de secol al XIX-lea a fermenți'or 
Ce pe planul gîndirii lărgeau orizontul cunoaș-

William Turner : „Moor park

* Turner, „Acuarelă și desen". Expoziție orga
nizată de C.C.E.S. și British Council, Muzeul de 
artă al R.S.R.

terii umane cu noi elemente, o arată cît se 
poate de clar suita de acuarele expuse, care, in 
esență, sînt reprezentative pentru întregul iter, 
frămintat, al creației acestui artist. Frămintat și 
pe.itru că aspirațiile și demersurile sale par a 
se mișca pe un teren foarte deschis sugestiilor 
de tot felul, pe un teren in parcurge/ea căruia, 
neîndoielnic factorul stabil este consecvența cu 
care încearcă să coreleze, menținîndu-se însă 
între hotarele aparențelor, problematica luminii, 
culorii, atmosferei. Să privim aceste schițe tim
purii, în care se simte influența spiritului și nu 
doar a gustului romantic al vremii ! Intre ele 
și „Valul uriaș“ sau „Incendiul parlamentului" 
este o apreciabilă distanță, ce nu poate fi mă
surată doar nrin diferența de organizare a spa
țiului, suprafețelor, prin vibrația tușelor și forța 
de sugestie, sau prin impresia accentuată sau mai 
puțin accentuată de mișcare. Acuarelele lui 
Turner matur au sinceritatea explozivă a unei 
lib°rtăti c'stigate Drin renunțări, prin travaliu. 
Prezenta lor masivă în expoziție ține de altfel 
să sub’ini»ze ide°a că nodul central .al artei 
mare'ui pictor stă aici, în această des-
pr’ndere de constrîngeri, în virtutea căreia 
ochiul, însetat de lumină, se scufundă în lucruri.
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